ความพึงพอใจการทางานรูปแบบ Work from Home ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิ บตั ิ งานของบุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจการทางานรูปแบบ Work from
Home ของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านรูปแบบ Work from Home ของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษา ในจัง หวัด นครศรีธ รรมราช 3) เพื่อ ศึก ษาเปรียบเทียบระหว่ างปจั จัยส่ ว นบุ ค คล กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานรูปแบบ Work from Home ของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 4) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจการทางาน
รูปแบบ Work from Home กับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 5) เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจการทางานรูปแบบ Work from
Home ทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ใน
จังหวัดนครศรีธ รรมราช โดยมีการเก็บตัว อย่างจากแบบสอบถามจานวน 230 คน และมีการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การ
ใช้หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และการวิเคราะห์สถิตอิ ้างอิงหรือสถิตอิ นุ มาน (Inferential Statistics) ได้แก่
การทดสอบสมมติฐานด้วยค่า Independent Sample t -Test , One way ANOVA และ Multiple
Regression Analysis
ผลการวิเคราะห์พบว่า บุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มปี จั จัยด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และรายได้ แต่ ละปจั จัยที่
ต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านรูปแบบ Work from Home ไม่ต่างกัน และความพึงพอใจ
การทางานรูปแบบ Work from Home มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน สาหรับความพึงพอใจการทางานรูปแบบ Work from Home มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
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คาสาคัญ : ความพึงพอใจ ประสิทธิประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่ า 2019 (COVID-19) ได้เริม่ ต้นขึน้ โดยพบ
ครัง้ แรกในนครอู่ฮนั ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากพบการระบาดของเชือ้ ไวรัสสายพันธ์ใหม่ใน
เมือ งอู่ฮนั ่ ประเทศจีนและองค์ก ารอนามัยโลกได้ออกมาระบุว่าไวรัส ดังกล่ าว คือ SAR-COV-2
เรียกว่า COVID-19 (ย่อมาจาก CO แทน corona, VI แทน virus, D แทน disease และ 19 แทน
2019) ตามการประกาศชื่ออย่างเป็นทางการทีใ่ ช้เรียกโรคทางเดินหายใจทีเ่ กิดจากไวรัสโคโรนาสาย
พันธ์ใหม่ 2019 ขององค์การอนามัยโลก ซึง่ พบการแพร่เชือ้ จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยขนาดเล็ก
และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศเป็ นภาวะฉุ กเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ
(Public Health Emergency of international Concern – PHEIC) ในวันที่ 30 มกราคม 2563
กลุ่มผู้ป่วยที่มคี วามรุนแรงส่วนมากเป็ นผู้สูงอายุ ผู้สูบบุหรี่ และผู้ท่มี โี รคประจาตัว เช่น โรคหัวใจ
โรคเบาหวาน โดยผู้ป่วยมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ใน
รายทีม่ อี าการรุนแรงอาจถึงขัน้ เสียชีวติ ประเทศไทย พบผูต้ ดิ เชือ้ รายแรกเป็ นนักท่องเทีย่ วจีนทีเ่ ดิน
ทางเข้ามาประเทศไทยและมีรายงานผูป้ ่วยชาวไทยรายแรกซึง่ มีประวัตขิ บั รถแท็กซีใ่ ห้บริการผูป้ ่วย
ชาวจีน ในระยะต่อมาจานวนผูป้ ว่ ยได้เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เรือ่ ง ชื่อและอาการสาคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) โดยมีผลบังคับใช้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 กาหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) เป็ นโรคติดต่ออันตราย ลาดับที่ 14 ตาม
พระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
อันตราย
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึง
สังการให้
่
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่ วยงานของรัฐปฏิบตั หิ น้าทีร่ ่วมกันภายในขอบเขตอานาจ
หน้ าที่ต ามกฎหมาย และจัดตัง้ ศูนย์บริหารสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่ า
2019 (ศคบ.) และมีคาสังปิ
่ ด สถานประกอบการทีม่ ลี กั ษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ
อาบ อบ นวด สนามชนไก่ สนามมวย โรงภาพยนตร์ สถานทีอ่ อกกาลังกายฟิตเนส สวนสนุ ก ฯลฯ
จนทาให้หลายองค์กรต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ดงั กล่าว และมีสงการให้
ั่
ทางานทีบ่ ้าน หรือ
Work From Home เพื่อลดความเสีย่ งให้กบั บุคลากร โดยให้ปฏิบตั งิ านเต็มขีดความสามารถและใช้
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เทคโนโลยีในการทางาน โดยมิให้เกิดความเสียหายในการปฏิบตั ริ าชการและการบริการประชาชน
ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็ นจังหวัดทีพ่ บผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสโคโรน่ า 2019 ติดอันดับ 1 ใน 10
ของประเทศ ทาให้ทางจังหวัดได้มหี นังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้ทุกส่วน
ราชการ/หน่วยงาน รับทราบและถือปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดแห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 โดยเคร่งครัด
ดัง นัน้ การศึก ษาความพึง พอใจการท างานรูป แบบ Work from Home ส่ งผลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิบ ัติ ง านของบุ ค ลากรในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ในจัง หวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อให้เป็ นประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบในการบริหารทรัพยากรบุคคล
และเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานรูปแบบ Work from Home ขององค์กร
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการทางานรูปแบบ Work from Home ของบุคลากรใน
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านรูปแบบ Work from Home ของบุคลากรใน
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างปจั จัยส่วนบุคคล กับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
รูปแบบ Work from Home ของบุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
4. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจการทางานรูปแบบ Work from Home
กับ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ัติ ง านของบุ ค ลากรในส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา ในจัง หวัด
นครศรีธรรมราช
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการทางานรูปแบบ Work from Home ทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. บุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราชทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคล
แต่ละปจั จัยต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านรูปแบบ Work from Home ทีต่ ่างกัน
2. ความพึงพอใจการทางานรูปแบบ Work from Home มีค วามสัมพันธ์กับ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิบ ัติ ง านของบุ ค ลากรใ นส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ในจัง หวัด
นครศรีธรรมราช
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3. ความพึงพอใจการทางานรูปแบบ Work from Home มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอบเขตของการวิ จยั
การศึกษาความพึงพอใจการทางานรูปแบบ Work from Home ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีขอบเขต
ดังนี้
1. ขอบเขตด้า นประชากร ของบุ ค ลากรในส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา ในจัง หวัด
นครศรีธรรมราช จากการเก็บตัวอย่างผ่านแบบสอบถาม ทางระบบออนไลน์ โดยใช้ กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 230 คน
2. ขอบเขตด้านตัวแปร
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
2.1.1 ปจั จัยส่วนบุคคลทีศ่ กึ ษา ด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ประเภทบุคลากร รายได้ต่อเดือน
2.1.2 ความพึง พอใจในการท างาน ได้แ ก่ ความสัมพัน ธ์กับ ผู้บงั คับบัญ ชา
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการทางาน และค่าตอบแทนและสวัสดิการ
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน ประกอบด้วย
คุณภาพของงาน (Quality) ปริมาณงาน (Quantity) เวลา (Time) และค่าใช้จา่ ย (Costs)
3. ขอบเขตด้านเวลา ทาการสารวจเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ในช่วงระหว่างวันที่
1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ด ทฤษฎี
ทฤษฎี การจูงใจของเฮร์ซเบิ รก์ หรือ Herzberg’s Theory (อ้างถึงใน นิศา เขียวพุ่มพวง,
2555, หน้า 41) ซึง่ ทฤษฎีดงั กล่าว ได้กล่าวถึงองค์ประกอบด้านปจั จัยจูงใจ (Motivator Factors)
และปจั จัยค้าจุน (Hygiene Factors) โดยปจั จัยจูงใจได้แก่
1. ความสาเร็จในการทางาน (Achievement) หมายถึง เมื่อบุคคคลหรือพนักงานทีไ่ ด้
ใช้ความสามารถแห่งสติปญั ญาในการทางานได้อย่างอิสระจนบรรลุเป้าหมาย โดยมีพฤติกรรมที่
แสดงออกเพื่อตอบสนองต่อความสาเร็จในการทางาน เช่น ความรู้สกึ ภาคภูมใิ จ มีความยินดีต่อ
ผลสาเร็จทีไ่ ด้รบั จากการทางานชิน้ นัน้ ๆ
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2. การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง บุคคลหรือพนักงานได้รบั การยอมรับ
ความสามารถจากผู้บ ัง คับ บัญ ชา จากเพื่อ นร่ ว มงาน จากผู้ ร ับ บริก าร หรือ จากบุ ค คลอื่น ๆ
ในหน่ ว ยงาน โดยการยอมรับนับถือ สามารถแสดงออกจากด้วยพฤติกรรมเชิงบวก ซึ่งแสดงถึง
การให้เกียรติ ย่องชมเชยด้วยการให้รางวัลเชิดชูเกียรติ
3. ลักษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง ลักษณะงานที่ได้รบั มอบหมายมีความ
น่ าสนใจท้าทาย อาจจะเป็ นงานที่ยากหรือสาคัญกว่างานที่ได้รบั ผิดชอบอยู่ ซึ่งต้องใช้พละกาลัง
ทัง้ แรงกายแรงใจ ความรู้ค วามสามารถ และความคิดใหม่ ๆ เพื่อให้งานนัน้ ประสบความสาเร็จ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานนัน้ เป็ นงานที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รบั มอบหมายให้ดาเนินการและได้ทา
อย่างเต็มศักยภาพจนงานนัน้ ประสบความสาเร็จเป็ นทีย่ อมรับ
4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่ได้รบั มอบหมายให้
รับผิดชอบงานและมีอานาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ เพื่อแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่
5. ความก้ า วหน้ า (Advancement) หมายถึ ง ผลที่ไ ด้ ร ับ จากการเปลี่ย นแปลง
พฤติก รรมในการทางานในเชิงบวก และได้รบั โอกาสก้าวหน้ าในสายงานอาชีพ เช่น การเลื่อ น
ตาแหน่งให้รบั ผิดชอบงานทีท่ า้ ทายขึน้ การได้รบั เงินดือนสูงขึน้
6. โอกาสทีจ่ ะได้รบั ความเจริญรุ่งเรือง (Possibility of Growth) หมายถึง โอกาสที่
บุคคลได้รบั รับการตอบสนองจากองค์กร เพื่อความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพตามลาดับขัน้ เช่น
การได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นหัวหน้างาน การได้เพิม่ ตาแหน่ งหน้าทีใ่ ห้เป็ นทีป่ รึกษาแก่เพื่อนร่วมงาน
หรือการได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นผูน้ าองค์กรเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน เป็นต้น
ปจั จัยค้าจุน (Hygiene Factors) มี 10 ประเด็นด้วยกัน คือ
1. นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy and Administration) หมายถึง
การจัดการ การบริหารงานขององค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรนัน้
2. การปกครองและการบังคับบัญชาตามสายงาน (Supervision-Technical) หมายถึง
ความสามารถของผู้บ ัง คับ บัญ ชาในการบริห ารจัด การให้บุ ค ลากรสามารถด าเนิ น งานได้ต าม
เป้าหมายและมีความยุตธิ รรมในการบริหารจัดการ
3. ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา (Interpersonal Relations-Supervisor) หมายถึง
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลกับผู้บงั คับบัญชาทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน ผูบ้ งั คับบัญชามีการ
สื่อสารต่อผูบ้ งั คับบัญชาทีช่ ดั เจนเพื่อให้บรรลุภารกิจขององค์กรร่วมกัน
4. สภาพการปฏิบตั ิง าน (Working Conditions) หมายถึง สภาพแวดล้อ มทาง
กายภาพของการทางาน เช่น ความสว่างของแสง สภาวะอากาศทีเ่ อื้ ออานวยอากาศถ่ายเทสะดวก
ไม่ ร้อ นหรือ หนาวเกิน ไป ชัว่ โมงการท างานที่เ หมาะสมมีร ะยะเวลาพัก ผ่ อ น รวมถึง ลัก ษณะ
สภาพแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรือ เครือ่ งมือต่าง ๆ มีความพร้อมต่อการปฏิบตั งิ าน
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5. เงินเดือน (Salary) หมายถึง รายได้ประจาเดือนที่เหมาะสมกับปริมาณงานที่ทา
ตามเป้ าหมายขององค์ ก ร ซึ่ง บุ ค คลจะได้ ร ับ เป็ น ค่ า ตอบแทนจากการท างานของบุ ค คลนั ้น
ซึง่ การได้รบั เงินเดือนที่เหมาะสมและเป็ นธรรม สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลมีความพอใจ
และมีความภักดีต่อองค์กร
6. ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน (Interpersonal Relations - Peers) หมายถึง
ปฏิสมั พันธ์หว่างบุคคลกับเพื่อนร่วมงานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ท่ดี ี มีความกลมเกลียว สามารถ
ทางานร่วมกัน มีความเห็นอกเห็นใจ มองเห็นเป้าหมายการทางานร่วมกัน
7. ความเป็ นอยู่ส่วนตัว (Personal Life) หมายถึง ความรู้สกึ ที่ดหี รือไม่ดใี นชีวติ
ส่วนตัว ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั การทางาน
8. ความสัมพัน ธ์กับผู้ใ ต้บงั คับบัญ ชา (Interpersonal Relations-Subordinates)
หมายถึง การทีบ่ ุคคลต่างระดับสามารถทางานร่วมกัน มีความเข้าใจทีด่ ตี ่อกัน
9. สถานภาพของอาชีพ (Status) หมายถึง สภาวะของอาชีพซึง่ ได้รบั การยอมรับใน
วงกว้างของสังคม สามารถสร้างชื่อเสียงให้กบั ผูป้ ระกอบอาชีพได้
10. ความมันคงปลอดภั
่
ยในการปฏิบตั ิงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้ส ึก
เชื่อมันในงานที
่
่ทา โดยรูส้ กึ ปลอดภัยทัง้ ร่างกายและทรัพย์สนิ รวมทัง้ มีความรูส้ กึ ว่างานที่ทานัน้
มีความยังยื
่ น และสร้างความมันคงให้
่
กบั การดาเนินชีวติ ได้
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ในทัศนะของผูว้ จิ ยั หมายถึง ข้อมูลทีแ่ สดงถึงความเป็ นมา
สถานะภาพของบุคคลตัง้ แต่อดีตถึงปจั จุบนั ซึ่งลักษณะทางประชากรศาสตร์จะส่งผลต่อพฤติกรรม
การแสดงออกของบุคคลที่แตกต่างกัน (วชิรวัชร งามละม่อม, 2558) ในขณะที่ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์
(2538) ได้กล่าวถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 1.) อายุ (Age) 2.) เพศ (Sex)
3.) ลักษณะครอบครัว (Marital Status) 4.) รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and
Occupation)
แนวคิ ดทฤษฎี ของ ปี เตอร์สนั และโพว์แมน (Peterson and Plowman) มาเป็ นแนวทาง
ในการศึกษาองค์ประกอบของประสิทธิภาพการทางานโดย แนวคิดของ Peterson and Plowman
ได้สรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพไว้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (อ้างถึงใน ชัยวุฒ ิ เทโพธิ ์ และ
พงษ์เสถียร เหลืองอลงกต, 2563) 1.) คุณภาพของงาน (Quality) ผูผ้ ลิตผลงาน และผูใ้ ช้ประโยชน์
จากผลงานได้รบั ประโยชน์จากผลงานอย่างสูงสุด มีความพึงพอใจทัง้ สองฝ่าย ผลการทางานมีความ
ถูกต้องเป็ นไปตามาตรฐานและทันกาหนดเวลา 2.) ปริมาณงาน (Quantity) โดยทัวไปหน่
่
วยงาน
จะมีการวางเป้าหมายและกรอบระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านไว้ ดังนัน้ ผลงานทีไ่ ด้ จะต้องตอบโจทย์
เป้ าหมาย สอดคล้ อ งกับ แผนงานการใช้ ท รัพ ยากรต่ า ง ๆ ตามกรอบระยะเวลาที่เ หมาะสม
3.) เวลา (Time) คือ การกาหนดกรอบระยะเวลา เพื่อใช้เป็ นตัวควบคุมให้สามารถดาเนินงานสาเร็จ
ได้อ ย่างรวดเร็ว แต่ ต้อ งไม่ผ ิดพลาด 4.) ค่ าใช้จ่าย (Costs) หมายถึง การค านวนค่ าใช้จ่ายหรือ
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งบประมาณทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดในการทางาน กระบวนการทางานต่าง ๆ จะต้องเน้นการลงทุนทีค่ ุม้ ค่า
สามารถลดต้นทุนแต่ได้ผลผลิตเพิม่ ขึน้
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ครอบคลุ มทัง้ ประเด็น
ของการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน และการปฏิบตั งิ าน
ในรูปแบบ Work from Home โดยมีรายละเอียดดังนี้
รัตน์ ชนก จันยัง (อ้างถึงใน ศิรประภา ภาคีอรรถ, 2562 หน้ าที่ 43) ศึกษาปจั จัยที่ส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานในองค์กรไม่แสวงกาไร พบว่า ปจั จัยส่วนบุคคลของ
พนักงานทีม่ เี พศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านโดยรวม
มีระดับความคิดเห็นต่ อปจั จัยที่ส่งผลต่ อประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานไม่แตกต่ างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
ศิรประภา ภาคีอรรถ (2562) ศึกษาปจั จัยด้านความพึงพอใจในงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยพบว่ า ป จั จัย ด้ า นลัก ษณะทางอาชี พ เป็ น ป จั จัย ที่ ท าให้ เ กิ ด ความพึง พอใจในระดับ มาก
เป็ น ล าดับ แรก รองลงมาคือ ด้ า นความส าเร็จ ในงาน ด้ า นลัก ษณะของงานที่ป ฏิบ ัติ ด้ า น
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านวิธกี ารปกครองบังคับบัญชา
ด้ า นคว ามรั บ ผิ ด ชอ บ ด้ า นความมั น่ คงในการท างาน ด้ า นนโยบายและการบริ ห าร
ด้านความก้าวหน้า ด้านเงินเดือน ด้านสภาพการทางาน ด้านโอกาสได้รบั ความก้าวหน้าในอนาคต
ด้านความเป็ นอยู่ส่วนตัว และด้านที่เห็นด้วยต่ าที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการได้การ
ยอมรับนับถือ
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การศึกษาความพึงพอใจการทางานรูปแบบ Work from Home ทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการ
วิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการแปลผลข้อมูล
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาในครัง้ นี้ เป็นบุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึง่ มีบุคลากรทัง้ สิน้ จานวน 294 คน มีการทางานในรูปแบบ Work from Home
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่ า 2019 ผู้วจิ ยั จึงกาหนดขนาดตัวอย่างจานวน
230 คน โดยกาหนดระดับความเชื่อมันที
่ ร่ อ้ ยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนทีย่ อมรับได้รอ้ ยละ 5
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เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษา ในจัง หวัด นครศรีธ รรมราช ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึก ษา ประเภท
บุคลากร รายได้ ซึง่ ประกอบด้วยคาถามทัง้ หมด 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางานรูปแบบ Work from Home
ของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์
กับผู้บงั คับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน และด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ซึง่ ประกอบด้วยข้อคาถามทัง้ หมด 4 ด้าน แต่ละด้านประกอบด้วยจานวน
ข้อคาถาม 3 ข้อ รวมเป็ นจานวน 12 ข้อ โดยมีเ กณฑ์ก ารให้ค ะแนนเพื่อ ให้ความหมายในแต่ละ
ระดับ เห็นด้วยมากที่สุ ด = 5, เห็นด้ว ยมาก = 4, เห็นด้วยปานกลาง = 3, เห็นด้วยน้ อย = 2
และเห็นด้วยน้อยทีส่ ุด = 1
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านรูปแบบ Work from Home
ของบุ ค ลากรในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ในจัง หวัด นครศรีธ รรมราช
ได้ แ ก่
ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย ซึง่ ประกอบด้วยข้อคาถามทัง้ หมด
4 ด้า น แต่ ล ะด้า นประกอบด้ว ยจ านวนข้อ ค าถาม 3 ข้อ โดยมีเ กณฑ์ก ารให้ค ะแนนเพื่อ ให้
ความหมายในแต่ละระดับ เห็นด้วยมากที่สุด = 5, เห็นด้วยมาก = 4, เห็นด้วยปานกลาง = 3,
เห็นด้วยน้อย = 2 และเห็นด้วยน้อยทีส่ ุด = 1
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ มีการวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการ
วิเคราะห์สถิตอิ า้ งอิงหรือสถิตอิ นุมาน (I n f e r e n t i a l S t a t i s t i c s) ดังรายละเอียดดังนี้
การวิ เคราะห์สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้สาหรับอธิบาย บรรยาย
ลัก ษณะของข้อ มูล ในแบบสอบถาม โดยค่ า สถิติว ิเ คราะห์เ ชิง พรรณนาจะมีค วามเหมาะสมกับ
ลักษณะและมาตรวัดของข้อมูลในส่วนต่างๆ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ปจั จัยส่วนข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์
แบบสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิบายข้อมูล โดยสถิติท่ใี ช้ ค่ าความถี่
(Frequency) แล้วสรุปมาเป็นร้อยละ (percentage)
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการทางานรูปแบบ Work from Home ของบุคลากรในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งลักษณะแบบสอบถามเป็ นมาตรวัดแบบ Rating
Salesian หรือ Likert Scale ใช้วธิ กี ารหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
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ส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพในการทางานรูปแบบ Work from Home ของบุคลากรในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งลักษณะแบบสอบถามเป็ นมาตรวัดแบบ Rating
Salesian หรือ Likert Scale ใช้วธิ กี ารหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
การวิ เคราะห์สถิ ติอ้างอิ งหรือสถิ ติอนุมาน (Inferential Statistics) การศึกษาวิจยั ในครัง้
นี้เป็ นการศึกษาความพึงพอใจการทางานรูปแบบ Work from Home ทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ านของบุคคลากรในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะใช้
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเป็ นมาตรวัดแบบ Rating Salesian หรือ Likert Scale ดังนัน้ จึงใช้การ
วิเคราะห์ประกอบด้วย
1. สถิตทิ ดสอบสมมติฐานข้อ 1 บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
นครศรีธ รรมราชที่ม ีป จั จัย ส่ ว นบุ ค คลแต่ ล ะป จั จัย ต่ า งกัน มีป ระสิท ธิก ารปฏิ บ ัติ ง านรู ป แบบ
Work from Home ที่ต่างกัน โดยมีการทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และมีการทดสอบสมมติฐานด้ว ยการวิเ คราะห์
Independent-Sample T-Test
2. สถิตทิ ดสอบสมมติฐานข้อ 2 ความพึงพอใจการทางานรูปแบบ Work from Home
มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ประสิท ธิภ าพการปฏิบ ัติง านของบุ ค ลากรในส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ในจัง หวัด นครศรีธ รรมราช โดยมีก ารทดสอบสมมติฐ านของงานวิจ ัย ด้ ว ยการวิเ คราะห์ ค่ า
ความสัมพันธ์ประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Correlation Coefficient) โดยใช้ระดับ
ความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 และแสดงระดับความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) มีเกณฑ์ คือ
0.01-0.20 มีความสัมพันธ์ต่ ามาก, 0.21 – 0.40 มีความสัมพันธ์ต่ า, 0.41 – 0.60 มีความสัมพันธ์
ปานกลาง, 0.61 – 0.80 มีความสัมพันธ์สูง , 0.81 – 1.00 มีความสัมพันธ์สูงมาก โดยค่า r เป็ น แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ค่า r เป็ น + แสดงว่า X และ Y มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
3. สถิตทิ ดสอบสมมติฐานข้อ 3 ความพึงพอใจการทางานรูปแบบ Work from Home
มีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพการปฏิบ ัติง านของบุ ค ลากรในส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา ในจัง หวัด
นครศรีธรรมราช โดยมีการทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบ
สถิตถิ ดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิ จยั
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การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจยั เรื่อง ความพึงพอใจของการทางานในรูปแบบ
Work from Home ทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ ดังนี้
ส่ ว นที ่ 1 ผลการวิเ คราะห์ป จั จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ในจานวนประชากรจากกลุ ่ม
ตัวอย่าง 230 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 84.3 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 28.7 มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 58.3 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ
71.3 เป็ นข้าราชการ คิดเป็ นร้อยละ 63 มีรายได้ต่ากว่า 15,000 บาท และ 30,001-50,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 25.2
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการทางานรูปแบบ Work from Home โดยรวม
ของบุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในระดับความคิดเห็น
มากที่ส ุด โดยด้า นที่เ ห็น ด้ว ยมากที่ส ุด และอยู ่ใ นระดับ มากที่ส ุด คือ ด้า นค่ า ตอบแทนและ
สวัสดิการ รองลงมา ด้านความสัมพันธ์ก บั เพื่อ นร่ว มงาน ด้านความสัมพันธ์ก บั ผู้บงั คับบัญ ชา
แ
ล
ะ
ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน
ส่ ว นที่ 3 ผลการวิเ คราะห์ประสิทธิภาพโดยรวมในการปฏิบตั ิงานรูปแบบ Work from
Home ของบุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด โดยด้านที่เห็นด้วยมากที่สุดและอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านคุณภาพของงาน
รองลงมา ด้านเวลา ด้านปริมาณงาน และด้านค่าใช้จ่าย
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน
4.1 บุ ค ลากรในส านักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา ในจัง หวัด นครศรีธรรมราชที่มปี จั จัยส่ ว น
บุคคลแต่ละปจั จัยต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านรูปแบบ Work from Home ทีต่ ่างกัน จาก
การศึกษาพบว่าบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีปจั จัยส่วน
บุคคลแต่ละปจั จัยต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านรูปแบบ Work from Home ไม่แตกต่างกัน
กล่าวคือ
ด้านเพศกับคุณภาพของงานมีค่า p = 0.973, ด้านปริมาณงาน p = 0.857, ด้านเวลา
p = 0.300, ด้านค่าใช้จา่ ย p = 0.325
ด้านอายุกบั คุณภาพของงานมีค่า p = 0.358, ด้านปริมาณงาน p = 0.567, ด้านเวลา
p = 0.492, ด้านค่าใช้จา่ ย p = 0.684
สถานภาพกับคุณภาพของงานมีค่า p = 0.527, ด้านปริมาณงาน p = 0.894, ด้านเวลา
p = 0.893, ด้านค่าใช้จา่ ย p = 0.848
ระดับการศึกษากับคุณภาพของงานมีค่า p = 0.289, ด้านปริมาณงาน p = 0.160,
ด้านเวลา p = 0.109, ด้านค่าใช้จา่ ย p = 0.225
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ประเภทบุคลากร กับคุณภาพของงานมีค่า p = 0.678, ด้านปริมาณงาน p = 0.892,
ด้านเวลา p = 0.881, ด้านค่าใช้จา่ ย p = 0.142
4.2 ความพึงพอใจการทางานรูปแบบ Work from Home มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
กับ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ัติง านของบุ ค ลากรในส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา ในจัง หวัด
นครศรีธรรมราช จากการศึกษาสรุปได้ว่า ความพึงพอใจการทางานรูปแบบ Work from Home รวม
ด้านความสัมพันธ์กบั ผู้บงั คับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมการ
ทางาน และด้านค่ าตอบแทนและสวัส ดิการ มีความสัมพันธ์ ใ นทิศทางเดียวกัน กับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ านรวม คือ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย โดย
แต่ละด้านมีค่า p < 0.001 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
4.3 ความพึงพอใจการทางานรูปแบบ Work from Home มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิ บ ั ติ ง านของบุ ค ลากรในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ในจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
จากการศึกษา สามารถสรุปได้ดงั นี้
ด้านคุณภาพของงาน พบว่า ปจั จัยความพึงพอใจการทางานรูปแบบ Work from
Home ด้านความสัมพันธ์กบั ผู้บงั คับบัญชา ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์กบั
เพื่อ นร่ ว มงาน และด้ า นสภาพแวดล้ อ มการท างาน มีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ัติง าน
(มีค่า p < 0.001, p < 0.001, p = 0.003 และ p = 0.004 ตามลาดับ) ตัวแปรปจั จัยด้าน
ความสัมพันธ์กบั ผู้บงั คับบัญชา (beta = 0.237) มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมากทีส่ ุด
ด้านปริมาณงาน พบว่า ปจั จัยความพึงพอใจการทางานรูปแบบ Work from Home
ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน
และด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน (มีค่า p < 0.001,
p < 0.001, p = 0.001 และ p = 0.005 ตามลาดับ) ตัวแปรปจั จัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
(beta = 0.252) มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมากทีส่ ุด
ด้านเวลา พบว่ า ปจั จัยความพึง พอใจการทางานรูปแบบ Work from Home
ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
และด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน (มีค่า p < 0.001,
p < 0.001, p = 0.005 และ p = 0.008 ตามลาดับ) ตัวแปรปจั จัยด้านสภาพแวดล้อมการทางาน
(beta = 0.269) มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมากทีส่ ุด
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ด้านค่าใช้จ่าย พบว่า ปจั จัยความพึงพอใจการทางานรูปแบบ Work from Home
ด้านความสัมพัน ธ์ก ับผู้บงั คับ บัญ ชา ด้า นสภาพแวดล้อ มการท างาน และด้านค่ าตอบแทนและ
สวัส ดิก าร มีผลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน (มีค่า p < 0.001) ตัวแปรปจั จัยด้าน
สภาพแวดล้อมการทางาน (beta = 0.304) มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรใน
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมากทีส่ ุด
อภิ ปรายผลการวิ จยั
ผลการวิจยั ความพึงพอใจของการทางานในรูปแบบ Work from Home ที่ส่งผลต่อ
ประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ัติ ง านของบุ ค ลากร ในส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา ในจัง หวัด
นครศรีธรรมราช สามารถสรุปผลได้ดงั นี้
1. บุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราชทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคล
แต่ละปจั จัยต่างกันมีประสิทธิภาพการทางานรูปแบบ Work from Home ทีต่ ่างกัน
บุ ค ลากรที่ ม ีเ พศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา ประเภทบุ ค ลากร และรายได้
ที่แ ตกต่ า งกัน ไม่ ม ีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ัติง านของบุ ค ลากร ในส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากลักษณะงานของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เป็ น
งานทีต่ อ้ งใช้ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และอยู่บนกฎ ระเบียบ
จึงทาให้ปจั จัยส่วนบุคคลไม่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
รัตน์ ชนก จันยัง (2556) ศึกษาปจั จัยที่ส่งผลกระทบต่ อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานใน
องค์กรไม่แสวงกาไร พบว่า ปจั จัยส่วนบุคคลของพนักงานทีม่ เี พศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได้ และระยะเวลาในการปฏิบ ัติง านโดยรวม มีร ะดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ป จั จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
2. ความพึงพอใจของการทางานในรูปแบบ Work from Home มีความสัมพันธ์กบั
ประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ัติ ง านของบุ ค ลากร ในส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา ในจัง หวัด
นครศรีธ รรมราช อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 เป็ นไปตามสมติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ศิรประภา ภาคีอรรถ (2562) ศึกษาปจั จัยด้านความพึงพอใจในงานโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โ ดยพ บว่ าป ัจ จั ย ด้ า นลั ก ษ ณ ะท าง อ าชี พ เ ป็ น ป ัจ จั ย ที่ ท า ให้ เ กิ ด คว ามพึ ง พ อ ใ จ
ในระดับมากเป็นลาดับแรก รองลงมาคือ ด้านความสาเร็จในงาน ด้านลักษณะของงานทีป่ ฏิบตั ิ ด้าน
ความสัมพันธ์กบั ผู้บงั คับบัญชาผู้ใต้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านความมันคงในการท
่
างาน
ด้านเงินเดือน ด้านสภาพการทางาน ด้านความเป็นอยูส่ ่วนตัว

13
3. ความพึงพอใจของการทางานในรูปแบบ Work from Home มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพบว่า
ความพึงพอใจการทางานรูปแบบ Work from Home ด้านความสัมพันธ์กับผู้บงั คับบัญ ชา
ด้ า นสภาพแวดล้ อ มการท างาน และด้ า นค่ า ตอบแทนและสวัส ดิก าร มีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพ
ในการปฏิบตั งิ าน โดยความพึงพอใจเหล่านี้เป็ นความพึงพอใจทีเ่ ป็ นปจั จัยค้าจุนตามแนวคิดทฤษฎี
การจูงใจของเฮร์ซเบิรก์ (อ้างถึงใน นิศา เขียวพุ่มพวง, 2555, หน้า 41) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า
ในช่ว งการปฏิบตั ิง านในรูปแบบ Work from Home ที่ผู้ปฏิบตั ิงานมีค วามสัมพัน ธ์ท่ดี ีกับ
ผู้บงั คับบัญชา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุคปจั จุบนั ที่มชี ่องทางการติดต่ อสื่อสารเพื่อปรึกษาหารือใน
การท างานหลากหลายมากขึ้น เป็ น การส่ ง เสริม ความสัม พัน ธ์ ท่ีดีร ะหว่ า งผู้ บ ัง คับ บัญ ชา ซึ่ง
ความสัมพันธ์ทด่ี ถี อื เป็ นการสร้างสัมพันธ์ภาพ สร้างความไว้วางใจและปรึกษาหารือในประเด็นการ
ทางานมากขึน้ จึงส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานควบคู่กนั ไปด้วย ในขณะเดียวกัน ความ
พึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ หมายถึง ความสว่างของแสง ความเหมาะสมของ
เสียง สภาวะอากาศทีเ่ อือ้ อานวยอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่รอ้ นหรือหนาวเกินไป ชัวโมงการท
่
างานที่
เหมาะสม มีระยะเวลาพักผ่อน รวมถึงลักษณะสภาพแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรือ เครื่องมือต่าง
ๆ มีความพร้อมต่อการปฏิบตั งิ านในขณะทีป่ ฏิบตั งิ าน Work From Home ซึง่ ส่วนใหญ่หมายถึงการ
ปฏิบตั งิ านอยูท่ บ่ี า้ นของบุคลากรเอง ซึง่ สาเหตุทท่ี าให้บุคลากรมีความพึงพอใจเมื่อปฏิบ ัตงิ านทีบ่ า้ น
สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการเดินทาง บุคลากรมีความอิสระในการทางานและอิสระในการตัดสินใจ
จึงส่งผลให้มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานเพิม่ ขึน้ เช่นกัน และถึงแม้ว่าจะเป็ นการปฏิบตั ิงานใน
รูปแบบ Work from Home แต่รายได้จากการปฏิบตั งิ านหรือเงินเดือนก็ยงั คงได้รบั การพิจารณา
เช่นเดิม จึงไม่มผี ลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านแต่อย่างใด
ข้อเสนอแนะจากผลการวิ จยั
1. ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์ระดับต่ ากับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผูบ้ ริหารควรมี
การจัดกิจกรรมเพิม่ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสานักงานเพื่อให้ได้มกี ารพูดคุยช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน และสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ี มีความกลมเกลียว สามารถทางานร่วมกัน มีความเห็นอก
เห็นใจ มองเห็นเป้าหมายการทางานร่วมกัน
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
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1. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ให้หลากหลายยิง่ ขึน้ ซึง่ ตัวแปรทีอ่ าจจะมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบ ัติง านของบุ ค ลากร ในส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา ในจัง หวัด นครศรีธ รรมราช
เช่ น ป จั จัยด้า นต าแหน่ ง งาน ปจั จัย ด้า นประสบการณ์ ใ นการทางาน ป จั จัย ด้า นอื่นๆ ที่อ าจจะ
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช
2. การศึก ษาครัง้ นี้เ ป็ นการศึก ษาเฉพาะประชากรในเขตพื้น ที่จงั หวัดนครศรีธ รรมราช
เท่านัน้ ดังนัน้ เพื่อให้ได้ผ ลการวิจยั ที่หลากหลายยิง่ ขึ้นควรขยายขอบเขตด้านประชากรที่ ใช้ใ น
การศึกษาให้ครอบคลุมมากยิง่ ขึน้ เช่น อาจสารวจไปยังพื้นที่จงั หวัดใกล้เคียงหรือจังหวัดที่ได้รบั
ผลกระทบใกล้เคียงกัน เพื่อให้ทราบความคิดเห็นหลากหลายมากขึน้ ซึง่ อาจมีความแตกต่างกันใน
แต่ละพืน้ ที่ เพื่อให้ผลทีอ่ อกมาชัดเจนยิง่ ขึน้
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