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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อศกึษาปจัจยัด้านแรงจูงใจในการปฏบิตังิานที่ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการท างานทีบ่า้น (Work from home) 2) เพื่อเป็นขอ้มลูในการพฒันา ปรบัปรุงปจัจยั
ต่าง ๆ ทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานทีบ่า้น (Work from home) ของพนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาค ในพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช 3) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองคก์รอื่น ๆ ทีส่นใจในการปรบั
การท างานขององคก์รใหเ้ขา้สู่รปูแบบการท างานทีบ่า้นไดอ้ย่างเหมาะสมโดยมกีารเกบ็ตวัอย่างจาก
แบบสอบถาม จ านวน 250 คน และมกีารวเิคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น การวเิคราะห์สถติเิชงิ
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การใช้หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวเิคราะห์
สถิติอ้างอิงหรือสถิติอนุมาน ( Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบสมมติฐานด้วยค่า 
Independent Sample t -Test , One way ANOVA และ Multiple Regression Analysis 
 ผลการวเิคราะหพ์บว่า พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ในพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช ทีม่ี
ปจัจยัดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา ประเภทบุคลากร และรายได ้แต่ละปจัจยัทีต่่างกนั 
มปีระสิทธภิาพในการปฏบิตัิงานรูปแบบ Work from Home แตกต่างกัน และแรงจูงใจการ
ปฏบิตังิานรูปแบบ Work from Home มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ของ
พนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ในพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช 

  

ค าส าคญั : แรงจงูใจ ประสทิธภิาพในการท างาน 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ในปจัจุบนัได้เกดิการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม่ 2019-nCoV ซึ่งองค์การ
อนามยัโลก ประกาศชื่อที่เป็นทางการส าหรบัใช้เรยีกโรคทางเดนิหายใจที่เกิดจากไวรสัโคโรนา  
สายพนัธุใ์หม่ว่า "โควดิ-ไนน์ทนี" (Covid-19) ย่อมาจาก “coronavirus disease starting in 2019”  
ทีก่่อใหเ้กดิโรคปอดอกัเสบ (pneumonia) โดยองคก์ารอนามยัโลกไดป้ระกาศให้การระบาดนี้เป็น
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ในวนัที่ 30 มกราคม 2563 และประกาศให้เป็น       
โรคระบาดทัว่ ในวนัที่ 11 มนีาคม 2563 ณ 25 พฤษภาคม 2563 เวลามาตรฐานกรนีิช 06.02 น. 
โดยสถานการณ์ทัว่โลก ขอ้มลู ณ วนัที ่14 มกราคม 2564 (ทีม่า : worldometer) ทัว่โลกมรีายงาน
ผู้ป่วยสะสมทัง้สิ้น 92,799,635 คน เสยีชวีติ 1,987,310 คน และรกัษาหายแล้ว 66,322,284 คน  
ในจ านวนผู้เสยีชวีติเป็นบุคลากรทางการแพทยก์ว่า 1 หมื่นคน (สหรฐัอเมรกิากว่า 1 พนัคน และ
สาธารณรฐัประชาชนจนีกว่า 40 คน) เด็กติดเชื้อน้อยกว่าคนกลุ่มอื่น อัตราตายในเด็กต ่ากว่า    
อตัราตายในคนหนุ่มสาวอายุ 20 กว่าปีถึง 10 เท่า คนที่อายุมากกว่า 80 ปี มโีอกาสเสียชีวิต
มากกว่าหนุ่มสาว 600 เท่า  (กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข, 2563) 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ในปจัจุบนันัน้ ได้ก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ที่ส่งผลกระทบ และสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม หนึ่งในนัน้ก็คือ      
“การท างานทีบ่า้น” หรอื Work From Home ทีไ่ดก้ลายเป็นปรากฏการณ์การท างานรปูแบบใหม ่
และอาจเป็น New Normal หรอื “ความปกตใิหม”่ ของหลายองคก์ร ไม่ว่าจะเป็นภาครฐั หรอืเอกชน 
เพื่อตอ้งการลดความเสีย่งต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้กบัพนกังานอนัเป็นทรพัยากรส าคญัในการขบัเคลื่อน
องค์กร โดยการลดโอกาสในการรบัการแพร่เชื้อจากบุคคลสู่บุคคล ซึ่งพนักงานในองค์กรอาจมี 
ความเสี่ยงต่อการติดไวรสั COVID-19 ในระหว่างการเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ หรือ     
การท างานในยา่นทีม่คีนท างานสญัจรไปมาหนาแน่น ซึง่ไมอ่าจควบคุมหรอืคดักรองโรค COVID-19 
ได้อย่างทัว่ถึง ซึ่งในปจัจุบนัน้ีหลายบรษิทัต้องมกีารปรบัรูปแบบการท างานเข้าสู่การท างานจาก    
ทีบ่า้น (Work From Home) อย่างกะทนัหนั ดว้ยภาวะแรงกดดนัทีเ่กดิขึน้จากสภาพแวดลอ้ม ซึง่  
จะเห็นว่าหลายองค์กรมกีารปรบัตัวได้อย่างรวดเรว็ ซึ่งเป็นสญัญาณหนึ่งที่ท าให้เห็นว่ารูปแบบ   
การท างานในอนาคตมแีนวโน้มที่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบการท างานหลงัจากนี้ต่อไป หรอือาจกล่าว 
ไดว้่าในอนาคตหลงัจากนี้แมจ้ะผ่านพน้ช่วงวกิฤต COVID – 19 ไปแลว้ กม็แีนวโน้มว่าการท างาน
จากทีบ่า้น หรอื Work from Home ทีห่ลายองคก์รเลอืกน าไปปฏบิตัแิลว้เหน็แลว้ว่าการอนุญาตให้
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พนกังานท างานทีบ่า้นนัน้ไมไ่ดส้่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพหรอืผลลพัธข์องงาน ยงัคงไดผ้ลติภาพ
หรอื Productivity ซ ้ายงัช่วยลดความสญูเปล่าของเวลาในแต่ละวนัไปไดม้าก 
 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) เป็นรฐัวสิาหกจิสาขาพลงังาน สงักดักระทรวงมหาดไทย
ก่อตัง้ขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค พ.ศ. 2503 เมื่อวนัที่ 28 กันยายน 2503         
มวีตัถุประสงค์เพื่อจดัหา และให้บรกิารพลงังานไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่ 74 จงัหวดั (ยกเว้นพื้นที่
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุร ีซึ่งอยู่ในความรบัผดิชอบของการไฟฟ้านครหลวง)  
ในปจัจบุนั กฟภ. ไดป้รบัโครงสรา้งองคก์รและกลยทุธใ์นการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์
ปจัจุบนัมากขึน้ โดยมุ่งมัน่ใหบ้รกิารพลงังานไฟฟ้าอย่างมปีระสทิธภิาพควบคู่กบัการพฒันาองคก์ร
อยา่งต่อเนื่อง ทัง้ดา้นคุณภาพและบรกิาร มุ่งสู่องคก์รทีเ่ป็นเลศิดา้นธุรกจิพลงังานไฟฟ้า ตอบสนอง
ความคาดหวงัของลูกค้า ร่วมสรา้งคุณค่าสู่สงัคมและสิง่แวดล้อมด้วยเทคโนโลยดีจิทิลั ขบัเคลื่อน
องคก์รไปสู่ กฟภ. Digital Utility 
 การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค  มีพื้นที่ ร ับผิดชอบจ าห น่ายไฟฟ้า  74  จังหวัด  ยก เว้น
กรุงเทพมหานคร นนทบุร ีและสมุทรปราการ (อยู่ในพื้นที่รบัผดิชอบของการไฟฟ้านครหลวง) คดิ
เป็นรอ้ยละ 99 ของพื้นที่ประเทศไทย หรอืประมาณ 510,000 ตารางกโิลเมตร มจี านวนผู้ใชไ้ฟฟ้า 
19,360,779 ราย ปจัจุบนัมสีถานีไฟฟ้า 523 แห่ง สามารถแบ่งพื้นที่การจ าหน่ายเป็น 4 ภาค คอื 
ภาคเหนือ           ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมสี านักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคระดบัเขตภาคละ 3 เขต รวมทัง้สิ้น 12 เขต และส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในระดบั
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจงัหวดั/อ าเภอ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขา และการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค สาขา
ยอ่ยครอบคลุมการใหบ้รกิารพืน้ที ่74 จงัหวดั จ านวน 76,121 หมูบ่า้น 
 ส านักงานใหญ่ของ กฟภ. ตัง้อยู่ที่กรุงเทพมหานคร มหีน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนงาน 
ใหค้ าแนะน า ตลอดจนจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ใหห้น่วยงานในส่วนภมูภิาค 
แบ่งการบริหารงาน ประกอบด้วย ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ส านักผู้ว่าการ ส านัก
ตรวจสอบภายใน ส านักกฎหมาย กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละพฒันา กลุ่มเครอืข่ายและบรกิาร และกลุ่ม
สนบัสนุน ซึง่ยงัแบ่งออกเป็นฝา่ยและกอง 
 ภาคเหนือ 
 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 1 (ภาคเหนือ) ตัง้อยู่ที่จงัหวดัเชยีงใหม่ มหีน้าที่ควบคุมดูแล  
การไฟฟ้าในความรบัผดิชอบ 6 จงัหวดั คอื เชยีงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าพูน ล าปาง เชยีงราย และ
พะเยา 
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 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคเหนือ) ตัง้อยู่ที่จงัหวดัพษิณุโลก มหีน้าที่ควบคุมดูแล 
การไฟฟ้าในความรบัผดิชอบ 8 จงัหวดั คอื พษิณุโลก พจิติร ตาก ก าแพงเพชร สุโขทยั แพร่ น่าน 
และอุตรดติถ ์
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) ตัง้อยู่ที่จงัหวัดลพบุรี มีหน้าที่ควบคุมดูแล      
การไฟฟ้าในความรบัผดิชอบ 6 จงัหวดั คอื ลพบุร ีสงิห์บุร ีเพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทยัธานี และ
ชยันาท 
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 1 (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) ตัง้อยู่ทีจ่งัหวดัอุดรธานี มหีน้าที่
ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรบัผิดชอบ 8 จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย ขอนแก่น เลย 
สกลนคร นครพนม หนองบวัล าภ ูและบงึกาฬ 
 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตัง้อยู่ที่จงัหวัดอุบลราชธานี        
มหีน้าที่ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรบัผดิชอบ 8 จงัหวดั คือ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด 
กาฬสนิธุ ์มหาสารคาม ศรสีะเกษ มกุดาหาร และอ านาจเจรญิ 
 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 3 (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) ตัง้อยู่ที่จงัหวดันครราชสมีา มี
หน้าที่ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรบัผดิชอบ 4 จงัหวดั คอื นครราชสมีา ชยัภูม ิบุรรีมัย์ และ
สุรนิทร ์
 ภาคกลาง 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) ตัง้อยู่ที่จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา มีหน้าที่
ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรบัผดิชอบ 7 จงัหวดั คอื พระนครศรอียุธยา อ่างทอง ปทุมธานี 
สระบุร ีนครนายก ปราจนีบุร ีและสระแกว้ 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) ตัง้อยู่ที่จงัหวัดชลบุรี มีหน้าที่ควบคุมดูแล       
การไฟฟ้าในความรบัผดิชอบ 5 จงัหวดั คอื ชลบุรฉีะเชงิเทรา ระยอง จนัทบุร ีและตราด 
 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 3 (ภาคกลาง) ตัง้อยู่ทีจ่งัหวดันครปฐม มหีน้าทีค่วบคุมดูแลการ
ไฟฟ้าในความรบัผดิชอบ 4 จงัหวดั คอื นครปฐม สมทุรสาคร สุพรรณบุร ีและกาญจนบุร ี
 ภาคใต ้
 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 1 (ภาคใต้) ตัง้อยู่ที่จงัหวดัเพชรบุร ีมหีน้าที่ควบคุมดูแลการ
ไฟฟ้าในความรบัผดิชอบ 6 จงัหวดั คอื เพชรบุร ีประจวบครีขีนัธ ์ราชบุร ีสมุทรสงคราม ชุมพร และ
ระนอง 
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 การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคเขต 2 (ภาคใต)้ ตัง้อยู่ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช มหีน้าทีค่วบคุมดูแล
การไฟฟ้าในความรบัผดิชอบ 6 จงัหวดั คอื นครศรธีรรมราช ตรงั กระบี่ สุราษฎรธ์านี ภูเกต็ และ
พงังา 
 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 3 (ภาคใต้) ตัง้อยู่ที่จงัหวดัยะลา มหีน้าที่ควบคุมดูแลการไฟฟ้า
ในความรบัผดิชอบ 6 จงัหวดั คอื ยะลา ปตัตานี นราธวิาส สงขลา สตูล และพทัลุง 
 ตามขอ้สัง่การผูว้่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เรื่อง การปฏบิตังิานภายในทีพ่กั (Work from 
home) เพื่อป้องกนัและรองรบัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่ 2019 (COVID-19) ของ 
กฟภ. สัง่ ณ วนัที ่29 เมษายน 2564 ใหทุ้กหน่วยงานปฏบิตังิานภายในทีพ่กั (Work from home) 
โดยพจิารณาตามความเหมาะสมของกระบวนงานและด าเนินการอย่างเต็มขดีความสามารถมาก
ทีสุ่ด  
 ดงันัน้การศึกษา “แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานที่บ้าน 
(Work from home) ในสภาวะวกิฤตกิารเกดิโรคระบาดไวรสัโควดิ-19 ของพนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาค ในพื้นที่จงัหวดันครศรธีรรมราช” จงึมเีป้าหมายของการศึกษาเพื่อให้เป็นประโยชน์ใน    
การปรบัปรุง พฒันา เพื่อประสทิธภิาพการท างานทีบ่้าน (Work from home) ของพนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ในสภาวะวกิฤตกิารเกดิโรคระบาด ไวรสัโควดิ-19โดยน ามาซึ่งผลประโยชน์ทัง้
ส่วนบุคคล และต่อองคก์ร 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นแรงจงูใจในการปฏบิตังิานทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานทีบ่า้น 
(Work from home) 

 2. เพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันา ปรบัปรุงปจัจยัต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างาน   
ทีบ่า้น (Work from home) ของพนกังาน 

 3. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอื่น ๆ ที่สนใจในการปรบัการท างานขององค์กรให้เข้าสู่
รปูแบบการท างานทีบ่า้นไดอ้ย่างเหมาะสม 
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สมมติฐานของการวิจยั 
 1. ปจัจยัส่วนบุคคลมผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานรูปแบบ Work from Home 
(WFH) 
 2. ปจัจยัส่วนบุคคลที่ต่างกนัมผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานรูปแบบ Work from 
Home (WFH) ทีต่่างกนั 
 3. ปจัจยัด้านแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานรูปแบบ 
Work from Home (WFH) 
 4. ปจัจยัด้านแรงจูงใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธ์ต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
รปูแบบ Work from Home (WFH) 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การศกึษาแรงจงูใจในการปฏบิตังิานทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานทีบ่า้น (Work from 
home) ในสภาวะวกิฤตกิารเกดิโรคระบาดไวรสัโควดิ-19 ของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ใน
พืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช มขีอบเขตดงันี้ 

1.  ขอบเขตดา้นประชากร พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ในพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช 
จ านวน 250 คน  

2.  ขอบเขตดา้นตวัแปร 
2.1 ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) 

2.1.1 ปจัจยัส่วนบุคคลทีศ่กึษา ดา้น เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต าแหน่ง/ลกัษณะงาน 
   2.1.2 แรงจูงใจในการปฏบิตังิาน ได้แก่ ด้านลกัษณะงาน ด้านความรบัผดิชอบ 
ดา้นความส าเรจ็ของงาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสภาพการท างาน และดา้นนโนบายในการบรหิาร 

 2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ประกอบดว้ย  
คุณภาพของงาน (Quality) ปรมิาณของงาน (Quantity) เวลา (Time) และค่าใชจ้า่ย (Costs) 

3. ขอบเขตดา้นเวลา ท าการส ารวจเกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม ในช่วงระหว่างวนัที ่        
1 ตุลาคม 2564 ถงึ วนัที ่10 ธนัวาคม 2564 
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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   
  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  
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  2. การปกครองและการบงัคบับญัชาตามสายงาน (Supervision-Technical) หมายถงึ 
ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการบริหารจดัการให้บุคลากรสามารถด าเนินงานได้ตาม
เป้าหมายและมคีวามยตุธิรรมในการบรหิารจดัการ 
  3. ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา (Interpersonal Relations-Supervisor) หมายถงึ 
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกบัผูบ้งัคบับญัชาทีแ่สดงถงึความสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั 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 
  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 ความรู้สึกที่ดหีรอืไม่ดใีนชวีติ
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)  
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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
งบประมาณทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดในการท างาน กระบวนการท างานต่าง ๆ จะต้องเน้นการลงทุนทีคุ่ม้ค่า
สามารถลดตน้ทุนแต่ไดผ้ลผลติเพิม่ขึน้   
 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ผูว้จิยัด าเนินการศกึษางานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งในการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ ครอบคลุมทัง้ประเดน็
ของการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงาน 
ในรปูแบบ Work from Home โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 รตัน์ชนก จนัยงั (อ้างถึงใน ศิรประภา ภาคอีรรถ, 2562 หน้าที่ 43) ศึกษาปจัจยัที่ส่งผล
กระทบต่อประสทิธภิาพการท างานของพนกังานในองคก์รไมแ่สวงก 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 ด้านโอกาสไดร้ ับความก้าวหน้าในอนาคต 
ด้านความเป็นอยู่ส่วนตวั และด้านที่เห็นด้วยต ่าที่สุดซึ่งอยู่ในระดบัปานกลาง คอื ด้านการได้การ
ยอมรบันบัถอื  
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วิธีด าเนินการวิจยั 

 
 การศกึษาแรงจงูใจในการปฏบิตังิานทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานทีบ่า้น (Work from 
home) ในสภาวะวกิฤตกิารเกดิโรคระบาดไวรสัโควดิ-19 ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ใน
พืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ใชแ้บบสอบถาม
เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูผ่านระบบออนไลน์และใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS ในการ
แปลผลขอ้มลู 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครัง้นี้ เป็นกลุ่มพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ในพื้นที่
จงัหวดันครศรธีรรมราช ซึ่งมพีนักงานทัง้สิ้น จ านวน 294 คน มกีารท างานในรปูแบบ Work from 
Home ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า 2019 โดบผู้วจิยัก าหนดขนาดตวัอย่าง
จ านวน 250 คน ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดร้อ้ยละ 5  
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามประกอบดว้ย 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ต าแหน่ง/ลกัษณะงาน ซึ่งประกอบด้วยค าถาม
ทัง้หมด 6 ขอ้  
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัแรงจูงใจในการปฏบิตังิานที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานรูปแบบ Work from Home (WFH) ไดแ้ก่ ด้านลกัษณะงาน ด้านความรบัผดิชอบ      
ดา้นความส าเรจ็ของงาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสภาพการท างาน และดา้นนโนบายในการบรหิาร 
ซึง่ประกอบดว้ยขอ้ค าถามทัง้หมด 6 ดา้น แต่ละดา้นประกอบดว้ยจ านวนขอ้ค าถาม 3 ขอ้ รวมเป็น
จ านวน 18 ขอ้ โดยมเีกณฑก์ารให้คะแนนเพื่อให้ความหมายในแต่ละระดบั เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด = 5, 
เหน็ดว้ยมาก = 4, เหน็ดว้ยปานกลาง = 3, เหน็ดว้ยน้อย = 2, และเหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด = 1 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานรปูแบบ Work From Home 
(WFH) ของพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค  ในพื้นที่ จ ังหวัดนครศรีธ รรมราช  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  
 การวจิยัในครัง้นี้ มกีารวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) และการ
วเิคราะหโ์ดยใชส้ถติอิา้งองิหรอืสถติอินุมาน (I n f e r e n t i a l  S t a t i s t i c s) ดงัรายละเอยีดดงันี้ 
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 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ส าหรบัอธบิาย บรรยาย
ลกัษณะของข้อมูลในแบบสอบถาม โดยค่าสถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนาจะมีความเหมาะสมกับ
ลกัษณะและมาตรวดัของขอ้มลูในส่วนต่าง ๆ ดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 ปจัจยัส่วนข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์แบบสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธบิายขอ้มลู โดยสถติทิีใ่ช ้ค่าความถี่ (Frequency) แลว้
สรปุมาออกมาในรปูแบบของรอ้ยละ (percentage) 
 ส่วนท่ี 2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน            
รปูแบบ Work from Home (WFH) ซึง่ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรวดัแบบ Rating Salesian ใช้
วธิกีารหาค่าเฉลีย่ (Mean) และ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ส่วนท่ี 3 ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานรปูแบบ Work From Home (WFH) ของพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ในพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช ซึ่งลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรวดัแบบ 
Rating Salesian ใช้วธิกีารหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 การวิเคราะหส์ถิติอ้างอิงหรือสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) การศกึษาวจิยัใน
ครัง้นี้เป็นการศกึษาแรงจงูใจในการปฏบิตังิานทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานทีบ่า้น (Work 
from home) ในสภาวะวกิฤตกิารเกดิโรคระบาดไวรสัโควดิ-19 ของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
ในพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช ซึง่จะใชต้วัแปรอสิระและตวัแปรตามเป็นมาตรวดัแบบ Rating 
Salesian ดงันัน้จงึใชก้ารวเิคราะหป์ระกอบดว้ย 
 1. สถิติทดสอบสมมติฐานข้อ 1 ปจัจยัส่วนบุคคลที่ต่างกนัมผีลต่อประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิานรูปแบบ Work from Home (WFH) ที่ต่างกนั โดยมกีารทดสอบสมมตฐิานของ
งานวจิยัด้วยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) และมกีารทดสอบ
สมมตฐิานดว้ยการวเิคราะห ์Independent-Sample T-Test 

 2. สถติทิดสอบสมมตฐิานขอ้ 2 ปจัจยัดา้นแรงจงูใจในการปฏบิตังิานส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานรปูแบบ Work from Home (WFH) โดยมกีารทดสอบสมมตฐิานของ
งานวจิยัโดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะหข์อ้มลูแบบสถติถิดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 
 3. สถติทิดสอบสมมตฐิานขอ้ 3 ปจัจยัดา้นแรงจงูใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธ์
ต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานรปูแบบ Work from Home (WFH) โดยมกีารทดสอบสมมตฐิาน
ของงานวจิยัด้วยการวเิคราะห์ค่าความสมัพนัธ์ประสทิธสิหสมัพนัธ์แบบ  Pearson Correlation 
Coefficient โดยใช้ระดบัความเชื่อมัน่ที่รอ้ยละ 95 และแสดงระดบัความสมัพนัธ์ของสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ์ (r) มเีกณฑ์ คอื 0.01-0.20 มคีวามสมัพนัธต์ ่ามาก, 0.21 – 0.40 มคีวามสมัพนัธ์ต ่า, 
0.41 - 0.60 มีความสัมพันธ์ปานกลาง, 0.61 – 0.80 มีความสัมพันธ์สูง, 0.81 – 1.00 มี
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ความสมัพนัธส์งูมาก โดยค่า r เป็น - แสดงว่า X และ Y มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม ค่า r 
เป็น + แสดงว่า X และ Y มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั  
 

ผลการวิจยั 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจยั เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการท างานที่บ้าน (Work from home) ในสภาวะวกิฤตกิารเกดิโรคระบาดไวรสั        
โควิด -19 ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่จงัหวัดนครศรีธรรมราช สามารถสรุป
ผลการวจิยัได ้ดงันี้   

ส่วนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ปจัจยัส่วนบุคคล ในจ านวนประชากรจากกลุ่มตวัอย่าง 250 
คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายคดิเป็นรอ้ยละ 52.0 อายุระหว่าง 20 – 30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 32.0 มี
สถานภาพสมรส คดิเป็นรอ้ยละ 56.0 มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 64.0 เป็น
ระดบับรหิาร ระดบั ผู้ช่วยหวัหน้าแผนก ขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 52.0 มรีายได้มากกว่า 50,001 
บาท ขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 32.0 
            ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ปจัจยัด้านแรงจูงใจในการปฏบิตังิานส่งผลต่อประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิานรปูแบบ Work from Home (WFH) อยู่ในระดบัความคดิเหน็มาก โดยด้านที่เหน็
ด้วยมากที่สุดและอยู่ในระดบัมาก คอื ดา้นความรบัผดิชอบ รองลงมา ดา้นสภาพการท างาน  ดา้น
นโยบายในการบรหิาร ดา้นความส าเรจ็ของงาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นลกัษณะงาน   

ส่วนท่ี 3 ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานรปูแบบ Work From Home (WFH) ของพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ในพืน้ที่จงัหวดันครศรธีรรมราช อยู่ในระดบัความคดิเหน็มาก โดยด้านที่
เหน็ด้วยมากที่สุดและอยู่ในระดบัมาก คอื ดา้นเวลา รองลงมา ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปรมิาณ
งาน และดา้นคา่ใชจ้า่ย   

ส่วนท่ี 4 ผลการวเิคราะห์สมมตฐิาน  
 4.1 ปจัจยัส่วนบุคคลทีต่่างกนัมผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานรปูแบบ Work from 
Home (WFH) ทีต่่างกนั จากการศกึษาพบว่าปจัจยัส่วนบุคคลทีต่่างกนัมผีลต่อประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานรปูแบบ Work from Home (WFH) ทีต่่างกนั กล่าวคอื  
  ดา้นเพศกบัคุณภาพของงานมคี่า p = 0.635, ดา้นปรมิาณงาน p = 0.436, ดา้นเวลา  
p = 0.180, ดา้นค่าใชจ้า่ย p = 0.056   
 ดา้นอายกุบัคุณภาพของงานมคี่า p = 0.009, ดา้นปรมิาณงาน p = 0.004, ดา้นเวลา  
p = 0.000, ดา้นค่าใชจ้า่ย p = 0.684   
 สถานภาพกบัคุณภาพของงานมคี่า p = 0.527, ดา้นปรมิาณงาน p = 0.894, ดา้นเวลา  
p = 0.893, ดา้นค่าใชจ้า่ย p = 0.000  
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 ระดบัการศกึษากบัคุณภาพของงานมคี่า p = 0.000, ดา้นปรมิาณงาน p = 0.000,  
ดา้นเวลา p = 0.000, ดา้นค่าใชจ้่าย p = 0.000  
 ประเภทบุคลากร กบัคุณภาพของงานมคี่า p = 0.678, ดา้นปรมิาณงาน p = 0.892,  
ดา้นเวลา p = 0.881, ดา้นค่าใชจ้่าย p = 0.142 

4.2 แรงจงูใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างานทีบ่า้น (Work 
from home) ในสภาวะวกิฤตกิารเกดิโรคระบาดไวรสัโควดิ-19 ของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
ในพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช จากการศกึษาสรปุไดว้่า แรงจงูใจในการปฏบิตังิานทีส่่งผลต่อ รวม  
ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นสภาพการท างาน  ดา้นนโยบายในการบรหิาร ดา้นความส าเรจ็ของงาน 
ดา้นผูบ้งัคบับญัชา และดา้นลกัษณะงาน มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานรวม คอื 
ดา้นเวลา รองลงมา ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปรมิาณงาน และดา้นค่าใชจ้่าย โดยแต่ละดา้นมคี่า  
p < 0.001 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

4.3 ปจัจยัดา้นแรงจงูใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธต่์อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
รปูแบบ Work from Home (WFH) จากการศกึษาสรุปไดว้่า 

ดา้นลกัษณะงาน p = 0.000, ดา้นความรบัผดิชอบ p = 0.000, ดา้นความส าเรจ็ของงาน   
p = 0.000 และดา้นผูบ้งัคบับญัชา p = 0.000, ดา้นสภาพการท างาน p = 0.000 ดา้นนโยบายใน
การบรหิาร p = 0.000 โดยตวัแปรอสิระทัง้ 6 ตวัแปร มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ในพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช ดา้นคุณภาพของงาน 

ดา้นลกัษณะงาน p = 0.000, ดา้นความรบัผดิชอบ p = 0.000, ดา้นความส าเรจ็ของงาน   
p = 0.000 และดา้นผูบ้งัคบับญัชา p = 0.000, ดา้นสภาพการท างาน p = 0.000 ดา้นนโยบายใน
การบรหิาร p = 0.000 โดยตวัแปรอสิระทัง้ 6 ตวัแปร มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ในพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช ดา้นปรมิาณงาน 
           ดา้นลกัษณะงาน p = 0.000, ดา้นความรบัผดิชอบ p = 0.000, ดา้นความส าเรจ็ของงาน   
p = 0.000 และดา้นผูบ้งัคบับญัชา p = 0.000, ดา้นสภาพการท างาน p = 0.000 ดา้นนโยบายใน
การบรหิาร p = 0.000 โดยตวัแปรอสิระทัง้ 6 ตวัแปร มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ในพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช ดา้นเวลา 

ดา้นลกัษณะงาน p = 0.000, ดา้นความรบัผดิชอบ p = 0.000, ดา้นความส าเรจ็ของงาน   
p = 0.000 และดา้นผูบ้งัคบับญัชา p = 0.000, ดา้นสภาพการท างาน p = 0.000 ดา้นนโยบายใน
การบรหิาร p = 0.000 โดยตวัแปรอสิระทัง้ 6 ตวัแปร มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ในพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช ดา้นค่าใชจ้า่ย 
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อภิปรายผลการวิจยั 

 
 ผลการวจิยั แรงจูงใจในการปฏบิตัิงานที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานที่บ้าน (Work 
from home) ในสภาวะวกิฤตกิารเกดิโรคระบาดไวรสัโควดิ -19 ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
ในพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช สามารถสรปุผลไดด้งันี้ 
 1. ปจัจยัส่วนบุคคลที่ต่างกนัมผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานรูปแบบ Work from 
Home (WFH) ทีต่่างกนั 
 พนักงานที่มีอ ายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา ประ เภทบุคลากร  และรายได้ 
ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ในพืน้ที่
จ ังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่ องจากลักษณะงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่จ ังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานตามที่ได้ร ับ
มอบหมาย จงึท าให้ปจัจยัส่วนบุคคลมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของ ชชัรนิทร์ ทองหม่อมราม,  บุญอนันต์ พินัยทรพัย์ (2562) แรงจูงใจที่ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเคียนซา จงัหวดั     
สุราษฎร์ธานี พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงานที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน และรายได้ โดยรวม มรีะดบัความคดิเห็นต่อปจัจยัที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพในการ
ท างานของพนกังานแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 2. ปจัจยัด้านแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานส่งผลต่อประสิทธภิาพในการปฏบิตัิงานรูปแบบ 
Work from Home (WFH) ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ในพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เป็นไปตามสมตฐิาน ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ กฤตภาคนิ มิง่
โสภา และนพปฎล สุวรรณทรพัย์ (2564) ศกึษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวทิยาลยัเอกชนแห่งหนึ่ง ในจงัหวัดปทุมธานี โดยพบว่าแรงจูงใจ
ด้านความส าเรจ็ของงานมคีวามสมัพันธ์กบัประสทิธภิาพการปฏบิัตงิานมากที่สุด รองลงมาเป็น
ปจัจยัด้านนโยบายและการบรหิาร และสอดคลอ้งกบังานวจิยัสอดคล้องกบั ปญัญาพรฐติพิงศ์ และ
ประสพชยั พสุนนท์ (2559) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในบริษัทก่อสร้าง : กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั น่ จ ากัด 
ความสมัพนัธข์องปจัจยัแรงจงูใจกบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานในดา้นรวม พบว่าแรงจงูใจโดยรวม
ทุกดา้นอยูใ่นระดบั สงูอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 3. ปจัจยัด้านแรงจูงใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธ์ต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
รปูแบบ Work from Home (WFH) ของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ในพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช โดย
พบว่าแรงจูงใจในการปฏบิตังิานรูปแบบ Work from Home ด้านความส าเรจ็ของงาน ด้าน
ผูบ้งัคบับญัชา ด้านสภาพการท างาน ด้านความรบัผดิชอบ ด้านลกัษณะงาน และด้านนโยบายใน
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การบริหารมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับ
ความส าเรจ็ในการท างานเป็นอนัดบัแรก โดยแรงจูงใจเหล่านี้เป็นแรงจูงใจที่เป็นปจัจยัค ้าจุนตาม
แนวคดิทฤษฎกีารจงูใจของเฮรซ์เบริก์ (อ้างถงึใน นิศา เขยีวพุ่มพวง, 2555, หน้า 41) ซึง่สามารถ
อธบิายไดว้่า  ในช่วงการปฏบิตังิานในรปูแบบ Work from Home ทีผู่ป้ฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธท์ีด่ ี
กบัผูบ้งัคบับญัชา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุปจัจบุนัทีม่ช่ีองทางการตดิต่อสื่อสารเพื่อปรกึษาหารอืใน
การท างานหลากหลายมากขึ้นเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชา ซึ่ง
ความสมัพนัธท์ีด่ถีอืเป็นการสรา้งสมัพนัธภ์าพ สร้างความไวว้างใจและปรกึษาหารอืในประเดน็การ
ท างานมากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานควบคู่กันไปด้วย  ในขณะเดียวกัน 
แรงจงูใจดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน ซึง่หมายถงึ ความสว่างของแสง ความเหมาะสมของ
เสยีง สภาวะอากาศทีเ่อือ้อ านวยอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่รอ้นหรอืหนาวเกนิไป ชัว่โมงการท างานที่
เหมาะสม มรีะยะเวลาพกัผ่อน รวมถงึลกัษณะสภาพแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ หรอื เครื่องมอื
ต่าง ๆ มคีวามพรอ้มต่อการปฏบิตัิงานในขณะที่ปฏบิตังิาน Work From Home ซึ่งส่วนใหญ่
หมายถึงการปฏบิตัิงานอยู่ที่บ้านของพนักงานเอง ซึ่งสาเหตุที่ท าให้พนักงานมแีรงจูงใจเมื่อการ
ปฏบิตังิานทีบ่า้นสามารถลดค่าใชจ้า่ยจากการเดนิทาง บุคลากรมคีวามอสิระในการท างานและอสิระ
ในการตดัสนิใจ จงึส่งผลใหม้ปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานเพิม่ขึน้เช่นกนั 
  

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 
 

1. การปฏบิตังิานในรปูแบบ Work from Home บุคลากรต้องการให้หน่วยงานสนับสนุนใน
เรือ่งของระบบงานทีอ่ านวยความสะดวกต่อการปฏบิตังิานทีบ่า้น เช่น อุปกรณ์คอมพวิเตอรโ์น้ตบุค 
หรอือุปกรณ์เชื่อมต่อสญัญาณอนิเตอรเ์น็ต ท าใหก้ารประชุม หรอืการท างานสะดวกมากขึน้ และ
ช่วยเหลอืในค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ เช่น ค่าอนิเตอรเ์น็ต  

2. ควรมกีารปรบัปรงุและพฒันารปูแบบ Work from Home ของพนกังานการไฟฟ้าส่วน
ภมูภิาค ในพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช และมอบหมายงานใหเ้หมาะกบัคน เพื่อใหผู้ท้ ีไ่ดร้บั
มอบหมายเกดิแรงจงูใจและสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
 

 1. การศึกษาครัง้นี้เป็นการศึกษาเฉพาะประชากรในเขตพื้นที่จงัหวดันครศรธีรรมราช
เท่านัน้ ดงันัน้ เพื่อให้ได้ผลการวิจยัที่หลากหลายยิง่ขึ้นควรขยายขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ใน
การศกึษาใหค้รอบคลุมมากยิง่ขึน้ เช่น อาจส ารวจไปยงัพืน้ทีจ่ ังหวดัในภูมภิาคอื่น ๆ เพื่อใหท้ราบ
ความคดิเหน็หลากหลายมากขึน้ ซึง่อาจมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละพืน้ที ่เพื่อใหผ้ลทีอ่อกมาชดัเจน
ยิง่ขึน้ 
 2. ควรศกึษาตวัแปรอื่น ๆ ใหห้ลากหลายยิง่ขึน้ ซึง่ตวัแปรทีอ่าจจะมผีลต่อประสทิธภิาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ในพื้นที่จ ังหวัดนครศรีธรรมราช 
เ ช่ น  ป ัจจัยด้ านประสบการณ์ ในการท า ง าน  ป ัจ จัยด้ านประ เภทของง าน  ที่ อ า จจะ 
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่จ ังหวัด
นครศรธีรรมราช 
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