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home) ในสภาวะวิ กฤติ การเกิ ดโรคระบาดไวรัสโควิ ด-19 ของพนักงานการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค ในพืน้ ที่จงั หวัดนครศรีธรรมราช
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปจั จัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานทีบ่ า้ น (Work from home) 2) เพื่อเป็ นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงปจั จัย
ต่าง ๆ ทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานทีบ่ า้ น (Work from home) ของพนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิ าค ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช 3) เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรอื่น ๆ ทีส่ นใจในการปรับ
การทางานขององค์กรให้เข้าสู่รปู แบบการทางานทีบ่ า้ นได้อย่างเหมาะสมโดยมีการเก็บตัวอย่างจาก
แบบสอบถาม จานวน 250 คน และมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแบ่งออกเป็ น การวิเคราะห์สถิตเิ ชิง
พรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้ แ ก่ การใช้ ห าค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้อ ยละ
(percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์
สถิติอ้ า งอิง หรือ สถิติอ นุ ม าน (Inferential Statistics) ได้แ ก่ การทดสอบสมมติฐ านด้ว ยค่ า
Independent Sample t -Test , One way ANOVA และ Multiple Regression Analysis
ผลการวิเคราะห์พบว่า พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช ทีม่ ี
ปจั จัยด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และรายได้ แต่ละปจั จัยทีต่ ่างกัน
มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานรูปแบบ Work from Home แตกต่ างกัน และแรงจูง ใจการ
ปฏิบตั งิ านรูปแบบ Work from Home มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ของ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช
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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปจั จุบนั ได้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่ าสายพันธุ์ใหม่ 2019-nCoV ซึ่งองค์การ
อนามัยโลก ประกาศชื่อ ที่เป็ นทางการสาหรับใช้เรียกโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนา
สายพันธุใ์ หม่ว่า "โควิด-ไนน์ทนี " (Covid-19) ย่อมาจาก “coronavirus disease starting in 2019”
ทีก่ ่อให้เกิดโรคปอดอักเสบ (pneumonia) โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็ น
ภาวะฉุ ก เฉิ นทางสาธารณสุ ข ระหว่ างประเทศ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 และประกาศให้เ ป็ น
โรคระบาดทัว่ ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ 25 พฤษภาคม 2563 เวลามาตรฐานกรีนิช 06.02 น.
โดยสถานการณ์ทวโลก
ั่
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2564 (ทีม่ า : worldometer) ทัวโลกมี
่
รายงาน
ผู้ป่วยสะสมทัง้ สิ้น 92,799,635 คน เสียชีวติ 1,987,310 คน และรักษาหายแล้ว 66,322,284 คน
ในจานวนผู้เสียชีวติ เป็ นบุคลากรทางการแพทย์กว่า 1 หมื่นคน (สหรัฐอเมริกากว่า 1 พันคน และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน กว่า 40 คน) เด็กติด เชื้อ น้ อ ยกว่าคนกลุ่ มอื่น อัต ราตายในเด็กต่ ากว่ า
อัต ราตายในคนหนุ่ มสาวอายุ 20 กว่าปี ถึง 10 เท่า คนที่อ ายุม ากกว่า 80 ปี มีโ อกาสเสีย ชีว ิต
มากกว่าหนุ่มสาว 600 เท่า (กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข, 2563)
จากสถานการณ์ก ารแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปจั จุบนั นัน้ ได้ก่อ ให้เ กิด ความ
เปลี่ย นแปลงครัง้ ใหญ่ ท่ีส่ ง ผลกระทบ และสร้า งความเปลี่ย นแปลงทางสัง คม หนึ่ ง ในนั น้ ก็ค ือ
“การทางานทีบ่ า้ น” หรือ Work From Home ทีไ่ ด้กลายเป็ นปรากฏการณ์การทางานรูปแบบใหม่
และอาจเป็น New Normal หรือ “ความปกติใหม่” ของหลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐ หรือเอกชน
เพื่อต้องการลดความเสีย่ งต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ กับพนักงานอันเป็ นทรัพยากรสาคัญในการขับเคลื่อน
องค์ก ร โดยการลดโอกาสในการรับการแพร่เ ชื้อ จากบุคคลสู่บุค คล ซึ่งพนักงานในองค์กรอาจมี
ความเสี่ย งต่ อ การติดไวรัส COVID-19 ในระหว่ างการเดินทางผ่ า นระบบขนส่ งสาธารณะ หรือ
การทางานในย่านทีม่ คี นทางานสัญจรไปมาหนาแน่น ซึง่ ไม่อาจควบคุมหรือคัดกรองโรค COVID-19
ได้อย่างทัวถึ
่ ง ซึ่งในปจั จุบนั นี้หลายบริษทั ต้องมีการปรับรูปแบบการทางานเข้าสู่การทางานจาก
ทีบ่ า้ น (Work From Home) อย่างกะทันหัน ด้วยภาวะแรงกดดันทีเ่ กิดขึน้ จากสภาพแวดล้อม ซึง่
จะเห็นว่าหลายองค์กรมีการปรับตัว ได้อ ย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็ นสัญญาณหนึ่งที่ทาให้เห็นว่ารูปแบบ
การทางานในอนาคตมีแนวโน้มที่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบการทางานหลังจากนี้ต่อไป หรืออาจกล่าว
ได้ว่าในอนาคตหลังจากนี้แม้จะผ่านพ้นช่วงวิกฤต COVID – 19 ไปแล้ว ก็มแี นวโน้มว่าการทางาน
จากทีบ่ า้ น หรือ Work from Home ทีห่ ลายองค์กรเลือกนาไปปฏิบตั แิ ล้วเห็นแล้วว่าการอนุ ญาตให้
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พนักงานทางานทีบ่ า้ นนัน้ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์ของงาน ยังคงได้ผลิตภาพ
หรือ Productivity ซ้ายังช่วยลดความสูญเปล่าของเวลาในแต่ละวันไปได้มาก
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) เป็ นรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ก่ อ ตัง้ ขึ้น ตามพระราชบัญ ญัติก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภูมภิ าค พ.ศ. 2503 เมื่อ วัน ที่ 28 กันยายน 2503
มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อจัดหา และให้บริการพลังงานไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่ 74 จังหวัด (ยกเว้นพื้นที่
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุร ี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง)
ในปจั จุบนั กฟภ. ได้ปรับโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ในการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปจั จุบนั มากขึน้ โดยมุ่งมันให้
่ บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กบั การพัฒนาองค์กร
อย่างต่อเนื่อง ทัง้ ด้านคุณภาพและบริการ มุ่งสู่องค์กรทีเ่ ป็ นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ตอบสนอง
ความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สงั คมและสิง่ แวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่ กฟภ. Digital Utility
การไฟฟ้ าส่ ว นภู ม ิ ภ าค มี พ้ื น ที่ ร ั บ ผิ ด ชอบจ าหน่ ายไฟฟ้ า 74 จั ง หวั ด ยกเว้ น
กรุงเทพมหานคร นนทบุร ี และสมุทรปราการ (อยู่ในพื้นที่รบั ผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง) คิด
เป็ นร้อยละ 99 ของพื้นที่ประเทศไทย หรือประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตร มีจานวนผู้ใช้ไฟฟ้า
19,360,779 ราย ปจั จุบนั มีสถานีไฟฟ้า 523 แห่ง สามารถแบ่งพื้นที่การจาหน่ ายเป็ น 4 ภาค คือ
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมีสานักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิ าคระดับเขตภาคละ 3 เขต รวมทัง้ สิ้น 12 เขต และสานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคในระดับ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัด/อาเภอ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคสาขา และการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค สาขา
ย่อยครอบคลุมการให้บริการพืน้ ที่ 74 จังหวัด จานวน 76,121 หมูบ่ า้ น
สานักงานใหญ่ของ กฟภ. ตัง้ อยู่ท่กี รุงเทพมหานคร มีหน้าที่กาหนดนโยบายและแผนงาน
ให้คาแนะนา ตลอดจนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้หน่วยงานในส่วนภูมภิ าค
แบ่ง การบริห ารงาน ประกอบด้ว ย ผู้ว่าการ รองผู้ว่ าการ ผู้ช่ ว ยผู้ว่า การ สานัก ผู้ว่า การ ส านัก
ตรวจสอบภายใน สานักกฎหมาย กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา กลุ่มเครือข่ายและบริการ และกลุ่ม
สนับสนุ น ซึง่ ยังแบ่งออกเป็ นฝา่ ยและกอง
ภาคเหนือ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเขต 1 (ภาคเหนือ) ตัง้ อยู่ท่จี งั หวัดเชียงใหม่ มีหน้ าที่ควบคุมดูแล
การไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาพูน ลาปาง เชียงราย และ
พะเยา
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การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเขต 2 (ภาคเหนือ) ตัง้ อยู่ท่จี งั หวัดพิษณุ โลก มีหน้ าที่ควบคุมดูแล
การไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 8 จังหวัด คือ พิษณุ โลก พิจติ ร ตาก กาแพงเพชร สุโขทัย แพร่ น่ าน
และอุตรดิตถ์
การไฟฟ้ าส่ ว นภู ม ิภ าคเขต 3 (ภาคเหนื อ ) ตัง้ อยู่ท่ีจ งั หวัด ลพบุ ร ี มีห น้ า ที่ค วบคุ ม ดู แ ล
การไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ ลพบุร ี สิงห์บุร ี เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทยั ธานี และ
ชัยนาท
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตัง้ อยู่ทจ่ี งั หวัดอุดรธานี มีหน้าที่
ควบคุ ม ดู แ ลการไฟฟ้ าในความรับ ผิด ชอบ 8 จัง หวัด คือ อุ ด รธานี หนองคาย ขอนแก่ น เลย
สกลนคร นครพนม หนองบัวลาภู และบึงกาฬ
การไฟฟ้ าส่ ว นภูมภิ าคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ) ตัง้ อยู่ท่ีจงั หวัด อุ บลราชธานี
มีห น้ าที่ค วบคุมดูแ ลการไฟฟ้ าในความรับผิด ชอบ 8 จังหวัด คือ อุ บลราชธานี ยโสธร ร้อ ยเอ็ด
กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ มุกดาหาร และอานาจเจริญ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตัง้ อยู่ท่จี งั หวัดนครราชสีมา มี
หน้ าที่ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูม ิ บุรรี มั ย์ และ
สุรนิ ทร์
ภาคกลาง
การไฟฟ้ าส่ ว นภู ม ิภ าคเขต 1 (ภาคกลาง) ตัง้ อยู่ท่ีจ งั หวัด พระนครศรีอ ยุ ธ ยา มีห น้ า ที่
ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 7 จัง หวัด คือ พระนครศรีอ ยุธ ยา อ่ างทอง ปทุมธานี
สระบุร ี นครนายก ปราจีนบุร ี และสระแก้ว
การไฟฟ้ าส่ ว นภู ม ิภ าคเขต 2 (ภาคกลาง) ตัง้ อยู่ท่ีจ งั หวัด ชลบุ ร ี มีห น้ า ที่ค วบคุ ม ดู แ ล
การไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ ชลบุรฉี ะเชิงเทรา ระยอง จันทบุร ี และตราด
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเขต 3 (ภาคกลาง) ตัง้ อยู่ทจ่ี งั หวัดนครปฐม มีหน้าทีค่ วบคุมดูแลการ
ไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุร ี และกาญจนบุร ี
ภาคใต้
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเขต 1 (ภาคใต้) ตัง้ อยู่ท่จี งั หวัดเพชรบุร ี มีหน้ าที่ควบคุมดูแลการ
ไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ เพชรบุร ี ประจวบคีรขี นั ธ์ ราชบุร ี สมุทรสงคราม ชุมพร และ
ระนอง
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การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเขต 2 (ภาคใต้) ตัง้ อยู่ทจ่ี งั หวัดนครศรีธรรมราช มีหน้าทีค่ วบคุมดูแล
การไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และ
พังงา
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเขต 3 (ภาคใต้) ตัง้ อยู่ท่จี งั หวัดยะลา มีหน้าที่ควบคุมดูแลการไฟฟ้า
ในความรับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ ยะลา ปตั ตานี นราธิวาส สงขลา สตูล และพัทลุง
ตามข้อสังการผู
่
ว้ ่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เรื่อง การปฏิบตั งิ านภายในทีพ่ กั (Work from
home) เพื่อป้องกันและรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ 2019 (COVID-19) ของ
กฟภ. สัง่ ณ วันที่ 29 เมษายน 2564 ให้ทุกหน่ วยงานปฏิบตั งิ านภายในทีพ่ กั (Work from home)
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของกระบวนงานและดาเนินการอย่างเต็มขีดความสามารถมาก
ทีส่ ุด
ดังนัน้ การศึก ษา “แรงจูงใจในการปฏิบตั ิง านที่ส่ ง ผลต่ อ ประสิทธิภาพการทางานที่บ้า น
(Work from home) ในสภาวะวิกฤติการเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด -19 ของพนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิ าค ในพื้นที่จงั หวัดนครศรีธ รรมราช” จึงมีเ ป้าหมายของการศึก ษาเพื่อ ให้เ ป็ นประโยชน์ ใ น
การปรับปรุง พัฒนา เพื่อประสิทธิภาพการทางานทีบ่ ้าน (Work from home) ของพนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ในสภาวะวิกฤติการเกิดโรคระบาด ไวรัสโควิด -19โดยนามาซึ่งผลประโยชน์ทงั ้
ส่วนบุคคล และต่อองค์กร
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปจั จัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานทีบ่ า้ น
(Work from home)
2. เพื่อเป็ นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงปจั จัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
ทีบ่ า้ น (Work from home) ของพนักงาน
3. เพื่อ เป็ นประโยชน์ ต่อ องค์กรอื่น ๆ ที่ส นใจในการปรับการทางานขององค์กรให้เ ข้าสู่
รูปแบบการทางานทีบ่ า้ นได้อย่างเหมาะสม
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สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ปจั จัยส่วนบุคคลมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านรูปแบบ Work from Home
(WFH)
2. ปจั จัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านรูปแบบ Work from
Home (WFH) ทีต่ ่างกัน
3. ปจั จัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านรูปแบบ
Work from Home (WFH)
4. ปจั จัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
รูปแบบ Work from Home (WFH)
ขอบเขตของการวิ จยั
การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานทีบ่ า้ น (Work from
home) ในสภาวะวิกฤติการเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช มีขอบเขตดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช
จานวน 250 คน
2. ขอบเขตด้านตัวแปร
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
2.1.1 ปจั จัยส่วนบุคคลทีศ่ กึ ษา ด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ตาแหน่ง/ลักษณะงาน
2.1.2 แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความสาเร็จของงาน ด้านผูบ้ งั คับบัญชา ด้านสภาพการทางาน และด้านนโนบายในการบริหาร
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน ประกอบด้วย
คุณภาพของงาน (Quality) ปริมาณของงาน (Quantity) เวลา (Time) และค่าใช้จา่ ย (Costs)
3. ขอบเขตด้านเวลา ทาการสารวจเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ในช่วงระหว่างวันที่
1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 10 ธันวาคม 2564
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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
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) หมายถึง 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
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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 พันธ์ระหว่างบุคคลกับผูบ้ งั คับบัญชาทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน ผูบ้ งั คับบัญชามีการ
สื่อสารต่อผูบ้ งั คับบัญชาทีช่ ดั เจนเพื่อให้บรรลุภารกิจขององค์กรร่วมกัน
4. สภาพการปฏิบตั ิง าน (Working Conditions) หมายถึง สภาพแวดล้อ มทาง
กายภาพของการทางาน เช่น ความสว่างของแสง สภาวะอากาศทีเ่ อื้ออานวยอากาศถ่ายเทสะดวก
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
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 ความรู้ส ึกที่ดหี 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)
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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
งบประมาณทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดในการทางาน กระบวนการทางานต่าง ๆ จะต้องเน้นการลงทุนทีค่ ุม้ ค่า
สามารถลดต้นทุนแต่ได้ผลผลิตเพิม่ ขึน้
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ครอบคลุมทัง้ ประเด็น
ของการศึก ษาแรงจูง ใจในการปฏิบ ัติง าน ประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ัติง าน และการปฏิบ ัติง 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 อประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานไม่แตกต่างกัน
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 ใ นงาน 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 ด้านโอกาสได้ร ับความก้าวหน้าในอนาคต
ด้านความเป็ นอยู่ส่วนตัว และด้านที่เห็นด้วยต่ าที่สุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการได้การ
ยอมรับนับถือ
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วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานทีบ่ า้ น (Work from
home) ในสภาวะวิกฤติการเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด -19 ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผ่านระบบออนไลน์ และใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการ
แปลผลข้อมูล
ประชากรที่ใ ช้ใ นการศึก ษาในครัง้ นี้ เป็ น กลุ่ มพนัก งานการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มภิ าค ในพื้น ที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีพนักงานทัง้ สิ้น จานวน 294 คน มีการทางานในรูปแบบ Work from
Home ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่ า 2019 โดบผู้วจิ ยั กาหนดขนาดตัวอย่าง
จานวน 250 คน ทีร่ ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนทีย่ อมรับได้รอ้ ยละ 5
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจั จัยส่วนข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตาแหน่ ง/ลักษณะงาน ซึ่งประกอบด้วยคาถาม
ทัง้ หมด 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านรูปแบบ Work from Home (WFH) ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความสาเร็จของงาน ด้านผูบ้ งั คับบัญชา ด้านสภาพการทางาน และด้านนโนบายในการบริหาร
ซึง่ ประกอบด้วยข้อคาถามทัง้ หมด 6 ด้าน แต่ละด้านประกอบด้วยจานวนข้อคาถาม 3 ข้อ รวมเป็ น
จานวน 18 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อให้ความหมายในแต่ละระดับ เห็นด้วยมากทีส่ ุด = 5,
เห็นด้วยมาก = 4, เห็นด้วยปานกลาง = 3, เห็นด้วยน้อย = 2, และเห็นด้วยน้อยทีส่ ุด = 1
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านรูปแบบ Work From Home
(WFH) ของพนั ก งานการไฟฟ้ าส่ ว นภู ม ิ ภ าค ในพื้ น ที่ จ ั ง หวั ด นครศรี ธ 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
การวิจยั ในครัง้ นี้ มีการวิเคราะห์โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการ
วิเคราะห์โดยใช้สถิตอิ 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
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การวิ เคราะห์สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้สาหรับอธิบาย บรรยาย
ลัก ษณะของข้อ มูล ในแบบสอบถาม โดยค่ า สถิติว ิเ คราะห์เ ชิง พรรณนาจะมีค วามเหมาะสมกับ
ลักษณะและมาตรวัดของข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ป จั จัย ส่ ว นข้อ มูล ของผู้ต อบแบบสอบถาม โดยใช้ก ารวิเ คราะห์แ บบสถิติเ ชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิบายข้อมูล โดยสถิตทิ ใ่ี ช้ ค่าความถี่ (Frequency) แล้ว
สรุปมาออกมาในรูปแบบของร้อยละ (percentage)
ส่ ว นที่ 2
แรงจูง ใจในการปฏิบ ัติง านที่ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ัติง าน
รูปแบบ Work from Home (WFH) ซึง่ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นมาตรวัดแบบ Rating Salesian ใช้
วิธกี ารหาค่าเฉลีย่ (Mean) และ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านรูปแบบ Work From Home (WFH) ของพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งลักษณะแบบสอบถามเป็ นมาตรวัดแบบ
Rating Salesian ใช้วธิ กี ารหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
การวิ เคราะห์สถิ ติอ้างอิ งหรือสถิ ติอนุมาน (Inferential Statistics) การศึกษาวิจยั ใน
ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานทีบ่ า้ น (Work
from home) ในสภาวะวิกฤติการเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช ซึง่ จะใช้ตวั แปรอิสระและตัวแปรตามเป็นมาตรวัดแบบ Rating
Salesian ดังนัน้ จึงใช้การวิเคราะห์ประกอบด้วย
1. สถิติทดสอบสมมติฐานข้อ 1 ปจั จัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ านรูปแบบ Work from Home (WFH) ที่ต่างกัน โดยมีการทดสอบสมมติฐานของ
งานวิจยั ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และมีการทดสอบ
สมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ Independent-Sample T-Test
2. สถิตทิ ดสอบสมมติฐานข้อ 2 ปจั จัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านรูปแบบ Work from Home (WFH) โดยมีการทดสอบสมมติฐานของ
งานวิจยั โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสถิตถิ ดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
3. สถิตทิ ดสอบสมมติฐานข้อ 3 ปจั จัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านมีความสัมพันธ์
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านรูปแบบ Work from Home (WFH) โดยมีการทดสอบสมมติฐาน
ของงานวิจยั ด้วยการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ประสิทธิสหสัมพันธ์แบบ Pearson Correlation
Coefficient โดยใช้ระดับความเชื่อมันที
่ ่รอ้ ยละ 95 และแสดงระดับความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ (r) มีเกณฑ์ คือ 0.01-0.20 มีความสัมพันธ์ต่ ามาก, 0.21 – 0.40 มีความสัมพันธ์ต่ า,
0.41 - 0.60 มีค วามสัม พัน ธ์ ป านกลาง, 0.61 – 0.80 มีค วามสัม พัน ธ์ สู ง , 0.81 – 1.00 มี
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ความสัมพันธ์สงู มาก โดยค่า r เป็ น - แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ค่า r
เป็น + แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ผลการวิ จยั
การวิเ คราะห์ข้อ มูล แบบสอบถามการวิจ ยั เรื่อ ง แรงจูง ใจในการปฏิบ ัติง านที่ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานที่บ้าน (Work from home) ในสภาวะวิกฤติการเกิดโรคระบาดไวรัส
โควิด -19 ของพนั ก งานการไฟฟ้ าส่ ว นภูม ิภาค ในพื้นที่จงั หวัด นครศรีธ รรมราช สามารถสรุป
ผลการวิจยั ได้ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเ คราะห์ปจั จัยส่ว นบุค คล ในจานวนประชากรจากกลุ่มตัว อย่าง 250
คน ส่ว นใหญ่เ ป็ นเพศชายคิดเป็ นร้อ ยละ 52.0 อายุระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็ นร้อ ยละ 32.0 มี
สถานภาพสมรส คิด เป็ น ร้อ ยละ 56.0 มีการศึก ษาระดับปริญ ญาตรี คิด เป็ น ร้อ ยละ 64.0 เป็ น
ระดับบริหาร ระดับ ผู้ช่วยหัวหน้ าแผนก ขึน้ ไป คิด เป็ นร้อ ยละ 52.0 มีร ายได้ม ากกว่า 50,001
บาท ขึน้ ไป คิดเป็ นร้อยละ 32.0
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปจั จัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านส่งผลต่ อประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ านรูปแบบ Work from Home (WFH) อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก โดยด้านที่เห็น
ด้วยมากที่สุดและอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความรับผิดชอบ รองลงมา ด้านสภาพการทางาน ด้าน
นโยบายในการบริหาร ด้านความสาเร็จของงาน ด้านผูบ้ งั คับบัญชา ด้านลักษณะงาน
ส่ วนที่ 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านรูปแบบ Work From Home (WFH) ของพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ในพืน้ ที่จงั หวัดนครศรีธรรมราช อยู่ใ นระดับความคิดเห็น มาก โดยด้านที่
เห็นด้วยมากที่สุดและอยู่ในระดับมาก คือ ด้านเวลา รองลงมา ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณ
งาน และด้านค่าใช้จา่ ย
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน
4.1 ปจั จัยส่วนบุคคลทีต่ ่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านรูปแบบ Work from
Home (WFH) ทีต่ ่างกัน จากการศึกษาพบว่าปจั จัยส่วนบุคคลทีต่ ่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านรูปแบบ Work from Home (WFH) ทีต่ ่างกัน กล่าวคือ
ด้านเพศกับคุณภาพของงานมีค่า p = 0.635, ด้านปริมาณงาน p = 0.436, ด้านเวลา
p = 0.180, ด้านค่าใช้จา่ ย p = 0.056
ด้านอายุกบั คุณภาพของงานมีค่า p = 0.009, ด้านปริมาณงาน p = 0.004, ด้านเวลา
p = 0.000, ด้านค่าใช้จา่ ย p = 0.684
สถานภาพกับคุณภาพของงานมีค่า p = 0.527, ด้านปริมาณงาน p = 0.894, ด้านเวลา
p = 0.893, ด้านค่าใช้จา่ ย p = 0.000
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ระดับการศึกษากับคุณภาพของงานมีค่า p = 0.000, ด้านปริมาณงาน p = 0.000,
ด้านเวลา p = 0.000, ด้านค่าใช้จ่าย p = 0.000
ประเภทบุคลากร กับคุณภาพของงานมีค่า p = 0.678, ด้านปริมาณงาน p = 0.892,
ด้านเวลา p = 0.881, ด้านค่าใช้จ่าย p = 0.142
4.2 แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพการทางานทีบ่ า้ น (Work
from home) ในสภาวะวิกฤติการเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช จากการศึกษาสรุปได้ว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านทีส่ ่งผลต่อ รวม
ด้านความรับผิดชอบ ด้านสภาพการทางาน ด้านนโยบายในการบริหาร ด้านความสาเร็จของงาน
ด้านผูบ้ งั คับบัญชา และด้านลักษณะงาน มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านรวม คือ
ด้านเวลา รองลงมา ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน และด้านค่าใช้จ่าย โดยแต่ละด้านมีค่า
p < 0.001 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
4.3 ปจั จัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
รูปแบบ Work from Home (WFH) จากการศึกษาสรุปได้ว่า
ด้านลักษณะงาน p = 0.000, ด้านความรับผิดชอบ p = 0.000, ด้านความสาเร็จของงาน
p = 0.000 และด้านผูบ้ งั คับบัญชา p = 0.000, ด้านสภาพการทางาน p = 0.000 ด้านนโยบายใน
การบริหาร p = 0.000 โดยตัวแปรอิสระทัง้ 6 ตัวแปร มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช ด้านคุณภาพของงาน
ด้านลักษณะงาน p = 0.000, ด้านความรับผิดชอบ p = 0.000, ด้านความสาเร็จของงาน
p = 0.000 และด้านผูบ้ งั คับบัญชา p = 0.000, ด้านสภาพการทางาน p = 0.000 ด้านนโยบายใน
การบริหาร p = 0.000 โดยตัวแปรอิสระทัง้ 6 ตัวแปร มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช ด้านปริมาณงาน
ด้านลักษณะงาน p = 0.000, ด้านความรับผิดชอบ p = 0.000, ด้านความสาเร็จของงาน
p = 0.000 และด้านผูบ้ งั คับบัญชา p = 0.000, ด้านสภาพการทางาน p = 0.000 ด้านนโยบายใน
การบริหาร p = 0.000 โดยตัวแปรอิสระทัง้ 6 ตัวแปร มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช ด้านเวลา
ด้านลักษณะงาน p = 0.000, ด้านความรับผิดชอบ p = 0.000, ด้านความสาเร็จของงาน
p = 0.000 และด้านผูบ้ งั คับบัญชา p = 0.000, ด้านสภาพการทางาน p = 0.000 ด้านนโยบายใน
การบริหาร p = 0.000 โดยตัวแปรอิสระทัง้ 6 ตัวแปร มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช ด้านค่าใช้จา่ ย
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อภิ ปรายผลการวิ จยั
ผลการวิจยั แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที่ส่งผลต่ อประสิทธิภาพการทางานที่บ้าน (Work
from home) ในสภาวะวิกฤติการเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด -19 ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช สามารถสรุปผลได้ดงั นี้
1. ปจั จัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านรูปแบบ Work from
Home (WFH) ทีต่ ่างกัน
พนั ก งานที่ ม ี อ ายุ สถานภาพ ระดั บ การศึ ก ษ า ประเภทบุ ค ลากร และรายได้
ทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ในพืน้ ที่
จัง หวัด นครศรีธ รรมราช เนื่ อ งจากลัก ษณะงานของการไฟฟ้ าส่ ว นภู ม ิภ าค ในพื้น ที่จ ัง หวัด
นครศรีธ รรมราช เป็ น งานที่ต้อ งใช้ค วามรู้ ทัก ษะความสามารถในการปฏิบ ัติง านตามที่ไ ด้ร ับ
มอบหมาย จึง ท าให้ป จั จัย ส่ ว นบุ ค คลมีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ัติง าน ซึ่ง สอดคล้อ งกับ
ผลการวิจยั ของ ชัชรินทร์ ทองหม่อ มราม, บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ (2562) แรงจูงใจที่ส่งผลต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอเคียนซา จังหวัด
สุ ร าษฎร์ธ านี พบว่ า ป จั จัย ส่ ว นบุ ค คลของพนั ก งานที่ม ีเ พศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึก ษา
ตาแหน่ งงาน และรายได้ โดยรวม มีระดับความคิด เห็นต่ อปจั จัยที่ส่ งผลต่ อประสิทธิภาพในการ
ทางานของพนักงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
2. ปจั จัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานส่ งผลต่ อ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานรูปแบบ
Work from Home (WFH) ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 เป็ นไปตามสมติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กฤตภาคิน มิง่
โสภา และนพปฎล สุวรรณทรัพย์ (2564) ศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
บุคลากรสายสนับสนุ นของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี โดยพบว่าแรงจูงใจ
ด้านความสาเร็จของงานมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพการปฏิบ ัติงานมากที่สุด รองลงมาเป็ น
ปจั จัยด้านนโยบายและการบริหาร และสอดคล้องกับงานวิจยั สอดคล้องกับ ปญั ญาพรฐิตพิ งศ์ และ
ประสพชัย พสุ นนท์ (2559) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบ ัติงานของ
บุ ค ลากรในบริษั ท ก่ อ สร้า ง : กรณี ศึก ษา บริษัท อิน เตอร์ เอ็ก ซ์ เ พิร์ท คอนสตรัค ชั น่ จ ากัด
ความสัมพันธ์ของปจั จัยแรงจูงใจกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านในด้านรวม พบว่าแรงจูงใจโดยรวม
ทุกด้านอยูใ่ นระดับ สูงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
3. ปจั จัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
รูปแบบ Work from Home (WFH) ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช โดย
พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านรูปแบบ Work from Home ด้านความสาเร็จของงาน ด้าน
ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านสภาพการทางาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะงาน และด้านนโยบายใน
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การบริห ารมีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ัติง าน สะท้ อ นให้เ ห็น ถึง การให้ค วามส าคัญ กับ
ความสาเร็จในการทางานเป็ นอันดับแรก โดยแรงจูงใจเหล่านี้เป็ นแรงจูงใจที่เป็ นปจั จัยค้าจุนตาม
แนวคิดทฤษฎีการจูงใจของเฮร์ซเบิรก์ (อ้างถึงใน นิศา เขียวพุ่มพวง, 2555, หน้า 41) ซึง่ สามารถ
อธิบายได้ว่า ในช่วงการปฏิบตั งิ านในรูปแบบ Work from Home ทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านมีความสัมพันธ์ทด่ี ี
กับผูบ้ งั คับบัญชา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุคปจั จุบนั ทีม่ ชี ่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อปรึกษาหารือใน
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
ทางานมากขึ้น จึง ส่ งผลให้เ กิด ประสิท ธิภ าพในการท างานควบคู่กัน ไปด้ว ย ในขณะเดีย วกัน
แรงจูงใจด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ หมายถึง ความสว่างของแสง ความเหมาะสมของ
เสียง สภาวะอากาศทีเ่ อือ้ อานวยอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่รอ้ นหรือหนาวเกินไป ชัวโมงการท
่
างานที่
เหมาะสม มีระยะเวลาพักผ่อน รวมถึงลักษณะสภาพแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ หรือ เครื่องมือ
ต่าง ๆ มีความพร้อมต่อการปฏิบตั ิงานในขณะที่ปฏิบตั งิ าน Work From Home ซึ่งส่วนใหญ่
หมายถึงการปฏิบตั ิงานอยู่ท่บี ้านของพนักงานเอง ซึ่งสาเหตุท่ที าให้พนักงานมีแรงจูงใจเมื่อการ
ปฏิบตั งิ านทีบ่ า้ นสามารถลดค่าใช้จา่ ยจากการเดินทาง บุคลากรมีความอิสระในการทางานและอิสระ
ในการตัดสินใจ จึงส่งผลให้มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านเพิม่ ขึน้ เช่นกัน
ข้อเสนอแนะจากผลการวิ จยั
1. การปฏิบตั งิ านในรูปแบบ Work from Home บุคลากรต้องการให้หน่ วยงานสนับสนุ นใน
เรือ่ งของระบบงานทีอ่ านวยความสะดวกต่อการปฏิบตั งิ านทีบ่ า้ น เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุค
หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต ทาให้การประชุม หรือการทางานสะดวกมากขึน้ และ
ช่วยเหลือในค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ เช่น ค่าอินเตอร์เน็ต
2. ควรมีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ Work from Home ของพนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิ าค ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช และมอบหมายงานให้เหมาะกับคน เพื่อให้ผทู้ ไ่ี ด้รบั
มอบหมายเกิดแรงจูงใจและสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. การศึก ษาครัง้ นี้เ ป็ นการศึก ษาเฉพาะประชากรในเขตพื้น ที่จงั หวัดนครศรีธ รรมราช
เท่านัน้ ดังนัน้ เพื่อให้ได้ผ ลการวิจยั ที่หลากหลายยิง่ ขึ้นควรขยายขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ใ น
การศึกษาให้ครอบคลุมมากยิง่ ขึน้ เช่น อาจสารวจไปยังพืน้ ทีจ่ ังหวัดในภูมภิ าคอื่น ๆ เพื่อให้ทราบ
ความคิดเห็นหลากหลายมากขึน้ ซึง่ อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละพืน้ ที่ เพื่อให้ผลทีอ่ อกมาชัดเจน
ยิง่ ขึน้
2. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ให้หลากหลายยิง่ ขึน้ ซึง่ ตัวแปรทีอ่ าจจะมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิ บ ั ติ ง านของพนั ก งานการไฟฟ้ าส่ ว นภู ม ิ ภ าค ในพื้ น ที่ จ ั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
เช่ น ป ัจ จั ย ด้ า น ปร ะสบ กา รณ์ ใน กา รท าง าน ป ัจ จั ย ด้ า นป ระ เภท ขอ งง าน ที่ อ า จจ ะ
มีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ัติ ง านของพนั ก งานการไฟฟ้ าส่ ว นภู ม ิภ าค ในพื้น ที่จ ัง หวัด
นครศรีธรรมราช
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