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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาลักษณะการทำงานที่บาน 2) เพื่อศึกษาการเตรียมความ

พรอมและปจจัยสนับสนุนที่สงผลตอการทำงานที่บาน 3) เพื่อศึกษาการทำงานที่บานที ่สงผลตอผลลัพธที่

คาดหวัง โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เคยทำงานที่บาน (Work From Home) ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 

400 คน ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขอมูลแบบวิธีเจาะจงโดยใชแบบสอบถามออนไลน โดยนำผลมา

วิเคราะหดวยคาสถิติตางๆ ไดแก การวิเคราะหสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ดวยคาสถิติพื้นฐาน

ตางๆ และทำการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression)  

 ผลการการศ ึกษาพบว า (1) ล ักษณะการทำงานท ี ่บ านท ี ่ส งผลต อผลล ัพธท ี ่คาดหว ัง ได แก 

ตัดสิ่งรบกวนรอบตัว การปฏิบัติตามแผนงานอยางเครงครัด วางทุกอยางเมื่องานเสร็จ และกำหนดโซนทำงาน

ที่แนนอน ตามลำดับ (2) การเตรียมความพรอมและปจจัยสนับสนุนสงผลตอการทำงานที ่บาน อยางมี

นัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (3) การทำงานที่บานที่สงผลตอผลลัพธท่ีคาดหวัง อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 

 คำสำคัญ: การเตรียมความพรอม, ปจจัยสนับสนุนการทำงาน, การทำงานที่บาน, ผลลัพธท่ีคาดหวัง 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study 1) Nature of Work From Home 2) Preparation and 

Supporting factors that affected work from home 3) Work from home that affected expected results. This 

quantitative research methods data was collect by purposive sampling with online questionnaires from 400 

persons who had a work from home experience in Bangkok area. The results were analyzed with various 

basic statistics in Descriptive Statistics forms, and tested hypothesis by Multiple regression analysis. 

 The Research results demonstrated that (1) Nature of Work From Home that affected expected 

results were Strictness plan, Let go everything, Set zone and Cut off distractions. 

(2) Preparation and supporting factors affected work from home with a statistical significance at 0.05 level. 

(3) Work from home affected expected results with a statistical significance at 0.05 level. 

 Keyword: preparation, supporting factor, Work from home, expected result 

 

ความเปนมาและความสำคัญ 

 เนื่องดวยจากการระบาดของไวรัส “โควิด-19”อันเน่ืองมาจากไวรัสโคโรนาที่มีการแพรระบาดในป 

2562 ท่ีเมืองอูฮั่น ประเทศจีน โดยเริ่มจากตลาดคาอาหารทะเลและสัตวปา แพรระบาดไปท่ัวประเทศจีนอยาง

รวดเรว็และระบาดไปอีกหลายประเทศท่ีมีนักทองเที่ยวจีนไปถึงดวยโดยในปจจุบันน้ีมีผูติดเชื้อเพ่ิมขึ้นมาถึง 

108,730,569 ราย (ขอมูลแกไข ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2564) และยังคงเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องซึ่งแนวทางใน

การปองกันเบื้องตนนั้นคือการ Social distancing คือการเวนระยะทางกายภาพกับบุคลอ่ืนๆในสังคมหรือก็

คือการอยูหางจากคนอ่ืนเพื่อที่จะทำใหการแพรกระจายของเชื้อโรคนอยลงหรือชาลง รวมถึงการสวมหนากาก

อนามัยเมื่อเวนระยะหางไมได ทำใหผูที่ปฏิบัติตามเทคนิคนี้ปลอดภัยมากข้ึนและยังชวยใหบุคลากรทางการ

แพทยและระบบสาธารณสุขมีเวลาเตรียมความพรอมในการรับมือผูปวยจำนวนมากได โดย Social 

Distancing เปนหนึ่งในมาตราการการลดการระบาดของโรคโควิด-19 และอีกมาตรากรหนึ่งก็คือการให

พนักงานและบุคลากรหลีกเลี่ยงการเดินทางมาทำงานที่ออฟฟศเพ่ือความปลอดภัยของพนักงานและบุคลากรที่

เรียกวา “Work From Home(WFH)” โดยเปนการท่ีใหบุคลากรหรือพนักงงานนั้นทำงานอยูที่บานได เชน 

งานเอกสาร ทำพรีเซนท ทำแผนการตลาด และออกแบบดีไซนตาง ๆ โดยไมสนใจวาพนักงานจะทำงานที่ไหน

อยางไรเพียงแคขอใหพนักงาน “สงงานไดตรงตามกำหนดการ” นอกจากจะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส

แลวยังชวยประหยัดคาใชจายอ่ืนๆดวย เชนคาอาหาร คาเดินทาง คาสวัสดิการตางๆของบริษัท เปนตน 

 ในยุคปจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และ

สภาพแวดลอม ลวนสงผลใหองคการทั่วโลกตองปรับตัวเพื่อใหสามารถอยูรอดได ปจจุบันเทคโนโลยี 

มีความกาวหนาเปนอยางย่ิง สงผลใหการดำรงชีวิตของมนุษยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น 



มีเครื่องมือเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกตางๆ มากมาย โดยเฉพาะการติดตอสื่อสารผานระบบอินเทอรเน็ต 

ทำใหสามารถเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลา ทำใหคนที่อยูหางไกลสามารถติดตอสื่อสารถึงกันไดอยางรวดเร็ว  

ถือเปนประโยชนตอองคการ ในปจจุบันการทำงานที่บานหรือ Work From Home นั้นไดถูกนำมาใชงานใน

องคการตาง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพรระบาดของไวรัสอีกทั้งการทำงานที่บานน้ันยังทำใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงอีกดวยเนื่องจากมีสมาธิในการทำงานไมมีสิ่งเรามารบกวนแตตัวพนักงานหรือบุคลากรนั้นตอง

มีวินัยในตัวเอง 

 หลักสำคัญในการทำงาน Work From Home ใหมีประสิทธิภาพ 1) กำหนดโซนทำงานที่แนนอน 

แยกโซนทำงานออกจากโซนอ่ืนๆ ชวยใหมีสมาธิจดจอกับงาน 2) ตัดสิ่งรบกวนรอบตัว ชวยใหมีสมาธิกับงาน 

ทำความเขาใจกับคนรอบขาง ไมควรเขามาในโซนทำงานระหวางชั่วโมงทำงาน เนื่องจากตองการสมาธิให

ผลงานออกมาดี 3) ปฏิบัติตามแผนงานอยางเครงครัด วางแผนการทำงานที่ชัดเจนและปฏิบัติตาม เปนการ

รักษาตารางเวลาเหมือนกับการทำงานท่ีออฟฟศ 4) เตรียมสื่อสารกับทีม ปรึกษางานกับเพ่ือนรวมทีมเปนอีกวิธี

ที่จะชวยใหงานมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน 5) วางทุกอยางเมื่องานเสร็จ เนื่องจากการทำงานที่บานน้ันพื้นที่สวนตัว

จะปนอยูกับพ้ืนที่ทำงาน ทำใหไมสามารถปลอยวางเรื่องงานได หลังจากชั่วโมงทำงานตองเก็บอุปกรณทำงาน

และไปทำกิจกรรมอยางอ่ืน เพ่ือลดความเครียดใหพรอมทำงานในวันถัดไป 

 Work From Home นั้นถูกใชอยางแพรหลายในตอนนี้เพ่ือลดการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 จึง

ตองมีการเตรียมความพรอมเพ่ือใหบุคลากรและพนักงานนั้นสามารถทำงานที่บานไดโดยมีแอปพลิเคชั่นที่

รองรับการทำงานที่บาน เชน Zoom, Skype, Google, Hangouts, Facebook Messenger, Line Call, 

Screen Sharing เปนตน อีกทั้งยังมีเครื่องมือที่รองรับการทำงานในสวนของโปรเจค เชน Microsoft Teams 

มาใชในการแชรงานใหเพ่ือนรวมทีมแบบเรียลไทมและสามารถแกไขไดทันทีอีกทั้งยังมีความปลอดภัยสูงอีก

ดวย แตอยางไรก็ตามก็ตองมีการเตรียมความพรอมในการใชงาน Work From Home ซึ่ง ก็อาจจะเปนเรื่อง

ยากสำหรับบุคคลท่ีไมคุนเคยกับการทำงานแบบนี้จึงตองมีการปรับตัวอยางมากเพ่ือกระตุนใหมีความ

รับผิดชอบเหมือนตอนอยูที่ทำงานอีกดวยรวมไปถึงการที่พนักงานหรือบุคลากรไมมีความรูความเขาใจใน

เทคโนโลยีจึงทำใหเกิดความลาชาในการใชงานไดและสิ่งที่ขาดไมไดเลยคือความมีวินัยและซื่อสัตยตอตนเอง

เพื่อใหทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการลิสตสิ่งท่ีตองทำในแตละวันนั้นและกำหนดเสนตายการสงงานจะ

ชวยใหทำงานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไมแพกับตอนอยูที่ที่ทำงาน ทำใหผูคนลดความตึงเครียดใน

การเดินทาง ลดคาใชจายตางๆ เพ่ิมความยืดหยุนในกาทำงาน อีกทั้งยังทำใหครอบครวัเกิดความรักมากข้ึน 

 จากความเปนมาและความสำคัญของปญหาขางตน ผูวิจัยเลือกศึกษาเรื่องนี้เนื่องจากในยุคปจจุบันที่

เรียกวา “New Normal” การทำงานท่ีบานมีความจำเปนอยางมาก จะเห็นไดวาความสำคัญของการทำงานที่

บานหรือ Work From Home นั้นคือ ความสะดวกสบาย ในการทำงานที่บาน ความมีประสิทธิภาพในการ

ทำงานท่ีบาน คาใชจายในการทำงานท่ีบาน และระยะเวลาในการทำงานที่บานเฉลี่ยตอวัน เพ่ือนำมาบรหิาร



จัดการการทำงานที่บานหรือ Work From Home โดยกลุมตัวอยางคือผูที่ทำงานที่บานหรือเคยทำงานที่บาน 

เสนอตอ องคการ หนวยงานตางๆ สามารถนำไปศึกษาหรือพัฒนาเพ่ือกอใหเกิดประโยชนได  

 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาลักษณะการทำงานที่บาน 

 2. เพื่อศึกษาการเตรียมความพรอมและปจจัยสนับสนุนที่สงผลตอการทำงานที่บาน 

 3. เพื่อศึกษาการทำงานที่บานที่สงผลตอผลลัพธที่คาดหวัง 

 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตดานประชากร  

  ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูท่ีเคยทำงานที่บานในเขตกรุงเทพมหานคร คำนวณขนาดกลุม

ตัวอยางตามสูตร ของคอแครน (Cochran) ไดขนาดตัวอยาง 400 คน 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental 

Sampling) เปนการเลือกกลุมตัวอยางเพื่อใหไดจำนวนตามตองการโดยไมมีหลักเกณฑ 

ขอบเขตดานเนื้อหา 

เปนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเตรยีมความพรอมและปจจัยสนับสนุนการทำงานท่ีบาน

เพื่อใหไดผลลัพธที่คาดหวังในชวงการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ขอบเขตดานพื้นที่ 

ผูวิจัยใชพื้นที่ศึกษา คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เปนหนวยวิเคราะห 

ขอบเขตดานระยะเวลา 

  ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ใชเวลา ตั้งแตเดือนเมษายน 2563 - เดือนตุลาคม 2563 รวม

ระยะเวลา 7 เดือน 

สมมติฐานการวิจัย 

1.การเตรียมความพรอมของบุคคลในการทำงานสงผลตอการทำงานที่บาน 

2.ปจจัยสนับสนุนการทำงานสงผลตอการทำงานที่บาน 

3.การทำงานที่บานสงผลตอผลลัพธท่ีคาดหวัง 

 



กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การเตรียมความพรอมของบุคคลในการทำงาน คือ ความพรอมเปนสภาพหรือคุณภาพการเตรียม

ความพรอมอันเนื่องมาจากการเตรียมการ ความถนัด ความพอใจ หรือความกระตือรือรน ขนิษฐา จันทรแตงผล, 

(2559) จากความหมายของความพรอมของนักวิชาการตาง ๆ ที่ไดใหความหมายไว สามารถสรุปไดวา ความ

พรอม หมายถึง สภาพที่บุคคลพรอมที่จะปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใหสำเร็จลุลวงดวยความเต็มใจ กระตือรือรน 

โดยขึ้นอยูกับสภาวะทางดานรางกาย อารมณ และสังคม เพ่ือใหกิจกรรมนั้น ๆ ดำเนินการสำเร็จอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 ปจจัยสนับสนุนการทำงาน คือ การปฏิบัติงานจะดีมีประสิทธิภาพหรือไมข้ึนอยูกับผูปฏิบัติวาจะไดรับ

การตอบสนองความตองการทั้งภายนอกและภายใน (external and internal) มากนอยเพียงใด ซึ่งถาหากวา

ผูปฏิบัติงานไดรับการตอบสนองมาก การปฏิบัติงานยอมมีประสิทธิภาพมากดวยเชนกัน เมธี ไพรชิต, (2556) 

การเตรียมความพรอมของบุคคลใน

การทำงาน 

-ทัศนคติที่ดีในการทำงาน 

-ความรูความสามารถ 

-การรับรูถึงประโยชน 

-การปรับตัวและการใชเวลา 

-ฐานะทางเศรษฐกิจ 

ปจจัยสนับสนนุการทำงาน 

-นโยบายองคการ (Politics) 

-เทคโนโลย ี(Technology) 

-สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 

(Economic) 

-สภาพแวดลอมทางสังคม (Social 

context) 

การทำงานที่บาน (WFH) 

-กำหนดโซนทำงานที่แนนอน 

-ตัดสิ่งรบกวนรอบตวั 

-ปฏิบัติตามแผนงานอยาง

เครงครดั 

-เตรยีมพรอมสื่อสารกับทีม 

-วางทกุอยางเมื่องานเสร็จ 

ผลลัพธที่คาดหวัง 

-พัฒนาคุณภาพงานเดมิ เพิม่เตมิ

ผลงานใหม 

-ไดทดลองใชเทคโนโลยีใหมๆ  

-มีเวลาสวนตวัเพ่ิม เสริมคุณคาให

ชีวิต 

-ใชชีวิตสโลวไลฟ ลดความเครยีด 

-สรางความผูกพนัในครอบครัว 

-ปองกนัโรคและภยัตางๆ 

-ประหยัดรายจาย 



 การทำงานที่บาน (WFH) คือ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงาน ซึ่งรวมถึง

การทำงานจากบานท่ีไดรับคาจาง (paid work from home) ชาลิณี ฐิติโชติพณชิย, (2559) การทำงานที่บาน 

หมายถึง การเปลี่ยนสถานที่ทำงาน แตไมเปลี่ยนเวลาทำงาน ใหพนักงานทำงานอยูในขอบเขตของคูมือสหภาพ

แรงงาน โดยสามารถทำงานจากบาน หรอืจากสถานท่ีอ่ืนที่อยูไกลออกไปจากสำนักงานโดยเปนที่ๆไดรับการ

เห็นชอบจากบริษัท โดยสามารถทำงานจากสถานที่เหลานี้ไดตลอดหรืออาจทำแคบางวันตอสัปดาห  

ชาลิณี ฐิติโชติพณิชย, (2559) 

 ผลลัพธท่ีคาดหวัง คือ ความคาดหวังเกิดจากความรูสึกนึกคิดในการคาดคะเนเหตุการณลวงหนาวา 

เปนความตองการจะไปถึงเปาหมายที่กำหนด กฤษฎา กิจฉลอง, (2553) เม่ือโตข้ึนตางมีความเปนตัวเอง มีวุฒิ

ภาวะ มีเปาหมาย เพ่ือใหเกิดความสำเร็จ และการไปสูเปาหมาย ตองมีความคาดหวังกับความสำเรจ็ เพ่ือให

ความคาดหวังนั้น เปนความคาดหวังใหกับตัวเองหรือบุคคลอ่ืน โดยทำการคาดหวังใหบุคคลอ่ืนเปนไปตามที่ตัว

ตองการตามเปาหมายที่วางไว กฤษฎา กิจฉลอง, (2553) 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ

กลุมตัวอยางองคการที่มีการใชงาน Work From Home ในปจจุบัน เพื่อมุงคนหาคําตอบเก่ียวกับปจจัยที่สง 

ผลตอการเตรียมความพรอมและปจจัยสนับสนุนการทำงานที่บาน (WFH) และผลลัพธที่คาดหวัง โดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่มีประสบการณในการทำงานที่บาน 

ดำเนินการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่เปนแบบออนไลน 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูท่ีเคยทำงานที่บาน (Work From Home) ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

คำนวณขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรของ คอแครน (Cochran, 1977) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และคา

ความคลาดเคลื่อนที่ระดับรอยละ ±5  ไดขนาดตัวอยาง 400 คน โดยใช การเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) เปนการเลือกกลุมตัวอยางเพื่อใหไดจำนวนตามตองการโดยไมมีหลักเกณฑ 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีดังนี้ 

 ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสาร หนังสือ วารสาร แนวคิด ทฤษฏี และ งานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือนำมา

กำหนดโครงสรางแบบสอบถาม นำแบบสอบถามฉบับรางที่ผูวิจัยสรางข้ึนมาเสนอตออาจารยที่ปรึกษา 

ปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำ รวมทั้งปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคำแนะนำของอาจารยผูทรงคุณวุฒิใน

คณะวิทยาการจัดการ หลังจากนั้นจึงนำแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขใหสมบูรณแลว

นั้น นำไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง จำนวน 30 ตัวอยาง ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือทดสอบความเชื่อมั่น 

(Reliability) ซึ่งคาที่ไดไมควรต่ำกวา 0.70 ซึ่งจะถือวาแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น (ลัดดาวัลย เพชร โรจน 

และอัจฉรา ชำนปิระศาสน, 2547) จากการคำนวณหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนคาค (Alpha 



Coefficient) ผลการคำนวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Alpha Coefficient) ในภาพรวมเทากับ 

0.986 เรียงตามลำดับกลุมตัวแปรคอื การเตรียมความพรอมของบุคคลในการทำงาน เทากับ 0.929 ปจจัย

สนับสนุนการทำงาน เทากับ 0.925 การทำงานที่บาน เทากับ 0.948 และ ผลลัพธที่คาดหวัง เทากับ 0.971

ดังน้ันแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได จึงสามารถนำไปใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล งานวิจัยนี้จะทำการเก็บตัวอยางจากกลุมตัวอยางท่ีทำงานที่บานโดยใช

แบบสอบถามเอกสารออนไลน (Google Forms) และไดรับคืนเปนจำนวนกลุมตัวอยาง 400 ตัวอยาง 

หลังจากกลุมตัวอยางไดตอบแบบสอบถามแลว ผูวิจัยจึงนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทาง

สถิติ 

 

วิธีวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

 งานวิจัยนี้หลังจากไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาแลวจะทำการตรวจสอบเพ่ือใหคะแนนและทำการ

ประมวลผลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร โดยวิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 สวน 

 1. การวิเคราะหสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2. การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพ่ือวิเคราะหหาความสัมพันธของ

ปจจัยตาง ๆ ตามสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

  - การเตรียมความพรอมของบุคคลในการทำงานสงผลตอการทำงานที่บาน 

  - ปจจัยสนับสนุนการทำงานสงผลตอการทำงานที่บาน 

  - การทำงานที่บานสงผลตอผลลพัธที่คาดหวัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการวิจัย 

 แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 58.4 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุตั้งแต 36 

ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 46.4 สวนใหญมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 76.8 กลุมตัวอยางสวน

ใหญทำอาชีพพนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 38.4 สวนใหญมีรายไดตอเดือนอยูที่ระหวาง 10,000 – 30,000 

บาท คิดเปนรอยละ 43.2 

 สวนที่ 2 การเตรียมความพรอมของบุคคลในการทำงาน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให

ความสำคัญกับการเตรียมความพรอมอยูในระดับมาก โดยใหความสำคัญดาน การปรับตัวและการใชเวลามาก

ที่สุด (𝑋 = 4.12, SD = 0.62) รองลงมาคือ ทัศนคติท่ีดีในการทำงาน (𝑋  = 4.08, SD = 0.70) ความรู

ความสามารถ (𝑋  = 4.00, SD = 0.62) การรับรูถึงประโยชน (𝑋 = 3.70, SD = 0.76) และฐานะทาง

เศรษฐกิจ (𝑋 = 3.32, SD = 0.98) ตามลำดับ 

 สวนที่ 3 ปจจัยการสนับสนุนการทำงาน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสำคัญกับปจจัย

การสนับสนุนการทำงานอยูในระดับมาก โดยใหความสำคัญกับ สภาพแวดลอมทางสังคมมากที่สุด (𝑋 = 

3.82, SD = 0.71) รองลงมาคอื นโยบายองคการ (𝑋 = 3.66, SD = 0.80) เทคโนโลยี (𝑋 = 3.42, SD = 

0.96) และสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก (𝑋 = 3.31, SD = 0.99) ตามลำดับ 

 สวนที่ 4 การทำงานท่ีบาน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสำคัญกับการทำงานท่ีบานอยู

ในระดับมาก โดยใหความสำคัญกับ ตัดสิ่งรบกวนรอบตัวมากที่สุด (𝑋 = 4.12, SD = 0.61) รองลงมาคือ 

ปฏิบัติตามแผนงานอยางเครงครัด (𝑋 = 4.08, SD = 0.61) เตรียมพรอมสื่อสารกับทีม (𝑋 = 4.05, SD = 

0.68) วางทุกอยางเมื่องานเสรจ็ (𝑋 = 4.05, SD = 0.67) และการกำหนดโซนทำงานที่แนนอน (𝑋 = 3.73, 

SD = 0.80) ตามลำดับ 

 สวนที่ 5 ผลลัพธท่ีคาดหวัง พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสำคัญกับผลลัพธที่คาดหวัง

อยูในระดับมาก โดยใหความสำคญักับ การปองกันโรคและภัยตาง ๆ มากที่สุด (𝑋 = 4.26, SD = 0.78) 

รองลงมาคือ ไดทดลองใชเทคโนโลยีใหม ๆ (𝑋 = 4.11, SD = 0.63) มีเวลาสวนตัวเพ่ิม เสรมิคุณคาใหชีวิต 

(𝑋 = 3.99, SD = 0.91) สรางความผูกพันในครอบครัว (𝑋 = 3.85, SD = 0.91) ประหยัดรายจาย (𝑋 = 

3.82, SD = 0.80) ใชชีวิตสโลวไลฟ ลดความเครยีด (𝑋 = 3.79, SD = 0.85)  และพัฒนาคุณภาพงานเดิม 

เพิ่มเติมผลงานใหม (𝑋 = 3.73, SD = 0.72) ตามลำดับ 



ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 การเตรียมความพรอมของบุคคลในการทำงานสงผลตอการทำงานที่บาน 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห การเตรียมความพรอมของบุคคลในการทำงานสงผลตอการทำงานที่บาน 

การเตรียมความพรอมของ

บุคคลในการทำงาน 

B Std. 

Error 

Beta t Sig. 

คาคงที่ 1.245 0.250  4.985 0.000 

การปรับตัวและการใชเวลา 

(ADT) 

0.295 0.60 0.357 4.932 0.000* 

ความรูความสามารถ (CPT) 0.279 0.058 0.335 4.819 0.000* 

ฐานะทางเศรษฐกิจ (ECO) 0.132 0.037 0.251 3.581 0.000* 

F-Value = 46.312                 

Adjusted R2 = 0.523            Durbin-Watson = 2.057 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางสามารถแสดงเปนสมการการพยากรณ ไดดังน้ี ŷ = 1.245 + 0.295ADT + 0.279CPT + 

0.132ECO  

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผลการทดสอบคา F-test เทากับ 46.312 แสดงให

เห็นวาตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวสงผลตอคาตัวแปรตามอยางมีนัยสำคัญ ผลทดสอบคา Durbin-Watson 

เทากับ 2.057 ซึ่งอยูระหวาง 1.5 ถึง 2.5 แสดงวาคาความคาดเคลื่อนเปนอิสระตอกัน คาสัมประสิทธ์ิการ

พยากรณที่ปรับคาแลว (Adjusted R2) มีคาเทากับ 0.523 แสดงวา การเตรียมความพรอมของบุคคลในการ

ทำงานสามารถอธิบายความผันแปรของการทำงานที่บานไดรอยละ 52.3 การทดสอบคาดวยสถิติ t-test ที่

ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบวาตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปร ไดแก การปรบัตัวและการใชเวลา, ความรู

ความสามารถ และฐานะทางเศรษฐกิจ สงผลตอการทำงานที่บาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสนับสนุนการทำงานสงผลตอการทำงานที่บาน 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห ปจจัยสนับสนุนการทำงานสงผลตอการทำงานท่ีบาน 

ปจจัยสนับสนุนการทำงาน 
B Std. 

Error 

Beta t Sig. 

คาคงที่ 1.783 0.175  10.186 0.000 

นโยบายองคการ (POL) 0.282 0.45 0.439 6.315 0.000* 

สภาพแวดลอมทางสังคม

(ENV) 

0.312 0.050 0.431 6.201 0.000* 

F-Value = 84.994  



Adjusted R2 = 0.575           Durbin-Watson = 1.842 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางสามารถแสดงเปนสมการการพยากรณ ไดดังน้ี ŷ = 1.783 + 0.282POL + 0.312ENV 

 จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผลการทดสอบคา F-test เทากับ 84.994 แสดงให

เห็นวาตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวสงผลตอคาตัวแปรตามอยางมีนัยสำคัญ ผลทดสอบคา Durbin-Watson 

เทากับ 1.842 ซึ่งอยูระหวาง 1.5 ถึง 2.5 แสดงวาคาความคาดเคลื่อนเปนอิสระตอกัน คาสัมประสิทธ์ิการ

พยากรณที่ปรับคาแลว (Adjusted R2) มีคาเทากับ 0.575 แสดงวา ปจจัยสนับสนุนการทำงานสามารถอธิบาย

ความผันแปรของการทำงานที่บานไดรอยละ 57.5 การทดสอบคาดวยสถิติ t-test ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 

พบวาตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัวแปร ไดแก นโยบายองคการ และสภาพแวดลอมทางสังคม สงผลตอการทำงานที่

บาน อยางมีนัยสำคญัทางสถิติที่ 0.05 

 สมมติฐานที่ 3 การทำงานที่บานสงผลตอผลลัพธที่คาดหวัง 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห การทำงานที่บานสงผลตอผลลัพธที่คาดหวัง 

การทำงานที่บาน 
B Std. 

Error 

Beta t Sig. 

คาคงที่ 0.452 0.306  1.476 0.143 

ปฏิบัติตามแผนงานอยาง

เครงครัด (FTP) 

0.235 0.084 0.229 2.807 0.006* 

วางทุกอยางเม่ืองานเสร็จ 

(PUT) 

0.233 0.071 0.252 3.259 0.001* 

กำหนดโซนทำงานที่แนนอน 

(ZON) 

0.186 0.058 0.241 3.190 0.002* 

ตัดสิ่งรบกวนรอบตัว (COD) 0.228 0.077 0.223 2.967 0.004* 

F-Value = 36.732  

Adjusted R2 = 0.535           Durbin-Watson = 1.875 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางสามารถแสดงเปนสมการการพยากรณ ไดดังน้ี ŷ = 0.452 + 0.235FTP + 0.233PUT + 

0.186ZON + 0.228COD  

 จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผลการทดสอบคา F-test เทากับ 36.732 แสดงให

เห็นวาตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวสงผลตอคาตัวแปรตามอยางมีนัยสำคัญ ผลทดสอบคา Durbin-Watson 

เทากับ 1.875 ซึ่งอยูระหวาง 1.5 ถึง 2.5 แสดงวาคาความคาดเคลื่อนเปนอิสระตอกัน คาสัมประสิทธ์ิการ

พยากรณที่ปรับคาแลว (Adjusted R2) มีคาเทากับ 0.535 แสดงวา ปจจัยสนับสนุนการทำงานสามารถอธิบาย



ความผันแปรของการทำงานที่บานไดรอยละ 53.5 การทดสอบคาดวยสถิติ t-test ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 

พบวาตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปร ไดแก ปฏิบัติตามแผนงานอยางเครงครัด, วางทุกอยางเมื่องานเสรจ็, กำหนด

โซนทำงานท่ีแนนอน และตัดสิ่งรบกวนรอบตัว สงผลตอผลลัพธท่ีคาดหวัง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

สรุปผลการวิจัย 

1.ลักษณะการทำงานที่บานท่ีสงผลตอผลลัพธที่คาดหวัง ไดแก ตัดสิ่งรบกวนรอบตัว การปฏิบัติตาม

แผนงานอยางเครงครัด วางทุกอยางเมื่องานเสร็จ และกำหนดโซนทำงานที่แนนอน 

2. การเตรียมความพรอมและปจจัยสนับสนุนสงผลตอการทำงานที่บาน อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 

ทั้งนี้โดยปจจัยสนับสนุนการทำงานสงผลตอการทำงานที่บานมากกวาการเตรียมความพรอมของบุคคลในการ

ทำงาน 

3. การทำงานที่บานที่สงผลตอผลลัพธที่คาดหวัง อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการทดสอบสมมติฐานซึ่งสามารถอธิบายผลไดดังนี้ 

 1. ลักษณะการทำงานที่บาน ตองมีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการทำงานที่บานเพ่ือที่จะไดเตรยีม

ความพรอมได เพราะการทำงานท่ีบานมีการใชงานอยางแพรหลาย เปนการทำงานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยสามารถทำงานท่ีไหนก็ได และยังไดคาจางเหมือนเดิม สอดคลองกับงานวิจัย ชาลิณี ฐิติโชติพณิชย, (2559) 

 2.1 การเตรียมความพรอมของบุคคลในการทำงานพบวา การปรับตัวและการ 

ใชเวลาสงผลตอการทำงานที่บานมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความรูความสามารถ และฐานะทางเศรษฐกิจ 

เนื่องจาก การเตรียมการหรือตรวจสอบความเรียบรอยตาง ๆ กอนเริ่มทำงานเพื่อหาปญหาหรือสิ่งท่ีตองแกไข

ไดทันเวลา ดานการปรับตัวและการใชเวลาใหพนักงานไดปรับตัวในการทำงานท่ีบานหรือในที่ตางๆท่ีไมใช

บริษัท ใหพนักงานไดทำงานไดตรงกับความรูความสามารถที่มีและพัฒนาขึ้นไปอีก อีกทั้งการเตรียมการสำหรับ

การทำงานซึ่งจะทำใหการทำงานน้ันออกมาประสิทธิภาพมากขึ้นอีกดวยซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ขนิษฐา 

จันทรแตงผล, (2559) 

 2.2 ปจจัยสนับสนุนการทำงานพบวา นโยบายองคการสงผลตอการทำงานท่ีบานมากที่สุด รองลงมา

คือ สภาพแวดลอมทางสังคม เนื่องจาก องคกรตองมีการสนับสนุนการทำงานเนื่องจากตองมีคาใชจายในการ

ทำงานเพ่ิมมากขึ้นเพราะพนักงานบางคนไมมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะสามารถทำงานท่ีบานได เนื่องจาก

การทำงานที่บานนั้นตองพ่ึงพาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถทำงานที่ไหนก็ได องคกรจึงจำเปนตอง

สนับสนุนและจูงใจพนักงานใหมีความพึงพอใจที่ทำงานรูปแบบใหมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ

สอดคลองกับงานวิจัยของ เมธี ไพรชิต, (2556) 

 3.การทำงานที่บานพบวา การปฏิบัติตามแผนงานอยางเครงครัดสงผลตอผลลัพธที่คาดหวังมากที่สุด 

รองลงมาคือ วางทุกอยางเม่ืองานเสรจ็ กำหนดโซนทำงานที่แนนอน และตัดสิ่งรบกวนรอบตัว เนื่องจากการ

ทำงานท่ีบานนั้นมีความยืดหยุนมากที่ทำใหสามารถทำงานที่ใดก็ไดจึงมีขอกำหนดและเงื่อนไขมากมายในการ

ทำงานท่ีบานเพื่อเปนการสรางความมั่นใจวาพนักงานจะทำใหงานแมอยูบานหรือที่ใดก็ตามโดยมีการ



กำหนดเวลาทำงานที่แนนอนและตองมีการประชุมพูดคุยกับทีมอยูเสมอ กำหนดงานที่ตองทำวางแผนงาน

อยางเครงครัดโดยถาไมปฏิบัติตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมายจะถือวามีความผิดทางวินัย กำหนดโซนทำงานท่ี

แนนอนเพื่อตัดสิ่งรบกวนออกจากการทำงานใหมีสมาธิในการทำงานมากยิ่งข้ึน ซึ่งการทำงานท่ีบานนั้นจะชวย

ประหยัดรายจายในการท่ีตองออกไปทำงานที่บริษัท มีการทดลองใชงานเทคโนโลยีใหมๆ และสรางความ

ผูกพันกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นไป สอดคลองกับงานวิจัยของ ชาลิณี ฐิติโชติพณิชย, (2559) 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการศึกษาวิจัย 

 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสำหรับผูท่ีทำงานที่บานที่ตองมีการเตรียมความพรอมและปจจัยสนับสนุนการ

ทำงานท่ีบาน เพ่ือใหไดผลลัพธที่คาดหวัง 

 1.การเตรียมความพรอมของบุคคลในการทำงาน 

 จากผลการวิจัยทำใหทราบวา การเตรียมความพรอมของบุคคลในการทำงานสงผลตอการทำงานที่

บานในดานตาง ๆ ซึ่งกลุมตัวอยางที่ทำงานที่บานใหความสำคัญกับการปรบัตัวและการใชเวลา เปนหลักในการ

ทำงานท่ีบาน ดั้งนั้นควรมีการเตรียมความพรอมในดานตางๆเพ่ือใหสามารถปรับตัวกับการที่บานไดอยาง

เหมาะสม องคกรตองประยุกตการทำงานที่บาน (Work From Home) ใหเหมาะสมกับสถานการณจึงตองมี

การเตรียมความพรอมทั้งในดานของตัวองคกรและตัวพนักงาน พนักงานตองปรับตัวโดยการเรียนรูและเขาถึง

เทคโนโลยีตาง ๆ ดวยตนเองเพ่ิมมากขึ้น และเทคโนโลยีที่ใชไมใชเพียงแตยึดติดกับการทำงานแบบเดิม

เนื่องจากบางสถานการณที่ไมสามารถไปทำงานที่บริษัทไดก็ยังสามารถทำงานและสรางรายไดตอไปไดอีกทั้งยัง

ทำใหประหยัดเวลาที่ใชในการเดินทางไปทำงานอีกดวย รวมถึงประหยัดรายจายบางอยางที่ไมจำเปน และใน

อนาคตนั้นในโลกการทำงานจะเนนผลลัพธมากกวากระบวนการและทำใหพนักงานไดมีทักษะการทำงานใน

หลายๆดานเพิ่มขึ้นจากการทำงานที่บานอีกดวย 

 2.ปจจัยสนับสนุนการทำงาน 

 จากผลการวิจัยทำใหทราบวา ปจจัยสนับสนุนการทำงานสงตอการทำงานที่บานในดานตาง ๆ ซึ่งกลุม

ตัวอยางที่ทำงานท่ีบานใหความสำคัญกับ นโยบายองคการเปนหลักในการทำงานที่บาน ดังนั้น 

เมื่อองคกรเผชิญกับเหตุการณท่ีตองมีการทำงานที่บานหรือมีการปรับตวันั้น จึงตองมีนโยบายใหพนักงานนั้น

ทำงานไดแบบเดิมผานการทำงานที่บาน รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณในการทำงานที่บานใหพนักงานเพ่ือให

พนักงานสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพแมไมไดอยูที่บริษัท และควรมีการฝกอบรมพนกังานผานทาง

ออนไลน เพ่ือใหพนักงานเขาใจถึงเทคโนโลยีที่จะใชงาน และเขาใจในดานอ่ืนๆท่ีองคกรตองการ เพ่ือให

พนักงานไดมีความรูความสามารถที่จะทำใหองคกรบรรลุเปาหมายอีกทั้งเปนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท 

 3.การทำงานที่บาน (Work From Home) 

 จากผลการวิจัยทำใหทราบวา การทำงานที่บานสงตอผลลัพธที่คาดหวังในดานตาง ๆ ซึ่งกลุมตัวอยาง

ที่ทำงานที่บานใหความสำคัญกับ การปฏิบัติตามแผนงานอยางเครงครดัเปนหลัก ดังนั้น องคกรควรมีการ

กำหนดการทำงานและกำหนดเวลาทำงานใหครอบคลุมและมีการติดตามงานและวัดผลอยูตลอดเวลาเพื่อให

ทราบวาพนักงานนั้นไดทำงานตรงตามท่ีมอบหมายไว พนักงานตองพรอมและสามารถติดตอพนักงานได



ตลอดเวลาที่กำหนด ตองมีการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการทำงานเพ่ือเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการ

ทำงาน 

 

 

ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 

 1. ปจจัยที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ศึกษาเฉพาะ การเตรยีมความพรอมของบุคคลในการทำงาน 

ปจจัยสนับสนุนการทำงาน และการทำงานท่ีบาน ควรมีการศกึษาปจจัยดานอ่ืนๆ เชน การเตรียมพรอมของ

องคกรในการทำงานที่บาน เพ่ือศึกษาปจจัยที่องคกรจะเตรียมความพรอมในการทำงานที่บานเพ่ือใหไดผลลัพธ

ที่คาดหวัง 

 2. ควรมีการศึกษาขอมูลในเชิงลึก เชน การสัมภาษณผูตอบแบบสอบถามเชิงลึก หรือเขาไปมีสวนรวม

ในพ้ืนท่ีสำรวจ ในลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหทราบผลวิจัยในลักษณะของการอธิบายดวยเหตุและ

ผลของการศึกษาในประเด็นนั้นๆ อยางชัดเจน 

 3. ควรเพิ่มกลุมตัวอยางที่ใชศึกษาในการวิจัย เพ่ือสำรวจวากลุมตัวอยางที่ตางกันจะใหผลการศึกษา

เหมือนหรือตางกันอยางไร เพ่ือหาขอเปรียบเทียบสำหรบัผูท่ีเคยทำงานที่บานและผูท่ีไมเคยทำงานที่บานวามี

ความสนใจ และมีความรูความเขาใจท่ีจะทำงานที่บานมากนอยตางกันอยางไร 
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