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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการทางานทางไกล
(Telework) ของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการทางานทางไกลของพนักงานและนาข้อมูลมาพัฒนา
ปรับปรุงให้พนักงานเกิดการยอมรับและนาระบบการทางานทางไกลไปใช้ทั่วทั้ง องค์การ โดยกลุ่ม
ตัว อย่า งที่ ทาการศึ ก ษาในครั้ ง คื อ กลุ่ มพนั ก งานบริ ษั ท เอกชนแห่ ง หนึ่ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร
สานักงานใหญ่ จานวน 171 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและวิเคราะห์ผลด้วย
โปรแกรมทางสถิติ SPSS ด้วยค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์
ความถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis) แบบการวิเคราะห์โลจิสติคแบบทวิ (Binary
Logistic Regression) โดยพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยจากทฤษฎีการสลายตัวของพฤติกรรมตาม
แผน (Decomposed Theory of Planned Behavior : DTPB)
ผลการศึกษา จากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการทางานทางไกลตามกรอบแนวคิด
ในการวิจัยในครั้งนี้มีทั้งหมด 8 ตัวได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน การรับรู้ถึงความง่ายในการ
ใช้ ความเข้ากันในการใช้ บรรทัดฐานที่ทางาน บรรทัดฐานที่บ้าน ทรัพยากรที่เอื้ออานวยต่อการใช้
เทคโนโลยีที่เอื้ออานวยต่อการใช้ และนโยบายองค์การ ซึ่ง จากการวิเคราะห์สามารถสรุป ผลได้ว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการทางานทางไกลของพนักงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ในองค์การแห่งนี้ได้แก่ ปัจจัยความเข้ากันในการใช้ และปัจจัยนโยบายองค์การ
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ABSTRACT
This Independent Study is “Factors affecting adoption in Telework of
employee case study: private company in Bangkok”.Which has objective to examine
the factors affecting adoption in Telework of employee in a company.It aims to suggest
a solution to develop, improve and change employee behavior to utilize Telework
effiently all over the company. Data was collected by online questionnaire. Samples
were 171 employees of a company head office in Bangkok. Quantitative research
analyzed data by SPSS Statistics, a software package used for logical batched and nonbatched statistical analysis. Data was analyzed by frequencies, mean, standard
deviation and binary logistic regression.
Results were based on the decomposed theory of planned behavior
(DTPB) with perceived usefulness, perceived of ease of use, compatibility, work social
structure, home social structure, resource facilitating conditions, technology facilitating
conditions and corporate policy. Results were that compatibility and corporate policy
influenced the adoption of telework at a significance of .05.
Keywords: Telework, Teleworking, Telecommuting, Remote work, E-working, Flexible
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กิตติกรรมประกาศ
การค้ น คว้ า อิ ส ระเรื่ อ ง “ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การใช้ ร ะบบการท างานทางไกล
(Telework) ของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร” สาเร็จลุล่วงได้
ด้วยดี ด้วยความกรุณาจากผู้มีพระคุณหลายท่าน ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์ ชมภูมิ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยให้แนวคิด คาแนะนา ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องงานวิจัยให้ด้วยดี
ตลอดมา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล คณะกรรมการสอบที่เสียสละเวลาให้
คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ที่ช่วยให้งานค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงรอง
ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ อาจารย์ ดร.จตุรงค์ นภาธร และอาจารย์ ดร.ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ ที่
ให้ความอนุเคราะห์อย่างสูงในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
อีกทั้งต้องขอขอบพระคุณ คุณปุ้ยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์การแห่งนี้ที่ให้
การสนับสนุนช่วยเหลือในการให้ข้อมูลและแจกแบบสอบถามเป็นอย่างดี รวมถึงพนักงานที่ช่วยตอบ
แบบสอบถามในงานวิจัยนี้ทุกท่าน ขอขอบคุณวาว เพื่อนผู้จุดประกายหัวข้อวิจัยในครั้งนี้และเป็นอีก
หนึ่ง แรงสาคัญที่ช่วยแจกแบบสอบถาม ขอบคุณยา ที่คอยให้คาแนะนาและข้อคิดเห็นดีๆ ขอบคุณ
กลุ่มเพื่อนแปดได กลุ่มเพื่อนซีเก้า และขอขอบคุณส้ม เพื่อนที่คอยให้กาลังใจและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ
มาด้วยกัน ขอขอบคุณพี่ซัน อีกหนึ่งกาลังใจสาคัญที่ยิ่งใหญ่ที่ทาให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากนี้มาได้
และอีกสองบุคคลสาคัญที่ขาดไม่ได้ ขอขอบพระคุณ คุณพ่อกฤตพัฒน์ ฐิติโชติพณิชย์ คุณแม่ชนัญญา
ธีรวัฒนเศรษฐ์ ที่ให้โอกาส สนับสนุนและให้กาลังใจให้การศึกษาครั้งนี้สาเร็จไปได้ด้วยดี
ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านรวมทั้งผู้ที่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อในที่นี้ ที่คอยช่วยเหลือ สนับสนุนและ
ให้กาลังใจให้งานวิจัยในครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอบคุณค่ะ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ท่ ามกลางการเปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ ว ของยุ คปั จจุ บั น ทั้ ง ในด้ านเศรษฐกิ จ สั ง คม
เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม ล้วนส่งผลให้องค์การทั่วโลกต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ ปัจจุบัน
เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลให้การดารงชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น มี
เครื่องมือเทคโนโลยีที่อานวยความสะดวกต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ทาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา ทาให้คนที่อยู่ห่างไกลสามารถติดต่อสื่อสารถึง
กันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อองค์การที่มีสาขาที่ห่างไกลกันหรือองค์การที่ต้องการ
ขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ เช่น การมีสาขาในต่างประเทศ การมีฐานการผลิตในต่างประเทศที่มี
ต้นทุนต่ากว่า การใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่ทาให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างสะดวก
รวดเร็ว ซึ่งหากองค์การใดสามารถนาระบบเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ก็จะทาให้องค์การสามารถ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างข้อได้เปรียบจากแข่งขันได้ การสร้างข้อได้เปรียบ
จากการแข่งขันนั้น องค์การอาจทาโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการมีเครื่องมือเครื่องจักรที่
ทั น สมั ย หรื อ การใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ส นั บ สนุ น การท างาน หรื อ มี วิ ธี ก ารกระบวนการด าเนิ น งานที่ มี
ประสิทธิภาพ มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สามารถสร้างข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขันได้แต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถเลียนแบบกันได้ไม่ยาก แต่ทรัพยากรที่องค์การอื่นเลียนแบบได้
ยากคือทรัพยากรมนุษย์ หรือพนักงานขององค์การ ที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้องค์การสามารถบรรลุ
หรือไม่บรรลุเป้าหมายที่องค์การตั้งไว้ ดังนั้นเพื่อให้องค์การสามารถสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
ได้เหนือคู่แข่ง องค์การจึงต้องให้ความสาคัญกับพนักงาน ทาอย่างไรให้พนักงานทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าให้แก่องค์การได้สูงสุด และจะทาอย่างไรที่จะดึง ดูดพนักงานที่มีศักยภาพ
หรือสามารถสร้างคุณค่าให้แก่องค์การ และรักษาพนักงานเหล่านี้ให้อยู่กับองค์การไปได้นานที่สุด
จะเห็ น ได้ ว่ า มี ก ารศึ ก ษาจ านวนมากเกี่ ย วกั บ ถึ ง ความพึ ง พอใจในงานของพนั ก งาน
ความรู้สึกผูกพันของพนักงานต่อองค์การ ปัจจัยที่จะทาให้พนักงานทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝั่งยุโรปได้มีการนาระบบการทางานที่ยืดหยุ่น เช่น ระบบการ
ท างานทางไกล (Telework, Telecommuting, Remote working) ซึ่ ง เป็ น ระบบการท างานที่
สามารถให้พนักงานสามารถทางานในสถานที่อื่นได้นอกเหนือจากสานักงานหลัก โดยทางานผ่านการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการทางานรูปแบบนี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย และมีแนวโน้มมากขึ้น
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อย่างต่อเนื่อง จากรายงานของ International Telework Association and Council (ITAC) พบว่า
ในปี 1999 ประเทศสหรัฐอเมริกามีพนักงานที่ทางานทางไกลจานวน 19.6 ล้านคน และเพิ่มขึ้นเป็น
28 ล้านคนในปี 2001 ส่วนในประเทศอื่นในทวีปยุโรปมีการรายงานจาก The UK Department of
Trade and Industry ว่า ในปี 2003 มีพนักงานที่ทางานห่างไกลจากสานักงานโดยใช้เทคโนโลยี 2.2
ล้านคน และมีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 65 ใน 4 ปี ซึ่งการที่ระบบการทางานทางไกลเป็นที่นิยมอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากมีการศึกษาจานวนมากพบว่าระบบนี้มีประโยชน์อย่างมากทั้งต่อพนักงาน องค์การ
และสิ่งแวดล้อม
ในแง่ มุมของพนั กงาน พบว่ าการทางานทางไกลสามารถช่ วยลดความเครียดได้เมื่ อ
เปรียบเทียบกับผู้ที่ทางานที่สานักงาน (Mann and Holdsworth, 2003) การทางานทางไกลจะช่วย
ลดแรงกดดั น จากงานและเพิ่ ม สมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต และการท างาน (Work-Life-Balance) ให้ แ ก่
พนักงาน (Sparrow, 2000) ในแง่ มุมขององค์การพบว่า พนักงานสามารถสร้างผลิ ตภาพได้สูง ขึ้ น
(AT&T, 2002; Hesse and Grantham, 1991; Hill et al., 1998; Lupton and Haynes, 2000) ซึ่ง
วัดในแง่ทั้งปริมาณและคุณภาพจากงานที่ผลิตได้ (Butler et al., 2007; Wheatley, 2012; Noonan
and Glass, 2012) มีอั ตราขาดงานลดลง (Pratt, 1999) พนั กงานที่ ใช้ ระบบการท างานทางไกลมี
ระดับความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) สูงกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ (Igbaria and Guimarares, 1999)
และการทางานทางไกลยังส่งผลให้พนักงานมีขวัญและกาลังใจรวมถึงมีแรงจูงใจในการทางานสูงขึ้น
ด้ ว ย (Lupton and Haynes, 2000) การท างานทางไกลสามารถช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ
อสังหาริมทรัพย์ (AT&T, 2002; Kurland and Bailey,1999) สามารถดึงดูดและรักษาพนักงาน โดย
มีการศึกษาพบว่าองค์การที่ใช้ระบบการทางานทางไกลมีอัตราการรักษาพนักงานสูง กว่าองค์การที่
ไม่ไ ด้ใช้ (Lupton and Haynes, 2000) และพนักงานมีระดับความผูกพันต่อองค์การ (Employee
commitment to the organization) เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น (Igbaria and Guimaraes, 1999) แ ล ะ ด้ า น
สิ่ง แวดล้อมพบว่าการทางานทางไกลช่วยลดมลพิษ ลดการบริโภคน้ามันและช่วยลดปัญ หาสภาพ
การจราจร (Clean Air Council, 2003; US Department of Transportation, 2000)
ดังนั้นผู้บริหารองค์การในยุคปัจจุบันจึงควรตระหนักและให้ความสาคัญในการนาระบบ
การทางานทางไกลมาใช้ในองค์การ เพื่อสร้างข้อได้เปรียบในเชิง แข่งขัน ซึ่งผลประโยชน์ของการใช้
ระบบจะไม่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ หากไม่ เ กิ ด การยอมรั บ หรื อ การน ามาใช้ ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการศึ ก ษา
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการใช้ระบบการทางานทางไกลมาตั้งแต่พ.ศ.2551
คิดเป็นระยะเวลา 8 ปีแต่พนักงานส่วนใหญ่ในองค์การยังไม่เกิดการยอมรับและนาระบบไปใช้ ปัจจุบัน
พนักงานที่นาระบบนี้ไปใช้คิดเป็นอัตราเฉลี่ยร้อยละ 25 ของพนักงานทั้งหมดที่สามารถใช้ระบบการ
ทางานทางไกลได้ ซึ่งองค์การนี้มีความคาดหวังให้พนักงานทั่วทั้งองค์การใช้ระบบการทางานนี้ ผู้วิจัย
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จึงเล็งเห็นว่าประเด็นปัญหาสาคัญเบื้องต้นที่ควรศึกษาคือการศึกษาว่าปัจจัยใดที่ส่ง ผลให้เกิดการใช้
ระบบการทางานทางไกลไปใช้เพื่อที่จะสามารถนาไปพัฒนาปรับปรุงให้พนักงานเกิดการใช้ก ารทางาน
ทางไกลทั่วทั้งองค์การ
1.2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการทางานทางไกล (Telework) ของ
พนักงาน กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงให้พนักงานเกิดการยอมรับและนาระบบการ
ทางานทางไกลไปใช้ทั่วทั้งองค์การ
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการทางานทางไกล โดย
ใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis) แบบการวิเคราะห์โลจิ
สติคแบบทวิ (Binary Logistic Regression) กล่าวคือ หากพบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการ
ทางานทางไกล องค์การต้องให้ความสาคัญกับปัจจัยนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน แต่ในทางตรงข้าม
หากพบปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ระบบการทางานทางไกล องค์การควรนามาปรับปรุงพัฒนา
เพื่อให้เกิดการใช้ระบบการทางานทางไกลทั่วทั้งองค์การ
2. ทราบถึงผลประโยชน์และผลเสียของการทางานทางไกล
3. นาผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการปรับใช้เพื่อให้พนักงานในองค์การที่ศึกษาเกิดนา
ระบบการทางานทางไกลไปใช้อย่างทั่วทั้งองค์การ
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1. มุ่งศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการทางานทางไกล (Telework) ของ
พนักงาน
2. กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพ
มหานคร เฉพาะพนักงานที่ทางานที่สานักงานใหญ่ จานวน 305 คน
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1.5 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา “ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การใช้ ร ะบบการท างานทางไกล
(Telework) ของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระ ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแปรที่ 1 ทัศนคติที่มีต่อระบบการทางานทางไกล (Attitudes toward Telework)
ประกอบไปด้วย
(1) การรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน (Perceived usefulness)
(2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ (Perceived ease of use)
(3) ความเข้ากันในการใช้ (Compatibility)
ตัวแปรที่ 2 บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm) ประกอบไปด้วย
(1) บรรทัดฐานที่ทางาน (Work social structure)
(2) บรรทัดฐานที่บ้าน (Home social structure)
ตั ว แปรที่ 3 การรั บ รู้ ถึ ง การควบคุ ม พฤติ ก รรม (Perceived behavioral control)
ประกอบไปด้วย
(1) ทรัพยากรที่เอื้ออานวยต่อการใช้ (Resource facilitating conditions)
(2) เทคโนโลยีที่เอื้ออานวยต่อการใช้ (Technology facilitating conditions)
(3) นโยบายองค์การ (Corporate Policy)
ตัวแปรตาม ซึ่งประกอบไปด้วย
(1) การใช้ระบบการทางานทางไกล (Adopt of Telework)
(2) การไม่ใช้ระบบการทางานทางไกล (Non Adopt of Telework)
1.6 นิยามศัพท์ (เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย)
ระบบการทางานทางไกล (Telework) หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการทางาน ซึ่งรวมถึงการทางานจากบ้านที่ไ ด้รับค่าจ้าง (paid work from home) การ
ทางานจากส านั กงานดาวเที ยม (satellite office) จากศู นย์ท างานระยะไกล (telework centre)
หรือสถานที่ทางานอื่นนอกเหนือจากสานักงานปกติ (Verbeke et al., 2008) ในบริบทองค์การที่
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ศึกษาครั้งนี้ใช้ชื่อระบบว่า “Work Anywhere” ซึ่งพนักงานสามารถใช้ระบบการทางานทางไกลได้
ครั้งละ 1 วันต่อสัปดาห์ และไม่เกิน 3 ครั้งต่อเดือน เป็นระบบที่เป็นทางเลือกให้แก่พนัก งาน ไม่ได้มี
การบังคับใช้
การรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน (Perceived usefulness) หมายถึง ความคิดเห็นของ
แต่ละบุคคลที่มีต่อความเชื่อในการใช้ระบบ โดยเชื่อว่าการใช้ระบบ จะทาให้ประสิทธิภาพในการ
ทางานของตนเองดีขึ้น (Davis, 1989) ในระดับพนักงาน หมายถึงการทางานทางไกลจะส่งผลให้งาน
หรือกิจกรรมประจาวันของเขาประสบความสาเร็จ ในระดับของหัวหน้างาน หมายถึง การทางาน
ทางไกลช่วยให้เขาสามารถควบคุมลูกน้องได้ (Clark, 1998)
การรับรู้ถึ งความง่ ายในการใช้ (Perceived of ease of use) หมายถึง ความคิดเห็ น
ของแต่ละบุคคลที่คาดหวังต่อการใช้ระบบว่าจะมีการใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใช้ความพยายาม
ในการทาความเข้าใจมาก (Davis, 1989)
ความเข้ากั นในการใช้ (Compatibility) หมายถึง การรั บรู้ข องบุคคลว่ าระบบนั้น มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ ค่านิยม ประสบการณ์และทักษะของตนเอง (Rogers,
1983)
ทัศนคติที่มีต่อการทางานทางไกล (Attitudes Toward Telework) หมายถึง ทัศนคติ
ของบุคคลที่มีต่อระบบการทางานทางไกล เช่น รู้สึกสนใจอยากใช้งาน รู้ว่าระบบนั้นดีหรือไม่ดี รู้สึก
ชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งจะนาไปสู่การยอมรับระบบนั้น (Davis, 1989) ซึ่ง ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานจะ
ได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และความเข้ากันในการใช้
บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลว่าบุคคลอื่นที่
มีความสาคัญกับตนเอง ต้องการหรือไม่ต้องการให้ตนเองแสดงพฤติกรรมนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ งคน
ใกล้ชิดได้ทาพฤติกรรมนั้น หรือคาดหวังให้เขาแสดงพฤติกรรมนั้น บุคคลนั้นก็มีแนวโน้มที่จะคล้อย
ตามและทาตาม (Fishbein & Ajzen, 1980)
บรรทั ด ฐานที่ท างาน (Work social structure) หมายถึง การที่ บุค คลรั บ รู้เ กี่ ยวกั บ
ความคาดหวังหรือความต้องการของกลุ่มหัวหน้างาน เพื่ อนร่วมงานและลูกน้อง หากบุคคลนั้นเชื่อว่า
กลุ่มหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและลูกน้อง ต้องการให้แสดงพฤติกรรมนั้น ก็มีแนวโน้มจะคล้อยตาม
และทาตามด้วย ในทางตรงกันข้าม หากเชื่อว่ากลุ่มหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและลูกน้องคิดว่าเขาไม่
ควรแสดงพฤติกรรมนั้น เขาก็มีแนวโน้มที่จะไม่แสดงพฤติกรรมนั้นด้วย (Fishbein & Ajzen, 1980)
บรรทัดฐานที่บ้าน (Home social structure) หมายถึง การที่บุคคลรับรู้เกี่ยวกับความ
คาดหวังหรือความต้องการของบุคคลในครอบครัว หากบุคคลนั้นเชื่อว่า บุคคลในครอบครัวต้องการให้
แสดงพฤติกรรมนั้น ก็มีแนวโน้มจะคล้อยตามและทาตามด้วย ในทางตรงกันข้าม หากเชื่อว่าบุคคลใน
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ครอบครั ว คิ ด ว่ า เขาไม่ ค วรแสดงพฤติ ก รรมนั้ น เขาก็ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะไม่ แ สดงพฤติ ก รรมนั้ น ด้ ว ย
(Fishbein & Ajzen, 1980)
การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavioral control) หมายถึง การรับรู้
ของบุคคลที่มีต่อปัจจัยที่อาจส่งเสริมหรือขัดขวางการแสดงพฤติกรรมนั้น (Control beliefs) เช่น การ
รับรู้ถึงความพร้อมของทรัพยากร ทักษะ หรือโอกาสในการแสดงพฤติกรรมนั้น (Ajzen, 1985)
ทรัพยากรที่เอื้ออานวยต่อการใช้ (Resource facilitating conditions) หมายถึง ความ
คิดเห็นของพนักงานต่อทรัพยากรในองค์การว่ามีความเพียงพอหรือเหมาะสมต่อการทางานทางไกล
หรือไม่ (Ajzen, 1985)
เทคโนโลยีที่เอื้ออ านวยต่อการใช้ (Technology facilitating conditions) หมายถึ ง
ความคิดเห็นของพนักงานต่อเทคโนโลยีในองค์การว่ามีความเพียงพอหรือเหมาะสมต่อการทางาน
ทางไกลหรือไม่ (Ajzen, 1985)
นโยบายองค์การ (Corporate Policy) หมายถึง ความคิดเห็นของพนักงานต่อองค์การ
ว่า มี น โยบายที่ ส นั บ สนุน ในการท างานทางไกลหรื อ ไม่ เช่ น การรั บ รู้ ว่ า ผู้ บริ ห ารระดับ สู ง ให้ ก าร
สนับสนุนให้พนักงานสามารถทางานทางไกลได้
การใช้ระบบการทางานทางไกล (Adopt of Telework) หมายถึง ภายใน 2 ปีที่ผ่านมา
พนักงานเคยใช้ระบบการทางานทางไกล
การไม่ใช้ระบบการทางานทางไกล (Non Adopt of telework) หมายถึง ภายใน 2 ปีที่
ผ่านมาพนักงานไม่เคยใช้ระบบการทางานทางไกล
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1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
ทัศนคติที่มีต่อระบบการทางานทางไกล
(Attitudes Toward Telework)
 การรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน
(Perceived usefulness)
 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
(Perceived ease of use)
 ความเข้ากันในการใช้
(Compatibility)

บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง
(Subjective Norm)
 บรรทัดฐานที่ทางาน
(Work social structure)
 บรรทัดฐานที่บ้าน
(Home social structure)

การใช้ระบบการทางานทางไกล
(Adopt of Telework)
การไม่ใช้ระบบการทางาน
ทางไกล
(Non Adopt of Telework)

การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม
(Perceived behavioral control)
 ทรัพยากรที่เอื้ออานวยต่อการใช้
(Resource facilitating conditions)
 เทคโนโลยีทเี่ อือ้ อานวยต่อการใช้
(Technology facilitating conditions)
 นโยบายองค์การ
(Corporate Policy)

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการทางานทางไกล (Telework) ของ
พนั กงาน กรณี ศึก ษาบริ ษัท เอกชนแห่ง หนึ่ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร” ผู้วิจั ยได้ศึ กษาค้ นคว้าและ
ทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ก าหนดเป็ น กรอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษา มี
รายละเอียดดังนี้
1. ความหมายของการทางานทางไกล
2. ผลกระทบของระบบการทางานทางไกล
3. ความหมายของการยอมรับ
4. ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
- ทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action : TRA)
- ทฤษฎีแบบจาลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Technology Acceptance
Model : TAM)
- ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB)
- ทฤษฎีการสลายตัวของพฤติกรรมตามแผน (Decomposed Theory of Planned
Behavior : DTPB)
- ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation : DOI)
5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการทางานทางไกล
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยและการยอมรับการทางานทางไกล
2.1 ความหมายของการทางานทางไกล
จากการศึกษาจากหนังสือและเอกสารต่างๆ พบว่า มี คณะวิจัยและนักวิชาการหลาย
ท่านได้ให้ความหมายของการทางานทางไกล โดยใช้คาศัพท์ที่แตกต่างกัน โดยคาที่พบในการศึกษา
วิ ช า ก า ร ต่ า ง ๆ มี ดั ง นี้ telework, teleworking, telecommuting, remote work, e-working,
flexible work, home-based working, work from home, virtual office, work anywhere โดย
ผู้วิจัยขอเลือกความหมายที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

Ref. code: 25595802036227HGA

9
Nilles (1998) ได้ให้ความหมายของการทางานทางไกล (Telework) ว่าเป็นการจัดการ
การทางานที่ยืดหยุ่น ซึ่งสามารถให้พนักงานทางานจากที่บ้านได้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information Communication Technologies : ICTs) ซึ่งลักษณะสาคัญของการทางานใน
รูปแบบนี้คือการเคลื่อนย้ายตัวงานไปสู่ผู้ปฏิบัติงานแทนการเคลื่อนย้ายผู้ปฏิบัติงานไปสู่ตัวงานเหมือน
ในอดีต ส่วน Telecommunication หมายถึง การปฏิบัติง านภายนอกสานักงานเป็นบางครั้ง บาง
คราว เพื่อขจัดความเครียดต่อการทางานในรูปแบบเดิม (การทางานในสานักงาน) ซึ่ง ให้พนักงาน
สามารถปฏิบัติงานจากที่บ้าน จากสถานที่ที่ใกล้กับลูกค้า จากศูนย์การทางานระยะไกล ได้ 1 วันหรือ
มากกว่านั้นต่อ 1 สัปดาห์
Bailey and Kurland (1999) ได้ให้ความหมายของการทางานทางไกล (Teleworking)
ว่า เป็น การท างานได้ใ นทุก ที่ ทุ กเวลา สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 4 รูป แบบ คื อ การท างานจากบ้ า น
(home-based), การทางานจากสานักงานดาวเทียม (satellite office), การทางานจากศูนย์ทางาน
ละแวกบ้าน (neighborhood work center) , การทางานจากอุปกรณ์สื่อสาร (mobile)
Verbeke et al., (2008) กล่าวถึงการทางานทางไกล (Telework) ว่าเป็น คาแทนของ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทางาน ซึ่งรวมถึง การทางานจากบ้านที่ได้รับค่าจ้าง
(paid work from home) การทางานจากสานักงานดาวเทียม (satellite office) จากศูนย์ทางาน
ระยะไกล (telework centre) หรือสถานที่ทางานอื่นนอกเหนือจากสานักงานปกติ เป็นเวลาอย่าง
น้อย 1 วันต่อสัปดาห์
Pearce (2009) การทางานทางไกล (Telecommuting) หมายถึง ระบบซึ่งสามารถให้
พนักงานทางานปกติ โดยมอบหมายหน้าที่อย่างเป็นทางการให้สามารถทางานที่บ้านหรือที่ทางานอื่น
ตามพื้นที่ที่สะดวกต่อที่อยู่อาศัยของพนักงาน
Kugelmass (1995) การท างานทางไกล (Flexiplace) หมายถึง การเปลี่ ย นสถานที่
ทางาน แต่ไม่เปลี่ยนเวลาการทางาน ให้พนักงานทางานอยู่ในขอบเขตของคู่มือสหภาพแรงงาน โดย
สามารถทางานจากบ้าน หรือจากสถานที่อื่นที่อ ยู่ไ กลออกไปจากสานักงานโดยเป็นที่ๆได้รับการ
เห็นชอบจากบริษัท โดยสามารถทางานจากสถานที่เหล่านี้ได้ตลอดหรืออาจทาแค่บางวันต่อสัปดาห์
Kugelmass (1995) การทางานทางไกล (Telecommuting) หมายถึ ง การท างานที่
ประกอบไปด้ ว ย การท างานยื ด หยุ่ น ด้ า นเวลา (Flexitime) การท างานยื ด หยุ่ น ด้ า นสถานที่
(Flexiplace) และการใช้การสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (electronic communication) ซึ่งเป็นการ
เคลื่อนย้ายการทางานจากสานักงานไปสู่ที่บ้าน โดยใช้การสื่อสารทางไกล
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James and Hopkinson (2006) การทางานทางไกล (E-working) หมายถึง การทางาน
ที่หลากหลายสถานที่ เป็นการทางานโดยอาศัยการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการ
ทางานอย่างเหมาะสม
ธีรยุส วัฒนาศุภโชค (2553) สานักงานเสมือน (Virtual Office) คือ การที่บุคลากรของ
กิจการ ไม่จาเป็นต้องเข้ามาทางานทาสานักงานเป็นประจาทุกวัน ทาให้พนักงานสามารถทางานที่ใดก็
ได้ และเชื่อมโยงการประสานงานเข้ามาด้วยกันผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะในประเทศที่
มีพื้นที่จากัดมาก
จากการศึ ก ษาพบว่ า ค านิ ย ามของการท างานทางไกล มี นั ก วิ ช าการใ ช้ ค าศั พ ท์ ที่
หลากหลาย โดยในแต่ละองค์การที่นาระบบการทางานทางไกลมาปฏิบัติ จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป
ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการพิ จ ารณาลงในรายละเอี ย ดแล้ ว พบว่ า บริ บ ทของระบบการท างานทางไกล
(Telework) ขององค์ ก ารที่ ท าการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ มี ค วามหมายที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ความหมายของ
นักวิชาการ Verbeke et al., (2008) มากที่สุด
ผู้วิจัยจึงขอให้นิยามความหมายการทางานทางไกลตามนักวิชาการท่านนี้ กล่าวคือ การ
ทางานทางไกล (Telework) หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทางาน ซึ่ง
รวมถึ ง การท างานจากบ้ า นที่ ไ ด้ รั บ ค่ า จ้ า ง (paid work from home) การท างานจากส านั ก งาน
ดาวเทียม (satellite office) จากศูนย์ทางานระยะไกล (telework centre) หรือสถานที่ทางานอื่น
นอกเหนือจากสานักงานปกติ ซึ่ง ในบริบทขององค์การที่กาลังศึกษาพนักงานสามารถใช้ได้ครั้งละ 1
วันต่อสัปดาห์ และไม่เกิน 3 ครั้งต่อเดือน เป็นระบบที่เป็นทางเลือกให้แก่พนักงาน ไม่ได้มีการบังคับใช้
2.2 ผลกระทบของระบบการทางานทางไกล
มีการศึกษาจานวนมากเกี่ยวกับผลกระทบของการทางานทางไกล พบว่าส่งผลทั้งต่อผู้
ทางานทางไกลหรือตัวพนักงานเอง ต่อองค์การ และสังคมสิ่งแวดล้อม เช่น James and Hopkinson
(2006) ได้ทาการวิจัยผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของการทางานโดยใช้เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-working) โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างจานวน 5,000 คนในบริษัท BT ซึ่ง เป็นบริษัท
ขนาดใหญ่ของประเทศอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีความพึง พอใจต่อการทางาน
ทางไกล เพราะสามารถทาให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถลดแรงกดดันทางสัง คม และยัง
ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆอีกด้วย เช่น ค่าเดินทาง พนักงานยังมีขวัญกาลังใจในการทางานดีขึ้น จานวน
พนักงานขาดงานลดน้อยลง ซึ่งส่งผลให้การดาเนินงานต่างๆของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยพนักงานมีผลิตภาพ (Productivity) เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นการวัดทั้ง ในแง่ของคุณภาพและปริมาณ
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ของงาน พนั ก งานมี ค ว ามพึ ง พอใจในงาน ( Job Satisfaction) และมี ร ะดั บ ความผู ก พั น
(Commitment) ต่ อ องค์ ก ารสู ง ขึ้ น (Baruch, 2000; Morgan, 2004) และช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ่ า ยของ
บริษัท เช่น ค่าไฟ ค่าเช่าที่ ส่งผลให้บริษัทมีกาไรสูงขึ้น ส่วนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพบว่า ช่วยลด
การใช้เชื้อ เพลิง จากการเดินทางของพนัก งาน และช่ วยลดมลพิ ษทางอากาศ อีก ทั้ง Harker and
MacDonell (2012) ได้ทาการศึกษาของการทางานทางไกลว่ามีประสิทธิภาพสาหรับองค์การหรือไม่
โดยทาการวิเคราะห์แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 65 งานพบว่าการทางานทางไกลมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลลัพธ์องค์การ โดยการทางานทางไกลทาให้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น การรักษา
พนักงาน ทาให้พนักงานผูกพันต่อองค์การ และพัฒนาผลการดาเนินงานขององค์การ
นอกจากจะมีการศึกษาถึงผลประโยชน์หรื อผลกระทบเชิงบวกของการทางานทางไกล
แล้วยังมีการศึกษาถึงผลเสียด้วย เช่น การศึกษาของ Mann & Holdsworth (2003) พบว่าผู้ที่ทางาน
ทางไกลมีความเครียดลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ทางานจากสานักงานปกติแต่ในขณะเดียวกันก็มี
ความรู้สึกโดดเดี่ยวด้วย ซึ่งผู้ที่ทางานทางไกลกลุ่ มนี้จะมีประสบการณ์อารมณ์ฉุนเฉียวและมีอารมณ์
เชิงลบ เช่น รู้สึกกังวล ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการโดดเดี่ยวจากสัง คมและไม่สามารถแบ่งปันปัญหา
ของตนเองกั บ เพื่ อ นร่ ว มงานได้ อี ก ทั้ ง การศึ ก ษาของ Fortin (1986) และ Hamilton (1987)
ทาการศึกษาผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบของการทางานทางไกล พบว่ามีรายละเอียดดังนี้
1) ผลกระทบการทางานทางไกลต่อพนักงาน
ผลกระทบในเชิงบวก
- ลดเวลาในการเดินทางและเพิ่มเวลาการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถจัดการชีวิตให้มีความยืดหยุ่น
- มีความสมดุลระหว่างงาน ครอบครัว และมีเวลาส่วนตัว
- เพิ่มโอกาสในการหารายได้เสริมให้แก่ครอบครัว
- มีเวลาในการดูแลบุตร
- ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น ค่าอาหาร ค่าจอดรถ
- ลดความเครียดและมีบรรยากาศในการทางานที่เป็นกันเองมากขึ้น
- เพิ่มโอกาสในการติดต่อและดูแลคนในครอบครัว
ผลกระทบในเชิงลบ
- รู้สึกโดดเดี่ยวจากองค์การ
- ขาดการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและเพื่อนร่วมงาน
- ขาดความสามารถที่จะมองเห็นถึงความก้าวหน้าและพัฒนาในอาชีพ
- อาจทาลายการร่วมกันเป็นทีม

Ref. code: 25595802036227HGA

12
- หากไม่ มีก ฎหมายที่เ หมาะสม การท างานทางไกลอาจส่ง ผลให้เ กิ ดการ
ทางานที่ถูกกดขี่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic sweatshop)
- มีโอกาสในการทางานหนัก เกินไป ซึ่งส่งผลให้เกิดความเครียดและเหนื่อย
ล้าจากการทางาน
- ขาดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการเข้าร่วมประชุมขององค์การ
- การได้รับการดูแลจากหัวหน้าลดลง
2) ผลกระทบการทางานทางไกลต่อองค์การ
ผลกระทบเชิงบวก
- ลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติลง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพื้นที่สานักงาน
- มีการปรับปรุงผลผลิตได้ดีขึ้น จากการทางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- มีรอบการทางานได้มากขึ้นและทางานได้ตลอดเวลา จากการทางานผ่าน
คอมพิวเตอร์
- การท างานทางไกลเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยดึ ง ดู ด และรั ก ษาพนั ก งานที่ มี
ศักยภาพไห้กับองค์การ
- ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น
- ลดความเครี ย ดและเพิ่ ม คุ ณ ภาพงาน เนื่ อ งจากจั ด นิ สั ย การท างานให้
เหมาะสมกับพฤติกรรมการทางาน
- ลดอัตราการขาดงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ระบบการทางานทางไกลช่วยให้องค์การมีนโยบายในการจ้างงานคนพิการ
ได้มากขึ้น
ผลกระทบเชิงลบ
- เป็นปัญหาในความปลอดภัยของข้อมูล
- การทางานทางไกลส่งผลเสียต่อรูปแบบการทางานร่วมกัน
- เป็นปัญหาในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การบริหารงาน และขาดการ
ควบคุมดูแล
- เป็ น อุ ปสรรคในกระบวนการท างานและส่ ง ผลให้ เกิ ด การไม่ เ ต็ มใจของ
พนักงานในการเปลี่ยนแปลง
- มี ม าตรฐานที่ ค วามแตกต่ า งกั น ระหว่ า งพนั ก งานที่ ท างานทางไกลและ
พนักงานที่ทางานสานักงาน
3) ผลกระทบการทางานทางไกลต่อสังคม
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ผลกระทบเชิงบวก
- เพิ่มโอกาสในการจ้างงาน เช่น คนพิการ
- ช่วยทาให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น พนักงานที่ทางานทางานทางไกลสามารถลด
ความแออัดในเมือง โดยไปพักอาศัยอยู่ที่ชานเมืองหรือเมืองที่แออัดน้อยกว่า
- ลดการบริโภคน้ามัน ลดมลภาวะเป็นพิษ ความแออัดทางจราจร รวมทั้ง
ปัญหาอุบัติเหตุทางรถยนต์
ผลกระทบเชิงลบ
-

อาจเกิดเป็นคนกลุ่มน้อยขึ้น เช่น กลุ่มคนทางานที่เป็นผู้พิการ ที่ไม่ใช่กลุ่ม

-

อาจนาไปสู่สงครามค่าแรงงานระหว่างประเทศ ในกลุ่มพวกแรงงานที่ต้อง

-

เกิดการต่อต้านในการเปลี่ยนแปลง

หลักในสังคม
ใช้ความรู้

2.3 ความหมายของการยอมรับ
กอร์ดอน (Gorgon, 1999 อ้างถึงใน วลัญช์ ก้าวสัมพันธ์, 2554) การยอมรับ หมายถึง
สิ่ง ที่บุคคลหรือกลุ่มบุค คลมีความเห็นต่อสิ่ง ต่างๆว่าถูก ต้องหรือเหมาะสม โดยอยู่บนพื้นฐานของ
ความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้น และมีการตัดสินใจเพื่อนาไปปฏิบัติงานจริงต่อไป
สกาวใจ ปธนสมิทธิ์ (2540) การยอมรับ หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ้นทางจิตใจภายใน
บุคคลแต่ละบุคคล หลังจากได้รับการแนะนาและพิจารณาแล้วที่สุด จึงรับหรือไม่รับเอาวิทยาการใหม่
นั้นไปใช้ โดยเริ่มตั้งแต่การตื่นตัว (awareness) สนใจ (interest) ประเมินผล (evaluation) ทดลอง
นาไปใช้ (trail) และยอมรับในที่สุด (adoption)
ปนัดดา อินทราวุธ (2543) ได้กล่าวว่า การยอมรับ คือ กระบวนการที่บุคคลพิจารณา
ตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ รับรู้ เรียนรู้ หรือได้รับการแนะนามา และรับเอาสิ่งนั้นมาใช้หรือปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ ซึ่งระยะเวลาของกระบวนการนี้จะช้าหรือเร็ว นั้น ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลและคุณลักษณะของ
นวัตกรรมนั้น
2.4 ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
2.4.1 ทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล ( Theory of Reasoned Action : TRA)
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ทฤษฎี ก ารกระท าด้ ว ยเหตุ ผ ล ( Theory of Reasoned Action : TRA) ถู ก
นาเสนอโดย Fishbein and Ajzen (1975) โดยทฤษฎีนี้ไ ด้อธิบายความสัมพันธ์ของความเชื่อ และ
ทัศนคติที่มีผลต่อการแสดงพฤติกรรม ซึ่งกล่าวไว้ว่า บุคคลโดยปกติจะเป็นผู้มีเหตุผล ใช้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองอย่างเป็นระบบในการประกอบการพิจารณา เพื่อตัดสินใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนแสดง
ออกมาเป็นพฤติกรรม ดังนั้น การอธิบายพฤติกรรมที่ตั้งใจในการกระทาใดๆ ที่แสดงออกมานั้น เกิด
จากความตั้งใจแสดงออกมา (Behavioral Intention) ซึ่งการที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมออกมานั้นมา
จากความเชื่อ (Belief), ทัศนคติ (Attitudes) และความตั้งใจกระทา (Intention) ของแต่ละบุคคล
Attitude toward
act or behavior

Behavioral
Intention

Action
Behavior

Subjective
Norm

ภาพที่ 2.1 ทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล
โดยทฤษฎีนี้ได้กล่าวว่า พฤติกรรมใดๆ ที่แสดงออกมานั้น จะประกอบขึ้นจาก 3
ส่วนดังนี้
1) ความตั้งใจแสดงพฤติกรรม (Behavioral Intention)
แนวคิดนี้มีสมมติฐานว่า โดยทั่วไปมนุษย์จะเป็นผู้มีเหตุผล และเลือกใช้ข้อมูลที่มี
ประโยชน์ต่อตนเองอย่างเป็นระบบ เพื่อบรรลุถึงการตัดสินใจของตน โดยจะพิจารณาก่อนว่า การ
กระทาของตนส่งผลกระทบอย่างไร จากนั้นจึงตัดสินใจว่าควรหรือไม่ที่จะปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นจะผ่านกระบวนการการพิจารณาด้วยเหตุผลมาก่อนแล้ว การ
กระทาใดๆ ขอมนุษย์ จึงเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ ดังนั้น ตัวกาหนดว่า มนุษย์จะปฏิบัติพฤติกรรมหรือไม่จึง
เป็นผลมาจากเจตนาที่จะปฏิบัติ
2) ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม (Attitude toward the behavior)
ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อของบุคคลว่า การกระทาใน
พฤติกรรมใดๆ นั้นจะมีผลที่ได้รับแน่นอน และมีผลมาจาก 2 ปัจจัยคือ ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการ
กระท า (Behavioral Beliefs) และการประเมิน ผลลัพ ธ์ (Evaluation Outcomes) กล่า วคือ หาก
บุคคลมี ความเชื่อว่าการทาพฤติกรรมใดแล้ วได้รับ ผลทางบวก ย่ อมมีแนวโน้มจะมีทัศนคติที่ดีต่ อ
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พฤติกรรมนั้น และหากมีความเชื่อว่าทาพฤติกรรมนั้นแล้วได้รับผลในทางลบ ก็จะมีแนวโน้มที่จะมี
ทัศนคติที่ไม่ดี
3) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm)
การคล้อยตามกลุ่มอ้า งอิง หมายถึง ความรู้สึกของมนุ ษย์ที่คิดว่า สัง คมมีแรง
กดดันให้กระทาหรือไม่ให้กระทาพฤติกรรมนั้น ซึ่งเป็นผลมาจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ ความเชื่อตามกลุ่ม
อ้างอิง (Opinions of referent others) และแรงจูง ใจในการกระทาตามที่ผู้อื่นคิด (Motivation to
comply) (Solomon, 2007) ดังนั้น อิทธิพลต่อการกระทาพฤติก รรมนั้น เกิดจากการที่บุคคลรับ รู้
เกี่ยวกับความคาดหวังหรือความต้องการของกลุ่มบุคคลอื่นในสังคมที่มีความสาคัญต่อเขา หากบุคคล
นั้นเชื่อว่า ผู้อื่นที่มีความสาคัญต่อเขาต้องการให้ทาพฤติกรรมนั้น ก็มีแนวโน้มจะคล้อยตามและทาตาม
ด้วย ในทางตรงกันข้าม หากเชื่อว่าคนอื่นที่มีความสาคัญต่อเขาคิดว่าเขาไม่ควรทาพฤติกรรมนั้น เขาก็
มีแนวโน้มที่จะไม่ทาพฤติกรรมนั้นด้วย
2.4.2 ทฤษฎีแบบการจาลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Technology
Acceptance Model : TAM)
ทฤษฎี แบบการจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ถูกพัฒ นาขึ้ น โดย Davis
(1989) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี แบบจาลองการ
ยอมรับเทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned
Action : TRA) ของ Fishbein and Ajzen (1975) โดยทฤษฎี TAM มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อการอธิ บ าย
และคาดการณ์พฤติกรรมใช้ระบบสารสนเทศของผู้ใช้งาน โดยกล่าวว่า การยอมรับพฤติกรรมการตั้งใจ
ใช้ง าน (Behavioral Intention) และการใช้ระบบเทคโนโลยี (Action Behavior) ของแต่ละบุคคล
ประกอบด้วยปัจจัย 2 ประการ คือ
1) การรั บ รู้ ป ระโยชน์ ข องการใช้ เ ทคโนโลยี (Perceived Usefulness : PU)
หมายถึง ระดับความคิดเห็นของแต่ละบุคคลที่มีต่อความเชื่อในการใช้ระบบ โดยเชื่อว่าการใช้ระบบจะ
ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานของตนเองดีขึ้น
2) การรั บ รู้ ถึ ง ความง่ า ยในการใช้ ง าน (Perceived ease of use : PEOU)
หมายถึง ระดับความคิดเห็นของแต่ ละบุคคลที่คาดหวัง ต่อการใช้ระบบว่าจะมีการใช้งานที่ง่าย ไม่
ซับซ้อน ไม่ต้องใช้ความพยายามในการทาความเข้าใจมาก จะมีความเป็นไปได้มากที่จะได้รับการ
ยอมรับของผู้ใช้
3) ทัศนคติที่มีต่อการใช้ง าน (Attitude Toward Using) หมายถึง ทัศนคติของ
ผู้ใช้งานที่มีต่อเทคโนโลยี ซึ่งจะนาไปสู่พฤติกรรมที่มีต่อเทคโนโลยีนั้น เช่น รู้สึกสนใจอยากใช้งาน รู้ว่า
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เทคโนโลยีนั้นดี หรือไม่ดี รู้สึกชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งทัศนคติที่มีต่อการใช้งานจะได้รับอิทธิพลจากการ
รับรู้ถึงประโยชน์และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Fred, 1989; Parveen & Sulaiman, 2008)
4) พฤติกรรมการตั้งใจใช้งาน (Behavioral Intention) หมายถึง พฤติกรรมของ
ผู้ใช้งานที่มีต่อเทคโนโลยีนั้นๆ โดยพฤติกรรมดังกล่าวจะได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ถึงประโยชน์ของ
เทคโนโลยีและทัศนคติที่มีต่อเทคโนโลยี แต่ Rigopoulos and Askounis (2007) พบว่าพฤติกรรม
การตั้งใจใช้งาน ในการศึกษาของเขาได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ถึงประโยชน์และการรับรู้ถึงความง่าย
ในการใช้งาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการใช้งานที่แท้จริง ซึ่งนอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น พบว่า
การใช้แบบจาลอง TAM ในการวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ก็มีการใช้ปัจจัยหรือ
ได้ผลของความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ต่างออกไปอีกด้วย
จากภาพสามารถอธิบายได้ว่า มีตัวแปรภายนอก (External Variable) เป็นตัว
แปรสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี (Perceived Usefulness) และการ
รับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived ease of use) และทั้งสองปัจจัยนี้ มีอิทธิพลโดยตรงกับ
การยอมรับเทคโนโลยีซึ่งจะนาไปสู่พฤติกรรมการตั้งใจใช้งาน (Behavioral Intention) และนาไปสู่
พฤติกรรมการใช้งานจริง (Action Behavior) แบบจาลองนี้ เสนอว่า การรับรู้ถึงความยากง่ายในการ
ใช้งาน (PEOU) มีอิทธิพลต่อการรับรูประโยชน์ (PU) เนื่องจากระบบที่ใชไดงาย จะยิ่งมีประโยชนมาก
และทาให้คนเกิดการยอมรับ ความเข้าใจนี้สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติในการประเมินระบบของผู ใช้ ที่
ส่งผลต่อระดับความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี และอาจกล่าวได้ว่า การยอมรับระบบจะลมเหลว หากผู
ใชไมรับรูถึงประโยชนของระบบ และความยากง่ายในการใช้งาน
Perceived
Usefulness
External
Variables

Behavioral
Intention

Actual System
Use

Perceived
Ease of use

ภาพที่ 2.2 ทฤษฎีแบบการจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM)
2.4.3 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB)
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB) เป็นทฤษฎี
ทางจิตวิทยาสังคม นาเสนอโดย Ajzen ในปี 1985 ซึ่งถูกพัฒนาจากทฤษฎีการกระทาตามเหตุและผล
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(Theory of Reasoned Action : TRA) ของ Ajzen และ Fishbein ในปี 1975 โดยเพิ่มการรับรู้ถึง
การควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการกระทาพฤติกรรมใดๆ (Perceived behavior control) ซึ่ง
แนวคิดของทฤษฎี TPB กล่าวถึงความเชื่อ 3 ประการที่ส่ง ผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรม ประกอบไป
ด้วย ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral Beliefs) ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง (Normative
Beliefs) และความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม (Control Beliefs) โดยความเชื่อแต่ละ
ด้านจะส่งผลต่อตัวแปรต่างๆ สามารถอธิบายได้ดังนี้
1) ทัศนคติที่มีต่อความเชื่อ (Attitudes) หมายถึง การประเมินผลของความตั้งใจ
แสดงพฤติกรรมนั้นๆ ซึ่งเกิดจากความเชื่อเกี่ยวกับผลของการแสดงพฤติกรรม (Behavioral Beliefs)
กล่าวคือ หากบุคคลนั้นมีความเชื่อว่า การแสดงพฤติกรรมนั้นแล้วจะได้รับผลตอบรับทางบวก บุคคล
นั้นก็จะมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมนั้น ตรงกันข้ามหากบุคคลนั้นมีความเชื่อว่า ถ้าแสดง
พฤติ กรรมนั้ นแล้ว จะได้รั บผลทางลบ ก็จะมีแ นวโน้ม ที่มี ทัศนคติ ไ ม่ ดีต่อ พฤติก รรมนั้น (Attitude
Toward the behavior) ซึ่งเมื่อเกิดทัศนคติในทางบวก บุคคลก็จะเกิดเจตนาหรือตั้งใจ (Intention)
ในการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ
2) บรรทั ดฐานกลุ่ มอ้ างอิง (Subjective Norm) หมายถึง การรับ รู้ข องบุ ค คล
เกี่ยวกับความคาดหวังหรือความต้องการของสัง คมที่มีต่อบุคคลนั้น ในการแสดงพฤติกรรมหรือไม่
แสดงพฤติกรรมใดๆ ซึ่งเกิดจากความเชื่อของบุคคลต่อความต้องการของสังคม (Normative beliefs)
กล่ า วคื อ หากบุ ค คลรั บ รู้ ว่ า กลุ่ ม คนที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ เขา โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง คนใกล้ ชิ ด ได้ ท า
พฤติกรรมนั้น หรือคาดหวังให้เขาแสดงพฤติกรรมนั้น บุคคลนั้นก็มีแนวโน้มที่จะคล้อยตามและทาตาม
3) การรั บ รู้ ถึ ง การคว บคุ ม พ ฤติ ก ร รม (Perceived behavioral control)
หมายถึง การรับรู้ของบุคคลที่มีต่อปัจจัยที่อาจส่งเสริมหรือขัดขวางการแสดงพฤติกรรมนั้น (Control
beliefs) เช่น ทรัพยากร ทักษะ หรือโอกาสในการแสดงพฤติกรรมนั้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการรับรู้
ถึง กาลังของปัจจัยดังกล่าวที่มีต่อความเชื่อมั่นที่จะทาให้บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมได้หรือไม่
กล่าวคือ หากบุคคลเชื่อว่าเขาสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมในสภาพการณ์นั้นได้ และสามารถควบคุม
ให้เกิดผลที่ตั้งใจ บุคคลนั้นก็จะมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น
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ภาพที่ 2.3 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB)
2.4.4 ทฤษฎีการสลายตัวของพฤติกรรมตามแผน (Decomposed Theory of
Planned Behavior : DTPB)
ทฤษฎี ก ารสลายตั ว ของพฤติ ก รรมตามแผน (Decomposed Theory of
Planned Behavior : DTPB) ถูกพัฒ นาขึ้น โดย Taylor & Todd ในปี 1995 ซึ่ง ทฤษฎี DTPB ก็ถู ก
พัฒนามาจากทฤษฎี TRA ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดดังภาพ

ภาพที่ 2.4 ทฤษฎีการสลายตัวของพฤติกรรมตามแผน (Decomposed Theory of Planned
Behavior : DTPB)
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Taylor & Todd (1995) ได้ทาการศึกษาเพื่อที่จะทาความเข้าใจได้ดียิ่ง ขึ้น ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างความเชื่อและตัวแปรต้นของความตั้งใจ โดยการแยกปัจจัยด้านความ
เชื่อของทัศนคติ (Attitudinal Beliefs) ออกเป็น 3 ปัจจัยจากการนาลักษณะนวัตกรรมที่สาคัญ เด่นๆ
ที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมจากทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation
theory : DOI) ของ Rogers (1983) ซึ่ง ได้แก่ ผลประโยชน์เชิง เปรียบเทียบ (relative advantage)
ความซับซ้อนในการใช้ (complexity) และความสอดคล้อง (compatibility) โดยอธิบายได้ดังนี้
1) ผลประโยชน์ เ ชิ ง เปรี ย บเที ย บ (relative advantage) หมายถึ ง ระดั บ
ผลประโยชน์ของนวัตกรรมซึ่ง ผู้รับนวัตกรรมนามาเปรียบเทียบผลดีผลเสีย เช่น ราคา ภาพลักษณ์
ช่วยให้ ทางานได้ ดีขึ้ น ความสะดวกสบาย และความพึ ง พอใจ ซึ่ ง ผลประโยชน์เ ชิง เปรี ยบเที ยบมี
ความสัมพันธ์กับการยอมรับนวัตกรรม (Roger,1983; Tan and Teo, 2000)
2) ความซับซ้อนในการใช้ (complexity) หมายถึง ระดับการรับรู้ความยากใน
การเข้าใจ การเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมนั้น กล่าวคือหากบุคคลรับรู้ว่านวัตกรรมนั้นง่ายในการทา
ความเข้าใจและใช้มากกว่า จะเกิดการยอมรับและใช้มากกว่า ความซับซ้อนในการใช้เป็นปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์เชิงลบต่อทัศคติต่อนวัตกรรม ซึ่ง ถูกศึกษาว่าเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญที่ส่ง ผลต่อการ
ตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม (Davis et al., 1989)
3) ความเข้ า กั น ได้ (compatibility) หมายถึ ง ระดั บ ของการรั บ รู้ ข องผู้ รั บ
นวัตกรรมนั้นว่ามีเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ ค่านิยม ประสบการณ์และทักษะของตนเอง
มีการศึกษาพบว่านวัตกรรมจะได้รับการยอมรับมากขึ้น หากนวัตกรรมนั้นมีความเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบในงาน และไม่ขัดต่อค่านิยมของบุคคลนั้น กล่าวคือ ความเข้ากันได้มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับการยอมรับ (Tornatzkey and Klein, 1982)
2.4.5 ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation : DOI)
ทฤษฎีนี้ได้ถูกนาเสนอโดย Roger ครั้ง แรกในปีค.ศ. 1962 เป็นทฤษฎีทางด้าน
สัง คมวิทยา (Sociology) Roger กล่าวถึงการแพร่กระจาย (Diffusion) ว่าเป็น กระบวนการที่ทาให้
นวั ต กรรมได้ รั บ การยอมรั บ และถู ก น าไปใช้ โดยผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สาร (Communication
Channels) ซึ่งต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง (Time) จากกลุ่มบุคคลไปยังสังคม (Social System) เพื่อให้เกิด
การยอมรับ (Adoption) ซึ่งอธิบายว่ากระบวนการการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมของบุคคล มี 5
ขั้นตอนดังนี้
1) ขั้นความรู้ (Knowledge) เป็นขั้นตอนที่บุคคลถูกกระตุ้นให้เกิดการตระหนัก
ถึงนวัตกรรม เมื่อบุคคลได้พบเห็นนวัตกรรมนั้น บุคคลอาจกระตือรือร้น (Active) เพื่อแสวงหาข้อมูล
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ข่าวสารจากช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่นจาก สื่อมวลชน จากผู้นาทางความคิด แต่ขณะที่บางคนอาจ
ไม่กระตือรือร้น (Passive) ซึ่งอาจได้รับข้อมูลข่าวสารโดยบังเอิญ
2) ขั้น โน้ ม น้า วใจ (Persuasion) ในขั้น ตอนนี้เ ป็ นขั้ น ที่บุ คคลเริ่ ม เปรีย บเที ย บ
นวัตกรรมในด้านผลประโยชน์และผลเสีย ซึ่งกลุ่มบุคคลที่ใกล้ชิดหรือกลุ่มเพื่อนที่รับนวัตกรรมไปก่อน
แล้ว อาจอิทธิพลในการทาให้บุคคลเกิดการเลียนแบบ
3) ขั้นตัดสินใจ (Decision) เป็นขั้นที่บุคคลประเมินองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวกับ
นวัตกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรม ความคิ ดเห็นของตนเองและคนใกล้ชิดเกี่ยวกับนวัตกรรม
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้หากยอมรั บนวัตกรรมนั้น ในขั้นนี้ ผู้ที่เผยแพร่ นวัตกรรมมั กจะพยายาม
กระตุ้นด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้บุคคลยอมรับนวัตกรรมนั้น เช่น ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการใช้ การให้
ทดลอง
4) ขั้น การด าเนิ น การ (Implementation) เป็น ขั้ นตอนที่บุ ค คลเริ่ มทดลองใช้
นวัตกรรม ซึ่งในขั้นนี้ข้อมูลมีความสาคัญมากต่อการรับนวัตกรรม โดยข้อมูลของนวัตกรรมที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความสาคัญต่อผู้ใช้ สถานที่ในการเข้าถึงนวัตกรรม วิธีการใช้นวัตกรรม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส่งผล
ต่อการยืนยันการใช้นวัตกรรมต่อไป
5) ขั้น การยื น ยั น (Confirmation) เป็ น ขั้ น ตอนที่บุ ค คลจะแสวงหาข้ อ มู ล เพื่ อ
ยืน ยัน ความคิ ดที่ ว่า ควรรับ นวั ตกรรมนั้น อย่ า งต่ อเนื่อ ง หรือ ควรปฏิ เสธนวั ตกรรมนั้ น อย่ างเนื่ อ ง
กล่าวคือ ในขั้นนี้บุคคลที่เคยปฏิเสธนวัตกรรมอาจกลับมายอมรับนวัตกรรมนั้นก็ได้ หากบุคคลได้รับ
ข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น ในทางตรงข้าม บุคคลที่รับนวัตกรรมไปใช้แล้วอาจลังเลหรือยุติการ
ยอมรับนวัตกรรมนั้น หากได้รับข้อมูลที่ไม่ดีเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น
อี ก ทั้ ง จากทฤษฎี ข อง Roger (1994) อ้ า งถึ ง ใน สุ ร พงษ์ ทวี วั ฒ น์ , 2547 ยั ง
กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมของบุคคลในสังคม โดยลักษณะสาคัญของนวัตกรรมที่มี
ผลต่อการยอมรับ ได้แก่
1) ประโยชน์ เ ชิ ง เปรี ย บเที ย บ (Relative Advantages) หมายถึ ง การที่ ผู้ รั บ
นวัตกรรมเห็นว่านวัตกรรมนั้นดีกว่าหรือมีประโยชน์มากกว่าวิธีปฏิบัติเก่า เช่น สะดวกกว่า รวดเร็ว
กว่า เสียค่าใช้จ่ายต่ากว่า กล่าวคือ หากผู้รับนวัตกรรมเห็นประโยชน์ของนวัตกรรมมากเท่าใด โอกาส
ในการยอมรับนวัตกรรมยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น
2) ความเข้ า กั น ได้ (Compatibility) หมายถึ ง การที่ ผู้ รั บ นวั ต กรรมเห็ น ว่ า
นวัตกรรมนั้นมีความเข้ากันได้เหมาะสมกับตนเอง ในด้านต่างๆเช่น ด้านค่านิยม ประสบการณ์ในอดีต
หรือทักษะ หากนวัตกรรมนั้นเข้ากับตนเองได้ ผู้รับจะรู้สึกมั่นใจ รู้สึกว่าไม่เสี่ยง และส่งผลให้นวัตกรรม
มีความสาคัญมากขึ้น
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3) ความซับซ้อน (Complexity) หมายถึง การที่ผู้รับนวัตกรรมเห็นว่านวัตกรรม
นั้นยากหรือง่ายในการเรียนรู้เข้าใจและการนาไปใช้ กล่าวคือ หากนวัตกรรมนั้นมีความยุ่งยากซับซ้อน
สูง การยอมรับนวัตกรรมนั้นจะต่า ในทางตรงข้ามหากนวัตกรรมนั้นมีความซับซ้อนต่า การยอมรับ
นวัตกรรมจะสูง
4) การทดลองใช้ (Trialability) หมายถึง การที่ผู้รับนวัตกรรมนั้นได้ทดลองใช้ใน
ช่วงแรกก่อน เพื่อให้เกิดความมั่นใจและลดความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้งาน
5) โอกาสในการสั ง เกตเห็น ได้ (Observability) หมายถึง การที่ ผู้รับ นวั ตกรรม
สามารถสั ง เกตเห็ น การใช้ น วั ต กรรมของบุ ค คลอื่ น ๆได้ ในรู ป แบบผลประโยชน์ จ ากการใช้ ห รื อ
ผลกระทบต่างๆก่อนที่ตนเองจะตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมนั้น
2.5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการทางานทางไกล
ผู้วิจัยได้ทาการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทางานทางไกล พบว่ามีการศึกษา
และงานวิจัย ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการยอมรับและความตั้งใจใช้ระบบการทางานทางไกล
พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการยอมรับทั้ง ในระดับองค์การและระดับบุคคล ซึ่ง ปัจจุบันองค์การที่
ทาการศึกษาในครั้งนี้มีการยอมรับและนาระบบการทางานทางไกลมาใช้แล้วเป็นเวลา 8 ปี ผู้วิจัยจึง
ทาการศึกษาในขอบเขตของปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการยอมรับและการนาระบบการทางานทางไกลไปใช้
ในระดับบุคคลหรือพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทขององค์การที่ทาการศึกษาดังนี้
2.5.1 ทัศนคติที่มีต่อระบบการทางานทางไกล (Attitudes toward telework)
ตามทฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB) ที่
นาเสนอโดย Ajzen ในปี 1985 ทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้ หมายถึง การที่บุคคลประเมินผลของ
ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ซึ่งเกิดจากความเชื่อเกี่ยวกับผลของการแสดงพฤติกรรม (Behavioral
Beliefs) กล่ าวคื อ หากบุ คคลนั้น มี ความเชื่ อว่ า การแสดงพฤติ กรรมนั้ น แล้ ว จะได้รั บ ผลตอบรั บ
ทางบวก บุคคลนั้นก็จะมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมนั้น ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลนั้น
มีค วามเชื่ อ ว่ า ถ้ า แสดงพฤติ ก รรมนั้ น แล้ว จะได้ รั บ ผลทางลบ ก็ จ ะมี แ นวโน้ ม ที่ มีทั ศ นคติ ไ ม่ ดี ต่ อ
พฤติก รรมนั้น (Attitude Toward the behavior) ซึ่ ง เมื่ อเกิ ดทั ศ นคติใ นทางบวก บุ คคลก็ จ ะเกิ ด
เจตนาหรือตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม (Intention) ซึ่งในการศึกษาการทางานทางไกล พบว่าความ
เชื่อหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อการทางานทางไกลนั้นมาจากปัจจัยหลัก 3 ประการคือการรับรู้
ประโยชน์ (Perceived usefulness) และการรั บ รู้ถึ ง ความง่ ายในการใช้ (Perceived of ease of
use) และความเข้ากันได้ (Compatibility) (Clark II, 1998) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1) การรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน (Perceived usefulness) เป็นการรับรู้ของ
บุคคลว่า ระบบนั้นจะช่วยทาให้ผลการปฏิบัติงานของเขาดีขึ้น (Davis et al., 1989) ในระดับพนักงาน
หมายถึงการทางานทางไกลจะส่ง ผลให้งานหรือกิจกรรมประจาวันของเขาประสบความสาเร็จ ใน
ระดับของหัวหน้ างาน หมายถึง การท างานทางไกลช่ วยให้เ ขาสามารถควบคุมลูกน้ องได้ (Clark,
1998) เช่น การกระจายการทางานไปยังภูมิภาคหรือสถานที่ต่างๆได้ (Daniel, 2001) โดยมีการศึกษา
พบว่า หากหัวหน้างานและพนักงานมีการรั บรู้ถึง ประโยชน์ในการทางานทางไกล หัวหน้างานและ
พนักงานนั้นก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อการทางานทางไกล และส่งผลให้เกิดความตั้งใจใช้การทางานทางไกล
ด้วย (Daniels et al., 2001 ; Karnowski and White, 2002) และยังพบว่าการฝึกอบรมหัวหน้างาน
เกี่ยวกับประโยชน์ของการทางานทางไกลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการยอมรับการทางานทางไกลใน
องค์การ (Igbaria and Guimaraes, 1999) และหากพนักงานมีความคาดหวังว่าการทางานทางไกล
ทาให้ เกิ ดผลการปฏิบั ติง านดี ขึ้น จะส่ง ผลให้ พนั ก งานมี ความตั้ ง ใจใช้ก ารท างานทางไกลมากขึ้ น
(Desanctis, 1984) แต่หากพนักงานรับรู้ว่าการทางานทางไกลมีผลเสียต่อตนเอง เช่น รู้สึกถึงความ
โดดเดี่ยวทางสังคม ก็จะส่งผลทางลบต่อการตั้งใจใช้ระบบการทางานทางไกล
2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ (Perceived ease of use) ระดับความคิดเห็น
ของแต่ละบุคคลที่คาดหวังต่อการใช้ระบบว่าจะมีการใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใช้ความพยายาม
ในการทาความเข้าใจมาก เป็นปัจจัยที่บ่งชี้ว่าการทางานทางไกลนั้นอานวยความสะดวกต่อผู้ใช้หรือไม่
มีการศึกษาพบว่า หากหัวหน้างานและพนักงานมีการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ในการทางานทางไกล
ในองค์การ หัวหน้างานและพนักงานนั้ นก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อการทางานทางไกล และส่งผลให้เกิด
ความตั้งใจใช้การทางานทางไกลด้วย (Daniels et al., 2001 ; Karnowski and White, 2002) A7
ในทางตรงกันข้าม หัวหน้างานจะไม่เต็มใจยอมรับการทางานทางไกลหากเขาเห็นถึงความยุ่งยากใน
การใช้การทางานทางไกลขององค์การ เช่ น ขาดทรัพยากรทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม หรือรับรู้ว่าการ
ทางานทางไกลส่งผลทางลบต่อวัฒนธรรมองค์การ (Chapman et al., 1995; Daniels et al., 2001;
IIlegems et al., 2001)
3) ความเข้ า กั น ในการใช้ (Compatibility) เป็ น ปั จ จั ย ที่ วั ด การรั บ รู้ ใ นความ
เหมาะสมของการทางานทางไกล ว่ายืดหยุ่นสอดคล้องหรือเข้ากันได้กับผู้ใช้งานในด้านต่างๆหรือไม่
เช่น ด้านค่านิยม ประสบการณ์ในอดีต หรือทักษะ หากนวัตกรรมนั้นเข้ากับตนเองได้ ผู้รับจะรู้สึก
มั่นใจ รู้สึกว่าไม่เสี่ยง และส่งผลให้นวัตกรรมมีความสาคัญมากขึ้น ซึ่งปัจจัยนี้จะส่งผลต่อทัศนคติที่มี
ต่อการใช้การทางานทางไกล (Clark, 1998) ด้วยรูปแบบการทางานทางไกล จึงไม่ใช่ทุกคนที่สามารถ
ใช้ระบบนี้ได้ มีการสารวจพบว่า โอกาสในการทางานทางไกลของพนักงานจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่
กับปัจจัยลักษณะงาน (Job Characteristics) ว่าเหมาะสมกับการทางานทางไกลหรือไม่ จากสถิติการ
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ทางานทางไกลบ่งชี้ว่าไม่ค่อยพบการทางานทางไกลในลักษณะงานที่เกี่ยวกับประเภทงานการผลิต แต่
จะพบมากในการงานประเภทบริการ และงานเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน (Huws et al., 1990;
Empirica, 2000; McGrath and Houlihan, 1998) และการท างานทางไกลยั ง เหมาะสมกั บงาน
ประเภทที่ ไม่ใช่งานกิจวัตรประจาวันซึ่ง เป็นงานที่ต้องการสมาธิ และเป็นงานของพนักงานที่ต้องใช้
ความรู้ พวกที่ทางานเป็นมืออาชีพ เช่น พนักงานออกแบบสินค้า นักวิศวกรที่ออกแบบซอฟท์แวร์
ผู้บริหารระดับสูง และที่ปรึกษาทางการเงิน (Baruch, 2000; Be´langer, 1999; Gillespie et al.,
1995; Haddon and Brynin, 2005)
2.5.2 บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm)
บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง กล่าวคือ การที่บุคคลรับรู้แรงกดดันจากสังคมหรือกลุ่ม
อ้างอิงที่มีความสาคัญต่อเขาในการที่จะแสดงหรือไม่แสดงพฤติกรรมนั้นๆ (Ajzen, 1991) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคนใกล้ชิดได้ทาพฤติกรรมนั้น หรือคาดหวังให้เขาแสดงพฤติกรรมนั้น บุคคลนั้นก็มีแนวโน้มที่
จะคล้อยตามและทาตามพฤติกรรมนั้นด้วย โดยปัจจัยย่อยของบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง แบ่งออกเป็น 2
ด้านดังนี้
1) บรรทัดฐานที่ทางาน (Work social structure) เป็นปัจจัยที่มุ่งเน้นไปที่การ
รับรู้ของบุคคล เกี่ยวกับบุคคลอื่นในที่ทางานคือ หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและลูกน้อง กล่าวคือ ยิ่ง
กลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลหรือความสาคัญต่อการตัดสินใจมากเท่าใด ความคาดหวังจากสังคมก็จะเพิ่มขึ้น
และส่ ง ผลต่ อการตั ด สิน ใจต่ อการท างานทางไกลมากขึ้ น ด้ว ย มี ก ารศึ กษาจ านวนมากพบว่ าการ
สนับสนุนจากผู้บริหารระดับกลางเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการยอมรับการทางานทางไกล (Currid,
1992; Harier, 1993; Huws et al., 1990; Sixel, 1994) เ ช่ น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง Ruppel and
Harrington (1995) พบว่าการขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับกลางส่ ง ผลเชิง ลบอย่างมากต่อ
การยอมรับการทางานทางไกล โดยสิ่งจาเป็นในการทาให้ระบบการทางานทางไกลประสบความสาเร็จ
คือ ความเชื่อใจระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง (Ruppel and Harrington, 1995; Harrington and
Ruppel, 1999) กล่าวคือหัวหน้างานต้องเชื่อใจลูกน้องว่าสามารถทางานได้ ดี ส่วนลูกน้องที่ทางาน
ทางไกลก็ต้องเชื่อใจหัวหน้าว่าจะปฏิบัติต่อเขาอย่างเป็นธรรม มีงานวิจัยของการทางานทางไกลพบว่า
ความเชื่อใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ผลการปฏิบัติง านที่ดี ความพึงพอใจในงาน และมี
ความสัมพันธ์ทางลบต่อความเครียดในงาน (Staples, 2001) โดยหัวหน้างานที่มองว่าการทางานที่
ยืดหยุ่นเป็นสิ่งสาคัญจะมีแนวโน้มนาเสนอนโยบายการทางานไกลให้แก่ลูกน้องมากกว่า (Wood,
1999) และหากองค์การมีสภาพแวดล้อมในการไว้วางใจระหว่างหัวหน้าและลูกน้องยิ่งมาก จะยิ่ง
ส่งผลให้เกิดการใช้การทางานทางไกลเพิ่มมากขึ้นไปด้วย (Pe´rez et al, 2004) ซึ่งมีการศึกษาพบว่ามี
ความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างปัจจัยการได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานและความพึง พอใจการ
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ทางานทางไกล ผู้ที่ทางานทางไกลที่ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานมีรายงานว่ามีระดับคุณภาพ
ชีวิตสูงขึ้น ผลการปฏิบัติงานสูงขึ้น และยังมีความสัมพันธ์กับองค์การที่ดีขึ้นอีกด้วย (Hartman et al.,
1991; Haines et al., 2002)
2) บรรทัด ฐานที่ บ้า น (Home social structure) เป็นปั จจั ยที่ มุ่ง เน้ นไปที่ การ
รับรู้ของบุคคล เกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว และเพื่อนฝูง มีการศึกษาระบุว่าการได้รับการสนับสนุน
จากครอบครัวส่งผลต่อการทางานทางไกล กล่าวคือหากสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่ทางานทางไกล
จากที่บ้านมีความเข้าใจ โดยให้ความเคารพเวลาในการทางานเมื่ อเขาทางานอยู่บ้าน การสนับสนุน
จากครอบครัวจะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในการทางานทางไกล
รวมถึงความสัมพันธ์กับองค์การ (Haines et al., 2002) อีกทั้งผู้ที่ทางานทางไกลทางานจากที่บ้าน
เขาต้องมีความพร้อมของอุปกรณ์และเทคโนโลยีสาหรับการทางานทางไกลเช่น คอมพิวเตอร์ และ
ระบบการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสม (Weiss, 1994) หากสภาพแวดล้อมที่บ้านของผู้ที่ทางานทางไกล
ไม่เหมาะสม เช่น พื้นที่ในการทางานไม่เพียงพอ อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง ในครอบครัวหรือเกิด
ผลงานที่ด้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับการทางานที่สานักงาน ก็จะส่งผลทางลบต่อความตั้ง ใจใช้การ
ทางานทางไกล
2.5.3 การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavioral control)
เป็ น การรั บ รู้ ข องบุ ค คลที่ มี ต่ อ ปั จ จั ย ที่ อ าจส่ ง เสริ ม หรื อ ขั ด ขวางการแสดง
พฤติกรรมนั้น (Control beliefs) เช่น การรับรู้ถึงความพร้อมของทรัพยากร ทักษะ หรือโอกาสในการ
แสดงพฤติกรรมนั้น หรือกล่าวได้ว่าเป็นการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับเงื่อนไขของสิ่งอานวยความสะดวก
(Facilitating conditions) หมายถึง การเข้า ถึง ได้ ง่า ยในด้า นเทคโนโลยี และทรัพ ยากรโครงสร้า ง
พื้นฐาน จากทฤษฎี TPB (Ajzen, 1985) และทฤษฎี DTPB (Taylor and Todd, 1995) พบว่าความ
พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีส่งผลการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม กล่าวคือ กล่าวคือ
การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีแ ละโครงสร้างพื้นฐานให้ง่ายและพร้อ มใช้ง าน จะส่ง ผลการยอมรั บ
เทคโนโลยีเป็นไปได้มากขึ้น (Gog, 1995)
1) ทรัพยากรที่เอื้ออานวยต่อการใช้ (Resource facilitating conditions) เป็น
ปัจจัยที่มุ่งเน้นไปที่ความคิดเห็นของพนักงานต่อทรัพยากรในองค์การว่ามีความเพียงพอหรือเหมาะสม
ต่อการทางานทางไกลหรือไม่ การทางานทางไกลเป็นระบบการทางานผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เหมาะสมจึง เป็นสิ่งที่จาเป็ น เพื่อให้การทางานทางไกลประสบ
ความสาเร็จ องค์การจึงต้องลงทุนในอุปกรณ์เพื่อให้การทางานทางไกลที่มีประสิทธิภาพ เช่น โทรศัพท์
เครื่องโทรสาร คอมพิวเตอร์ ระบบต่างๆ และเพื่อให้มีผู้ที่ทางานทางไกลมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
และดีเหมือนกับการทางานที่สานักงาน (Ward and Shabha, 2001)
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2) เทคโนโลยี ที่เอื้ออานวยต่อ การใช้ (Technology facilitating conditions)
ในการที่จะทาให้โปรแกรมการทางานทางไกลประสบความสาเร็จ นอกจากจะต้องมีอุปกรณ์หรือ
เครื่องที่เพียงพอและเหมาะสมแล้ว เทคโนโลยีก็เป็นปัจจัยสาคัญ ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือรับส่ง
ข้อมูลระหว่างกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทางาน องค์การจึงต้องสนับสนุนระบบการสื่อสาร เทคโนโลยี
และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมที่อานวยความสะดวกในการทางานทางไกล (Felstead et al.,
2002; Fritz et al., 1998; Mann et al., 2000) มี ก ารศึ ก ษาพบว่ า ผู้ ที่ ท างานทางไกลที่ ไ ด้ รั บ การ
สนับสนุนเทคโนโลยีที่เพียงพอจะรู้สึกพึงพอใจกับการทางานทางไกลมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รั บการสนับสนุน
(Haines, 2002)
3) นโยบายองค์การ (Corporate Policy) ปัจจัยสาคัญที่สุดปัจจัยหนึ่ง ของการ
ยอมรับการใช้การทางานทางไกล คือปัจจัยการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากถ้า
ผู้บริหารระดับสูงไม่ให้การสนับสนุน การทางานทางไกลก็ไม่สามารถเกิดขึ้น ได้ มีการศึกษาพบว่าการ
สนับสนุนจากผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการยอมรับและแพร่กระจายการทางานทางไกล (Igbaria
and Guimaraes, 1999) และปัจจัยที่สาคัญ ที่ทาให้ระบบการทางานทางไกลประสบความสาเร็จคือ
การสนั บ สนุ น จากผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง (Watad and DiSanzo, 2000; Kowalski and Swanson,
2005) และหากองค์การมีวัฒนธรรมที่ให้ความสาคัญกับการทางานที่ยืดหยุ่นและมีความเชื่อใจต่อ
พนั กงาน การยอมรับ การท างานทางไกลจะมี แ นวโน้ ม ที่จ ะเป็ น ไปได้ ม ากกว่า (Standen, 1997;
Daniels et al., 2001) ในเรื่ อ งระบบการวั ด ผลของการท างานทางไกลพบว่ า ระบบการวั ด ผลที่
เหมาะสมกั บ การท างานทางไกลคื อ ระบบการวั ด ผลที่ เ น้ น ที่ ผ ลงาน (Management by result
oriented) (Illegems et al., 2001)
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยและการยอมรับการทางานทางไกล
Clark II (1998) ทาการศึกษานาร่องเรื่องการตัดสินใจในการใช้การทางานทางไกลของ
พนักงานในระดับหัวหน้าและลูกน้อง ได้ทาการศึกษานาร่องจากกลุ่มหัวหน้าจานวน 40 คนและ
ลูกน้องจานวน 77 คน โดยทาการสังเคราะห์แบบจาลองจากการรวมทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ (Economic
Theory) ทฤษฎีเกี่ยวกับสถาบัน (Institutional Theory) และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of
planned behavior) พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อความตั้งใจใช้การทางานทางไกลของลูกน้อง
ได้แก่ ความเข้ากันในการใช้ (Compatibility) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ (Perceived ease of
use) การรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน (Perceived usefulness) บรรทัดฐานที่บ้าน (Home social
structure) บรรทั ด ฐานที่ ท างาน (Work social structure) นโยบายบริ ษั ท (corporate policy)
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ทรัพยากรที่เอื้ออานวยต่อการใช้ (Resource facilitating conditions) แต่สาหรับหัวหน้างานปัจจัย
บรรทัดฐานที่บ้าน (Home social structure) บรรทัดฐานที่ทางาน (Work social structure) และ
นโยบายบริษัท (corporate policy) มีอิทธิพลน้อยกว่ากลุ่มลูกน้อง ขณะที่การรับรู้ถึงประโยชน์ต่อ
บริษัทมีอิทธิพลมากกว่า
Pe´rez, Sa´nchez, Carnicer and Jime´nez (2004) ได้ทาการศึกษาแบบจาลองการ
ยอมรับเทคโนโลยีกรณีการทางานทางไกล โดยศึกษาในรูปแบบของวิจัยเชิงประจักษ์ เพื่อพัฒนาเป็น
แบบจาลองการยอมรับการทางานทางไกลบนพื้นฐานของทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ซึ่ง
การศึกษาพบว่าปัจจัยที่ทาให้เกิดการรับรู้ถึงประโยชน์และการรับรู้ถึง ความง่ายในการใช้ของการ
ทางานทางไกล ส่งผลต่อการยอมรับการทางานทางไกลของหัวหน้างานและพนักงาน ประกอบไปด้วย
ปัจจัยหลัก 3 ประการได้แก่ ปัจจัยเทคโนโลยี ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ และปัจจัยองค์การ
วลัญช์ ก้าวสัมพันธ์ (2554) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติและการยอมรับการ
ทางานระยะไกล กรณีศึกษา ธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษากลุ่มประชากรจานวน 345 คน โดยทา
การแจกแบบสอบถาม ซึ่งทาการศึกษาผ่านกรอบแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of
planned behavior : TPB) ประกอบไปด้ ว ย 3 ปัจ จั ย คื อทั ศ นคติ ที่ มีต่ อ การใช้ บรรทัด ฐานกลุ่ ม
อ้างอิง และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม โดยพบว่าปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อ
ความมุ่งหมายในการใช้การทางานระยะไกลทั้ง 3 ปัจจัยโดยปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดต่อความมุ่งหมาย
ในการใช้การทางานระยะไกลคือปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ ซึ่ง ประกอบไปด้วยปัจจัยย่อยคือ
ปั จ จั ย การรั บ รู้ ถึ ง ประโยชน์ ก ารใช้ (Perceived usefulness) และความเข้ า กั น ในการใช้
(Compatibility) ส่วนปัจจัยที่ส่งผลรองลงมาคือด้านบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงประกอบไปด้วยโครงสร้าง
สั ง คมที่ ท างาน (Work Social Structure) และโครงสร้ า งสั ง คมที่ บ้ า น (Home social structure)
และปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุดคือการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมประกอบไปด้วยปัจจัยด้านความสามารถ
ของตนเอง (self efficacy) ทรัพยากรที่เอื้ออานวยต่อการใช้ (Resource facilitating conditions)
และนโยบายของรัฐบาล (Government Policy)
Illegems, Verbeke and Jegers (2001) ได้ทาการศึกษาสภาพแวดล้อมขององค์การ
ต่อการใช้ระบบการทางานทางไกล โดยมีจุดประสงค์เพื่อระบุสิ่งปัจจัยที่ผลักดันและปัจจัยที่ขัดขวางที่
เกี่ยวกับการใช้ระบบการทางานทางไกลในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในกรุงบรัสเซลส์เมืองหลวงของ
ประเทศเบลเยี่ยม โดยเก็บข้อมูลจากบริษัทในกรุงบรสเซลส์จานวน 83 บริษัท พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้หรือไม่ใช้การทางานทางไกลในระดับบุคคลนั้นมีหลากหลาย ได้แก่ เทคโนโลยี
องค์ การ และสภาพแวดล้ อมภายในองค์การ ซึ่ง สิ่ ง ส าคัญ ที่สุ ดที่ ขัดขวางการใช้ระบบการทางาน
ทางไกล 5 ประการ ได้แก่ การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวระบบการทางานทางไกล การต้องติดต่อ
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ประสานงานกับ หัว หน้า งานโดยตรงและมี การควบคุม งานโดยหั วหน้า งาน มีการส่ ง ต่ อข้ อมู ลกั น
ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง มีการติดต่อภายในตลอด และพนักงานที่บริษัทจ้างชั่วคราว ในทางตรงข้าม
สิ่ง ที่จูงใจในการใช้ระบบการทางานทางไกล 10 ประการ ได้ แก่ บริษั ทที่ทางานโดยใช้ ข้อมูลเป็ น
พื้นฐาน บริษัทนั้นตั้งอยู่ในบริเวณที่แออัด บริษัทมีลักษณะการติดต่อสื่อสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์สูง
บริษัทมีระบบควบคุมโดยการเน้นที่ผลงาน ไม่ใช่ลักษณะที่ทาเป็นกิจวัตร เป็นบริษัทที่ทางานกันเป็น
ทีม เป็นบริษัทที่ใช้ระบบการทางานที่ยืดหยุ่น เป็นบริษัทที่จ้างคนภายนอก เป็นบริษัทที่มีพนักงาน
จานวนมาก และเป็นบริษัทที่มีสัดส่วนของพนักงานสานักงาน (white collar workers) และพนักงาน
ที่มีระดับการศึกษาสูง และในมุมมองของผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทที่นาระบบการทางาน
ทางไกลมาใช้แ ล้ว และในบริษั ทที่ยั ง ไม่ไ ด้ นามาใช้มีก ารรับรู้ ด้า นประโยชน์ ในการทางานทางไกล
คล้ายกัน แต่ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่นาระบบการทางานทางไกลมาใช้แล้วรับรู้ข้อเสียมากกว่า และ
ยัง พบว่ า นโยบายที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพที่ สุ ด ในการส่ ง เสริ มให้ เ กิ ด การใช้ ก ารท างานทางไกลคื อ การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลขององค์การที่ดีที่สุดเกี่ยวการทางานทางไกลให้รับทราบอย่างทั่วถึง
Verbeke, Schulz, Greidanus, Hambley (2008) ทาการศึกษาการยอมรับการทางาน
ทางไกล ในมุมมองของพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ เกิดการยอมรับการ
ทางานทางไกลต่อไป โดยศึกษาเปรียบเทียบพนั กงานกลุ่มที่ยอมรับและกลุ่มที่ไ ม่ยอมรับการทางาน
ทางไกล โดยทาการสารวจพนักงานจานวน 284 คนจากองค์การที่ต่างกัน 14 องค์การในเมืองแคลกะ
รี รัฐแอลเบอร์ตาในประเทศแคนาดาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ ข้อมูลส่วนตัวและการ
รับรู้ของผลกระทบของการทางานทางไกลที่แตกต่ างกันระหว่างกลุ่มที่ยอมรับและไม่ยอมรับ พบว่า 8
ปั จ จั ย ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง หมดคิ ด ว่ า เป็ น เป็ น ผลกระทบเชิ ง ลบของการท างานทางไกล ได้ แ ก่
ความสัมพันธ์กับพนักงานอื่นที่ไม่ได้ใช้ระบบการทางานทางไกล โอกาสการสอนอย่างไม่เป็นทางการ
(เช่น ระบบพี่เลี้ยง) การสื่อสารกับพนักงานอื่นในองค์การ การจัดตารางการประชุม โอกาสในการ
เลื่อนตาแหน่ง ความสามารถที่จะแยกเรื่องงานและเรื่องที่ไม่ใช่งาน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเกี่ยวกับอุปกรณ์
ICT ที่ใช้ที่บ้าน โอกาสที่จะให้ปัจจัยต่างๆเข้าสู่กระบวนการทางานที่เกี่ยวข้องกับตนเอง แต่ปัจจัยที่คิด
ว่าเป็นผลกระทบเชิงบวกสูงสุด 10 ประการได้แก่ มีความสมดุลในงานและชีวิตส่วนตัว มีอิส ระ มี
ความยืดหยุ่นในสัญญาว่าจ้าง มีความสามารถในการจัดการเวลาในการทางาน มีคุณภาพชีวิตในทุก
ด้าน มีความพึงพอใจในงาน มีโอกาสดูแลเด็กและคนสูงอายุที่บ้าน ความสามารถในการทางานเมื่อ
สานักงานไม่สามารถทางานได้ (เช่นเหตุการณ์ระเบิดกลางเมือง) โอกาสในการทางานของผู้พิการ มี
เวลางานที่ยืดหยุ่น ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่จูงใจให้เกิดการยอมรับการทางานในอนาคต โดยรวมพบว่า
ปัจจัยที่มีนัยสาคัญทางสถิติทุกปัจจัย กลุ่มที่ไ ม่ยอมรับการทางานทางไกลมีการรับรู้เชิง ลบมากกว่า
กลุ่ มที่ ย อมรับ การท างานไกล กลุ่ มที่ ไ ม่ย อมรั บที่ ต้อ งการจะทางานทางไกลจะถูก ท าให้ล ดความ
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ต้องการลงได้จากการรับรู้ถึงค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าและการรับรู้ถึงผลประโยชน์ที่น้อยกว่าของรูปแบบการ
ทางานนี้ แต่ก ารรับรู้ผลกระทบในเชิง ลบจะถูกทาให้ลดลงได้ด้วยการทดลองใช้ระบบการทางาน
ทางไกลจริ ง คนที่ ย อมรั บ การท างานทางไกลจะมี ก ารรั บ รู้ ผ ลกระทบเชิ ง บวกมากกว่ า ผู้ ที่ ไ ม่ มี
ประสบการณ์การทางานทางไกล มีปัจจัยหลายด้านที่กลุ่มไม่ยอมรับมีการรับรู้เป็นเชิง ลบแต่กลุ่ม
ยอมรับมีการรับรู้เป็นเชิงบวก ดังนั้น การรับรู้ผลกระทบในเชิงลบของกลุ่มที่ไม่ยอมรับสามารถเปลี่ย น
ได้โดยให้ทดลองใช้การทางานทางไกลจริง
Sánchez, Pérez, Jiménez, Carnicer (2008) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง การยอมรั บ การ
ทางานทางไกล,การบริหารเปลี่ยนแปลง และผลการดาเนินงานของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์ผลงานของกิจ กรรมของฝ่ ายทรั พยากรมนุษย์ ด้านการส่ง เสริม ความผูกพัน ในองค์การมี
ความสัมพันธ์กับผลการดาเนินงานบริษัท โดยผ่านการยอมรับระบบการทางานในสถานที่ที่ยืดหยุ่น ซึ่ง
พบว่ า พนั ก งานที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความผู ก พั น (HR Commitment practices) และ
ผลประโยชน์จากการดาเนินงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR social Benefits) มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกั บ ความเข้ ม ข้ น ในการยอมรั บ ระบบการท างานทางไกล อี ก ทั้ ง ผลการด าเนิ น ของบริ ษั ท มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเข้มข้นของการยอมรับระบบการทางานทางไกล ความยืดหยุ่นในงาน
และปริ ม าณความยื ด หยุ่น ภายใน และมี ค วามสัม พั น ธ์ เ ชิ ง ลบกั บ ปริ ม าณความยื ด หยุ่ น ภายนอก
กิจกรรมส่งเสริมความผูกพันมีอิทธิพลทั้ง โดยตรงและโดยอ้อมต่อการวัดผลที่แตกต่างกันของบริษัท
และยังระบุว่าผลของกิจกรรมส่งเสริมความผูกพันจากการใช้ระบบการทางานทางไกลไม่ไ ด้ส่ง ผล
โดยตรงต่อผลการดาเนินของบริษัท และสิ่งที่องค์การต้องมีหากจะใช้ระบบการทางานทางไกลคือการ
มีสภาพแวดล้อมขององค์การที่มีระดับความเชื่อใจสูง
Ndubisi and Kahraman (2005) ทาการศึกษาการตัดสินใจยอมรับการทางานทางไกล
ของบริษัทนานาชาติเปรียบเทียบกับบริษัทมาเลเซีย โดยทาการศึกษาจานวน 98 บริษัท พบว่าทั้ง
บริษั ทนานาชาติ และบริษั ทมาเลเซีย มีปั จจั ยส าคั ญ ที่ ส่ง ผลให้ เกิ ดการยอมรั บการทางานทางไกล
ประกอบไปด้วยปัจจัยลักษณะงาน การออกแบบองค์การ ปัญหาการเดินทาง และผลประโยชน์เชิง
เปรียบเทียบ แต่พบปัจจัยความพร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานของการทางานทางไกลเป็นปัจจัย
สาคัญในการยอมรับการทางานทางไกลของบริษัทมาเลเซียแต่ไม่ใช่ในบริษัทนานาชาติ และปัจจัยด้าน
ข้อจากัดด้านแรงงานมีอิทธิพลอย่างสูงในการยอมรับการทางานทางไกลในบริษัทนานาชาติแต่ไม่ใช่ใน
บริษัทมาเลเซีย
Kowalski and Swanson (2005) ได้ทาการวิจัยเรื่องปัจจัยแห่งความสาเร็จในการทา
โปรแกรมการทางานทางไกล (Teleworking) พบว่าปัจจัยสาคัญหลัก 3 ปัจจัยที่ทาให้โปรแกรมการ
ทางานทางไกลประสบความสาเร็จคือ การสนับสนุน (Support) การสื่อสาร (Communication) และ
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ความเชื่อใจ (Trust) ปัจจัยแรกคือ การสนับสนุน กล่าวคือ ผู้ทางานทางไกลจะต้องได้รับการสนับสนุน
จากผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางที่เป็นผู้บัง คับบัญชากับผู้ ทางานทางไกล เนื่องจากผู้ที่
ทางานทางไกลจะไม่สามารถใช้ระบบนี้ได้หากผู้บริหารระดับสูงไม่อนุมัติระบบลงมา อีกทั้งบริษัทควร
สนับ สนุ นด้ านเทคโนโลยีแ ละอุป กรณ์ที่ ทัน สมั ยเหมาะสมต่ อการใช้ ง าน ทั้ ง นี้ ยัง ต้อ งสนับ สนุ นใน
รูปแบบของการฝึกอบรบรมการใช้ระบบการทางานทางไกลทั้งตัว ผู้ทางานทางไกลเอง นอกจากการ
สนับสนุนจากบริษัทในด้านต่างๆแล้ว การได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว เพื่อน และ
เพื่อนบ้านโดยเคารพเวลาในการทางาน และไม่เข้าไปรบกวนในเวลาทางาน ปัจจัยต่อมาคือ การ
สื่อสาร เพื่อชี้แจงให้พนักงานเข้าใจเกี่ยวกับการทางาน โดยบริษัทต้องสื่อสารให้พนักงานทราบว่าอะไร
คือสิ่งที่บริษัทคาดหวังจากพวกเขาและแนวทางการปฏิบัติงาน โดยกาหนดเป็นนโยบายหรือคู่มือการ
ทางานของระบบการทางานทางไกลในเรื่องต่างๆให้ชัดเจน และปัจจัยความเชื่อใจ กล่าวคือ หัวหน้า
ต้องเชื่อใจลูกน้องว่าสามารถทางานได้และทาได้ดี และลูกน้องต้องเชื่อใจหัวหน้าว่าเขาจะปฏิบัติต่อ
ตนเองอย่างเป็นธรรม อีกทั้งองค์การจะต้องมีวัฒนธรรมองค์การของการเชื่อใจ เช่น การใช้ระบบการ
บริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (results-based performance management system)
Lim and Teo (2000) ทาการศึกษาเรื่อง การทางานที่บ้านหรือไม่ทางานที่บ้าน โดย
การตรวจสอบเชิงประจักษ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อการทางานทางไกล ซึ่งทาการสารวจจาก
กลุ่มตัวอย่างของพนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท้องถิ่นขนาดใหญ่ (ITCO) ในประเทศสิง คโปร์ จานวน 294 คนพบว่าพนักงานที่แต่งงานแล้ว และ
พนักงานที่มีการรับรู้ประโยชน์มากกว่าของการทางานทางไกลทั้งต่อตนเองและต่อองค์การจะมีทัศคติ
ที่ดีมากกว่าต่อการทางานทางไกล ในทางตรงข้ามพนักงานที่มีระดับการรับรู้ความไม่มั่นคงในงานสูง
และพนักงานที่รับรู้ผลเสียมากกว่าของการทางานทางไกลทั้งต่อตนเองและต่อองค์การจะมีทัศคติที่ดี
น้อยกว่าต่อการทางานทางไกล และยังพบว่าเพศไม่มีความแตกต่างด้านทัศคติต่อการทางานทางไกล
Guimaraes and Dallow (1999) ได้ทาการศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จในการทางาน
ทางไกล พบว่าลักษณะของหัวหน้างาน พนักงาน หน้าที่ และสภาพแวดล้อมการทางานมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความสาเร็จของการทางานทางไกล และผู้วิจัยได้เน้นถึงความสาคัญของการวางแผน การ
สนับสนุนของผู้บริหาร และการคัดเลือกพนักงานที่เข้าร่วมระบบการทางานไกล
Illegems and Verbeke (2004) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การทางานทางไกลหมายถึงอะไร
ในการบริหาร จากการศึกษาพบว่าพนักงานที่ทางานทางไกลอยู่แล้วไม่มีประสบการณ์เชิงลบต่อความ
พึงพอใจในงาน ยกเว้นในด้านเดียวที่เป็นลบคือการมีปฏิสัมพันธ์แบบมืออาชีพ อีกทั้งยังพบว่านโยบาย
ด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ยืดหยุ่นขึ้นนั้นสามารถปรับเข้าได้ดีกับความต้องการโดยเฉพาะในการยอมรับ
การทางานทางไกลได้ ดี และยังพบอีกว่ามีความแตกต่างอย่างสูงระหว่างการรับรู้ของกลุ่มที่ยอมรับ
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และไม่ยอมรับการทางานทางไกล กลุ่มที่ไม่ยอมรับจะมีความคาดหวัง ในเชิง บวกต่อคณะกรรมการ
บริษัทน้อยกว่ากลุ่มที่ยอมรับ อีกทั้งกลุ่มที่ไม่ยอมรับการทางานทางไกลนั้นยังรู้สึกว่าขาดความเชื่อมั่น
ในนโยบายทรัพยากรมนุษย์ที่ยืดหยุ่นในการปรับให้เหมาะสมเพื่อใช้ระบบการทางานทางไกลอย่างมี
ประสิทธิภาพ
บัง อรรั ต น์ ส าเนี ย งเพราะ (2554) ได้ ท าการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การยอมรั บ และ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสานักงานเสมือนกรณีศึกษา : หน่วยงานปฏิบัติการภาคสนามองค์การผู้
ให้บริก ารโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้แบบจาลองการผนวกทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี
(UTAUT) มาใช้ผ่านการวิจัยเชิงสารวจ พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีสานักงานเสมือน
ประกอบไปด้วยปัจจัย ความคาดหวัง จากประสิ ทธิภาพ ความพร้อมของอุ ปกรณ์ สนับ สนุน ความ
คาดหวังจากความพยายาม อิทธิพลของสังคมตามลาดับ
ภัทรพงษ์ ยมนา (2557) ทาการศึก ษาปัจจั ยที่มีผ ลต่อการยอมรั บและความตั้ ง ใจน า
ระบบสานักงานเสมือนมาใช้ในองค์การ โดยทาการศึกษาผ่านกรอบแนวคิดด้านเทคโนโลยี องค์การ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม (Technology-Organization-Environment framework : TOE) และเพิ่ ม ปั จ จั ย
ความไว้วางใจพนักงาน โดยทาการแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจานวน 390 คน ผลการสารวจ
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและความตั้งใจนาระบบสานักงานเสมือนมาใช้ในองค์การมีทั้งสิ้น 6
ปัจจัย คือความรับรู้ถึงประโยชน์ แรงผลักดันจากสภาวะแวดล้อม ความไว้วางใจต่อพนักงาน ความเข้า
กันได้ของเทคโนโลยี การสนับสนุนจากผู้บริหารขององค์การ และความสามารถทางด้านการเงิน
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ ผู้วิจัยพบว่ามีการใช้ ทฤษฎีการยอมรับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ต่างๆในการศึกษาถึงการยอมรับการทางานทางไกล โดยผู้วิจัยได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าทฤษฎีที่สอดคล้องกับการยอมรับระบบการทางานทางไกลในบริบทขององค์การที่ศึกษาใน
ครั้ ง นี้ คื อ ทฤษฎี ก ารสลายตั ว ของพฤติ ก รรมตามแผน ( Decomposed Theory of Planned
Behavior : DTPB) ของ Taylor & Todd (1995) เนื่องจากเป็นทฤษฎีที่มี การแจกแจงถึง ปั จจั ยได้
ละเอียดชัดเจน สอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาสาคัญตามงานวิจัยต่างๆที่ได้ศึกษามา ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอ
ปรับปัจจัย บางตัว จากเดิม ในด้านทัศนคติในมีปัจจัย 3 ประการคือ “ประโยชน์เชิง เปรียบเทียบ”
“ความซับซ้อนในการใช้” และ “ความเข้ากันในการใช้” เป็น “การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน”
“การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้” แต่คง “ความเข้ากันในการใช้”ไว้ เมื่อพิจารณาถึงความหมายของ
การรับรู้ถึงประโยชน์การใช้และประโยชน์เชิงเปรียบเทียบนั้นมีความคล้ายคลึงกัน เช่นเดียวกับความ
ซับซ้อนในการใช้และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน แต่เพื่อให้ต รงตาม
งานวิจัยที่ผู้วิจัยศึกษามา ผู้วิจัยจึงใช้ตัวแปรในด้านทัศนคติ 3 ตัวแปร ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ใน
การใช้งาน การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ และ ความเข้ากันในการใช้ ในด้านบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง
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ผู้วิจัยขอแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มบรรทัดฐานที่ทางานและ กลุ่ มบรรทัดฐานที่บ้าน และในส่วน
การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมประกอบไปด้วย ทรัพยากรที่เอื้ออานวยต่อการใช้ เทคโนโลยีทรัพยากร
ที่เอื้ออานวยต่อการใช้ และ นโยบายองค์การทั้งนี้ผู้วิจัยได้เพิ่ม “นโยบายองค์การ”เข้ามา เนื่องจาก
งานมีวิจัยต่างๆก่อนหน้านี้กล่าวว่าเป็นปัจจัยสาคัญต่อการยอมรับการทางานทางไกล
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บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษา “ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การใช้ ร ะบบการท างานทางไกล
(Telework) ของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร” ในการศึกษา
ครั้ง นี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้ทาการศึกษางานวิจัยต่างๆเพื่อรวบรวม
ข้อมูลและนาเสนอเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยตามทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเก็บ
รวบรวมข้อมู ลจากการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) และการสั มภาษณ์ (Interviews) โดย
สามารถแบ่งรายละเอียดเป็นหัวข้อดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
3. สมมติฐานในการวิจัย
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5. การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
7. การวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล
3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่ ม ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ กลุ่ ม พนั ก งานบริ ษั ท เอกชนแห่ ง หนึ่ ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร เฉพาะพนักงานที่ทางานที่สานักงานใหญ่ จานวน 305 คน
3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่ ม ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ กลุ่ ม พนั ก งานบริ ษั ท เอกชนแห่ ง หนึ่ งในเขต
กรุงเทพมหานคร เฉพาะพนักงานที่ทางานที่สานักงานใหญ่ จานวนทั้งหมด 305 คน โดยคานวณหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอ ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค (Logistic
Regression Analysis) แบบการวิ เ คราะห์ โ ลจิ ส ติ ค แบบทวิ (Binary Logistic Regression) ซึ่ ง จะ
กาหนดตัวแปรตามเป็นตัวแปรเชิงกลุ่มที่มีค่าเพียง 2 ค่า (Dichotomous Variable) จะมีเงื่อนไขดังนี้
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546)
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1) ค่าคาดหวังของค่าความคลาดเคลื่อนเป็นศูนย์ E(e) = 0
2) ei และ ej เป็นอิสระกัน
3) ei และ Xi เป็นอสระกัน
4) ตัวแปรอิสระไม่ควรมีความสัมพันธ์กัน หรือไม่ควรเกิดปัญหา Multicollnearity
5) ค่าคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ
6) ค่าแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนคงที่
7) ขนาดตัวอย่างโดยทั่วไป n ≥ 30 p
n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
p คือ จานวนตัวแปรอิสระ
ในการศึกษาครั้งนี้จานวนตัวแปรอิสระ (p) จานวน 8 ตัว
จากการคานวณ n ≥ 30 p
n ≥ 30 (8)
ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในในการศึกษาครั้งนี้ต้องมีจานวนไม่ต่ากว่า 240 คน
3.3 สมมติฐานในการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อระบบการทางานทางไกลมีอิทธิพลต่อการใช้
ระบบทางานทางไกล
สมมติฐานย่อย 1.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งานมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบ
ทางานทางไกล
สมมติฐานย่อย 1.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความง่ายการใช้งานมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบ
ทางานทางไกล
สมมติฐานย่อย 1.3 ปัจจัยความเข้ากันในการใช้มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบทางานทางไกล
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบทางาน
ทางไกล
สมมติฐานย่อยที่ 2.1 ปัจจัยด้านบรรทัดฐานที่ทางานมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบทางาน
ทางไกล
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สมมติฐานย่อยที่ 2.2 ปัจจัยด้านบรรทัดฐานที่บ้านมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบทางาน
ทางไกล
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบ
ทางานทางไกล
สมมติฐานย่อยที่ 3.1 ปัจจัยด้านทรัพยากรที่เอื้ออานวยต่อการใช้มีอิทธิพลต่อการใช้
ระบบทางานทางไกล
สมมติฐานย่อยที่ 3.2 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่เอื้ออานวยต่อการใช้มีอิทธิพลต่อการใช้
ระบบทางานทางไกล
สมมติฐานย่อยที่ 3.3 นโยบายองค์การมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบทางานทางไกล
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
ใช้ในการศึกษา โดยผู้วิจัยได้ออกแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆและได้ปรึกษาขอ
คาแนะนาจากผู้ เชี่ ย วชาญเพื่ อให้ การศึก ษาครอบคลุม ตามวั ตถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ง ไว้ทั้ ง หมด โดยแบ่ ง
รายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 คาชี้แจงเกี่ยวกับงานวิจัยและวัตถุประสงค์ของการทาแบบสอบถาม รวมถึง
ค าอธิ บ ายลั ก ษณะของแบบสอบถาม วิ ธี ก ารตอบแบบสอบถาม รวมถึ ง ค าขอบคุ ณ ต่ อ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามนี้
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลการใช้ระบบการทางานทางไกลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ การรับรู้นโยบายการทางานทางไกลขององค์การ การใช้หรือไม่ใช้ระบบภายใน 2 ปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 3 คาถามความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการทางานทางไกล
บนพื้นฐานของทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี ตามปัจจัยที่ทาการศึกษาในงานวิจัย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1) ทัศนคติที่มีต่อการใช้ระบบการทางานทางไกล (Attitude towards Telework)
ประกอบไปด้วย
(1.1) การรับรู้ถึงการใช้ประโยชน์ (Perceived usefulness)
(1.2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived ease of use)
(1.3) ความเข้ากันในการใช้ (Compatibility)
2) บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm)

Ref. code: 25595802036227HGA

35
(2.1) บรรทัดฐานที่ทางาน (Work social structure)
(2.2) บรรทัดฐานที่บ้าน (Home social structure)
3) การรับรู้ถึงการความคุมพฤติกรรม
(3.1) ทรัพยากรที่เอื้ออานวยต่อการใช้ (Resource facilitating conditions)
(3.2) เทคโนโลยีที่เอื้ออานวยต่อการใช้ (Technology facilitating conditions)
(3.3) นโยบายองค์กร (Corporate policy)
ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
จานวนบุตร ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่งงาน อายุงาน โดยมีจานวนคาถามทั้งหมด 7 ข้อ คาถามใน
แบบสอบถามส่วนที่ 1, 2, 3 และ 4 เป็นคาถามปลายปิด และมีตัวเลือกให้เลือกตอบ มีเกณฑ์ในการ
กาหนดค่าน้าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert’s Method) ดัง แสดงใน
ตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 แสดงเกณฑ์ในการกาหนดค่าน้าหนักของการประเมิน
ระดับความคิดเห็น
ค่าน้าหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
กาหนดให้มีคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
เห็นด้วย
กาหนดให้มีคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน
ไม่แน่ใจ
กาหนดให้มีคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
กาหนดให้มีคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
กาหนดให้มีคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน
นาคะแนนที่ได้มารวมกันในแต่ละด้าน หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้
ระดับคะแนนเฉลี่ยนามาแปลความหมายของระดับคะแนน โดยคณะผู้วิจัยได้กาหนดการแปลความหมาย
โดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้
ค่าเฉลี่ย = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด)/ช่วงคะแนน
= (5-1)/5
= 0.80
ดังนั้น ความกว้างในแต่ละช่วงอันตรภาคชั้นคือ 0.80 จึงสามารถจัดระดับและแปลความหมายได้ ดังนี้
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ตารางที่ 3.2 แสดงการแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยออกเป็นช่วง
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ความหมายระดับความคิดเห็น
4.21 – 5.00
ระดับสูงมาก
3.41 – 4.20
ระดับสูง
2.61 – 3.40
ระดับปานกลาง
1.81 – 2.60
ระดับต่า
1.00 – 1.80
ระดับต่ามาก
3.5 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.5.1 การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)
ผู้วิจัยได้ ทาการหาค่าดั ชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item - Objective
Congruence) ก่อนนาไปเก็บข้อมูลจริง ทั้งนี้คณะผู้วิจัยเลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 จาก
การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบแบบสอบถาม ถึงความถูกต้อง เหมาะสม
ความเที่ยงตรงของเนื้อหาให้ครอบคลุมในแต่ละด้าน และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.5.2 การทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ผู้วิจัยนาแบบทดสอบที่ผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบแล้ว มาทาการวิเคราะห์หา
ค่าความเชื่อมั่นเพื่อทดสอบความถูกต้องเหมาะสมและความชัดเจนของคาถามทุกข้อ โดยทาการ
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จานวน 32 ชุด หลังจาก
นั้นนามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (𝛼:
Cronbach Alpha Coefficient) โดยระดับแอลฟาที่เป็นที่ยอมรับได้ คือ ต้องมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
อย่างน้อยอยู่ที่ระดับ 0.70
โดยผลการวิ เคราะห์ ค่าความเชื่อ มั่นของแบบสอบถามจ านวน 33 ชุ ดด้ว ยค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (𝛼: Cronbach Alpha Coefficient) พบว่ามีค่าดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 3.3 แสดงค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ตัวแปร

จานวนคาถาม
(ข้อ)
31

ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่า (𝛼)
0.890

ทัศนคติที่มีต่อระบบการทางานทางไกล
 การรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน
 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
 ความเข้ากันในการใช้

5
3
4

0.782
0.786
0.804

บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง
 บรรทัดฐานที่บ้าน
 บรรทัดฐานที่ทางาน

4
3

0.709
0.735

การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม
 ทรัพยากรที่เอื้ออานวยต่อการใช้
 เทคโนโลยีที่เอื้ออานวยต่อการใช้
 นโยบายองค์การ

4
4
4

0.881
0.743
0.778

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ระบบการทางานทางไกล

จากตาราง 3.3 พบว่าแบบสอบถามในแต่ละด้านมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคที่
มากกว่า 0.70 และโดยรวมทั้ง 31 ข้อมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (𝛼: Cronbach Alpha
Coefficient) อยู่ที่ 0.89 ซึ่งมากกว่า 0.70 แบบสอบถามชุดนี้จึงถือเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถือที่ยอมรับได้
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ได้ ข อความร่ ว มมื อ จากผู้ จั ด การฝ่ า ยทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข ององค์ ก าร ในการ
ดาเนิ นการเก็ บรวบรวมข้ อมู ล โดยเก็บ ข้อ มูล จากกลุ่ มตั วอย่า งโดยใช้ แบบสอบถามผ่ านช่อ งทาง
ออนไลน์ เฉพาะพนักงานที่อยู่สานักงานใหญ่ในประเทศไทย
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3.7 การวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS โดยนาข้อมูลที่เก็บรวบรวม
จากแบบสอบถามมาแปลงเป็นรหัสตัวเลข (Code) เพื่อใส่ลงในโปรแกรม โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ 2 ประเภท ดังนี้
3.7.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
การวิเคราะห์ประเภทนี้ เป็นการสารวจและอธิบายข้อมูลที่รวบรวมมาของกลุ่ม
ตัวอย่า งแบบสรุ ป ในภาพรวมของกลุ่ม ประชากร เช่ น อายุ เพศ สถานะ เป็ นต้ น และปั จจั ยที่ มี
ความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้ระบบการทางานทางไกล ซึ่งไม่ได้นามาพยากรณ์กับกลุ่มประชากร ใน
การวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนาดังนี้
1) ค่าความถี่ (Frequency)
2) ค่าร้อยละ (percentage)
3) ค่าเฉลี่ย (Mean, X )
4) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, SD)
3.7.2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)
การวิเคราะห์ประเภทนี้ เป็นการอธิบายข้อมูลที่รวบรวมมาของกลุ่มตัวอย่างจาก
การนาข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบทางสถิติ โดยนาผลที่ได้มาทานายถึง กลุ่มประชากร จากการ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสถิติเชิงอนุมานที่
ใช้ เพื่ อศึกษาว่าตัว แปรอิ สระใดบ้ างที่ สามารถอธิบ ายตัวแปรตาม กล่า วคือตั วแปรอิ สระใดบ้างที่
สามารถใช้อธิบายการเกิดเหตุการณ์หรือการไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจตามตัวแปรตาม พร้อมทั้งศึกษา
ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค (Logistic
Regression Analysis) แบบการวิ เ คราะห์ โ ลจิ ส ติ ค แบบทวิ (Binary Logistic Regression) ซึ่ ง จะ
กาหนดตัวแปรตามเป็นตัวแปรเชิงกลุ่มที่มีค่าเพียง 2 ค่า (Dichotomous Variable) ในกรณีศึกษา
ครั้งนี้ผู้วิจัยกาหนดตัวแปรตามเป็น กรณีพนักงานใช้ระบบการทางานทางไกล (กาหนดค่าแทนด้วย
Y=1) และกรณีพนักงานไม่ใช้ระบบการทางานทางไกล (กาหนดแทนค่าด้วย Y= 0) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) คัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่สมการถดถอยโลจิสติก โดยใช้เทคนิค Enter
2) สร้างสมการ Logistic Response Function จากการคัดเลือกตัวแปรอิสระที่
มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม กรณีนี้เป็นการใช้เทคนิค Enter จากโปรแกรม SPSS แล้วตรวจสอบ
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ความถู ก ต้ อ งเหมาะสมของสมการโดยพิ จารณาค่ า Pseudo R2 ค่ า P-value ของ Hosmer and
Lemeshow Test และตรวจสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยค่า P-value ของ Wald Statistics
P(Y)

=

𝑒 𝛽0+ 𝛽1X1+⋯+ 𝛽𝑝Xp
1+ 𝑒 𝛽0+ 𝛽1X1+⋯+ 𝛽𝑝Xp

1

หรือ P(Y) = 1+𝑒 −𝑤

P(No Y) = 1-P(Y)
P(Y)
แทน ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ Y
P(No Y) แทน ความน่าจะเป็นของการไม่เกิดเหตุการณ์ Y
e
แทน exponential function มีค่าประมาณ 2.71828
B1,B2,… ,Bp แทน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยโลจิสติค ตัวแปรทานายตัวที่ 1 ถึง p
X1,X2,… ,Xp แทน ตัวแปรทานายตัวที่ 1 ถึง p
ตารางที่ 3.4 แสดงสมมติฐานในการวิจัยและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สมมติฐาน

ค่าสถิติที่ใช้

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อระบบการทางาน
ทางไกลมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบทางานทางไกล
สมมติฐานย่อย 1.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์การใช้
งานมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบทางานทางไกล
สมมติฐานย่อย 1.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความง่ายการใช้
งานมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบทางานทางไกล
สมมติฐานย่อย 1.3 ปัจจัยความเข้ากันในการใช้มีอิทธิพลต่อ
การใช้ระบบทางานทางไกล

Binary Logistic
Regression Analysis

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อการ
ใช้ระบบทางานทางไกล
สมมติฐานย่อยที่ 2.1 ปัจจัยด้านบรรทัดฐานที่ทางานมี
อิทธิพลต่อการใช้ระบบทางานทางไกล
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ตารางที่ 3.4 แสดงสมมติฐานในการวิจัยและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ)
สมมติฐาน
ค่าสถิติที่ใช้
สมมติฐานย่อยที่ 2.2 ปัจจัยด้านบรรทัดฐานที่บ้านมีอิทธิพล
ต่อการใช้ระบบทางานทางไกล
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมมี
อิทธิพลต่อการใช้ระบบทางานทางไกล
สมมติฐานย่อยที่ 3.1 ปัจจัยด้านทรัพยากรที่เอื้ออานวยต่อ
การใช้มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบทางานทางไกล

Binary Logistic
Regression Analysis

สมมติฐานย่อยที่ 3.2 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่เอื้ออานวยต่อ
การใช้มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบทางานทางไกล
สมมติฐานย่อยที่ 3.3 นโยบายองค์การมีอิทธิพลต่อการใช้
ระบบทางานทางไกล
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บทที่ 4
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการ
ทางานทางไกล (Telework) ของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร”
การศึ กษาครั้งนี้เ ป็นการวิจัย เชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้ วิจัยได้เก็บ รวบรวมข้อ มูลจากกลุ่ ม
ตัวอย่างพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยได้รับความช่วยเหลือในการแจก
แบบสอบถามออนไลน์จากทางฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ซึ่งมีพนักงานที่สานักงานใหญ่จานวน
ทั้งหมด 305 คน โดยได้รับการตอบกลับคืนเป็นจานวน 172 ชุด และเมื่อตรวจสอบแบบสอบถามแล้ว
พบว่าแบบสอบถามที่ตอบกลับคืนมาที่มีความสมบูรณ์ที่สามารถใช้ในการวิจัยได้มีจานวน 171 ชุด ซึ่ง
พบว่ า ผู้ ที่ เ คยใช้ ร ะบบการท างานทางไกลมี จ านวน 142 คนคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 83.04 ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ และผู้ที่ไม่เคยใช้ระบบการทางานไกลมีจานวน 29 คนคิดเป็นร้อยละ
16.96 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดที่จะนาเสนอดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ระบบการทางานทางไกล (Telework)
3. การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการใช้และไม่ใช้ระบบการทางาน
ทางไกล
4. การวิเคราะห์ข้ อมูลเพื่อใช้ ทดสอบสมมติฐานจากสถิติการวิเคราะห์ ความถดถอย
โลจิสติคแบบทวิ
สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
df คือ ชั้นของความเป็นอิสระ (degrees of freedom)
SD คือ ค่าเบี่ยงเบนสมมติฐาน
SE คือ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
W คือ ค่าสถิติวอลด์ เทสต์ (Wald Test)
R คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุณ
R2 คือ ค่ากาลังสองของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุณ
P(Y)

=

𝑒 𝛽0+ 𝛽1X1+⋯+ 𝛽𝑝Xp
1+ 𝑒 𝛽0+ 𝛽1X1+⋯+ 𝛽𝑝Xp

หรือ

1
1+𝑒 −𝑤
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P(Y)

Exp(B) = Odds = 1−𝑃(𝑌) = β0+ β1X1+⋯+ βpXp
P(Y)
แทน ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ Y
P(No Y) แทน ความน่าจะเป็นของการไม่เกิดเหตุการณ์ Y
e
แทน exponential function มีค่าประมาณ 2.71828
B1,B2,… ,Bp แทน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยโลจิสติค ตัวแปรทานายตัวที่ 1 ถึง p
X1,X2,… ,Xp แทน ตัวแปรทานายตัวที่ 1 ถึง p
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
ผู้ที่เคยใช้ระบบ
ผู้ที่ไม่เคยใช้ระบบ
รวม
เพศ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
(คน)
(%)
(คน)
(%)
(คน)
ชาย
67
47.18
15
51.72
82
หญิง
75
52.82
14
48.28
89
รวม
142
100
29
100
171

ร้อยละ
(%)
47.95
52.05
100

จากตารางที่ 4.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน แต่มีจานวนเพศหญิง
มากกว่า โดยมีเพศหญิงเป็นจานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 52.05 และเพศชายเป็นจานวน 82 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.95 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์ และเมื่อจาแนกเป็นกลุ่มที่เคยใช้และไม่เคยใช้
ระบบการทางานทางไกล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เคยใช้ระบบเป็นจานวนทั้งหมด 142 คน มีจานวน
เพศหญิงมากกว่า กล่าวคือมีเพศหญิงจานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 52.82 และเพศชาย 67 คนคิด
เป็นร้อยละ 47.18 ส่วนกลุ่มที่ไม่เคยใช้ระบบเป็นจานวนทั้งหมด 29 คน โดยมีสัดส่วนเพศชายจานวน
15 คน คิดเป็นร้อยละ 51.72 และเพศหญิงจานวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 48.28
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ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
ผู้ที่เคยใช้ระบบ
อายุ (ปี)
21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
46 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน
(คน)
3
21
26
38
20
34
142

ร้อยละ
(%)
2
15
18
27
14
24
100

ผู้ที่ไม่เคยใช้ระบบ
จานวน
(คน)
2
4
7
6
1
9
29

ร้อยละ
(%)
7
14
24
21
3
31
100

รวม
จานวน
(คน)
5
25
33
44
21
43
171

ร้อยละ
(%)
3
15
19
26
12
25
100

จากตารางที่ 4.2 กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่เคยใช้ระบบการทางานทางไกล 3
อันดับแรกพบว่า กลุ่มที่เคยใช้ระบบมากที่สุดคือกลุ่มที่มีช่วงอายุ 36-40 ปี มีจานวน 38 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 46 ปีขึ้นไป มีจานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 24 และสุดท้ายคือกลุ่ม
ช่วงอายุ 31-35 ปี มีจานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 18 ส่วนกลุ่มที่ไม่เคยใช้ระบบการทางานทางไกล
3 อันดับแรกพบว่า กลุ่มที่ไม่เคยใช้ระบบมีสัดส่วนมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 46 ปีขึ้นไป มีจานวน 9 คน
คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 31-35 ปี มีจานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 24 และสุดท้ายคือ
กลุ่มช่วงอายุ 36-40 ปี มีจานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 21 สรุปได้ว่าพนักงานกลุ่มที่เคยใช้ระบบการ
ทางานทางไกลส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 36-40 ปี และกลุ่มที่ไม่เคยใช้ระบบการทางานทางไกลส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 46 ปีขึ้นไป
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ตารางที่ 4.3 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามสถานภาพ
ผู้ที่เคยใช้ระบบ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง
รวม

จานวน
(คน)
73
68
1
142

ร้อยละ
(%)
51
48
1
100

ผู้ที่ไม่เคยใช้ระบบ
จานวน
(คน)
20
9
0
29

ร้อยละ
(%)
69
31
0
100

รวม
จานวน
(คน)
93
77
1
171

ร้อยละ
(%)
54
45
1
100

จากตารางที่ 4.3 พบว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่เคยใช้ระบบการทางานทางไกล
ส่วนใหญ่ยังโสด คิดเป็นจานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาคือสมรสแล้ว เป็นจานวน 68 คน
คิดเป็นร้อยละ 48 และสัดส่วนที่น้อยสุดคือสถานภาพหย่าร้างแค่ 1 คนคิดเป็นร้อยละ 1 ส่วนกลุ่มที่ไม่
เคยใช้ระบบการทางานทางไกลมี 2 สถานภาพ โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69 และรองลงมาคือสมรส มีจานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 31
ตารางที่ 4.4 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามจานวนบุตร
ผู้ที่เคยใช้ระบบ
จานวนบุตร
จานวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
(%)
0
99
70
1
18
13
2
23
16
3
1
1
4
1
1
รวม
142
1

ผู้ที่ไม่เคยใช้ระบบ
จานวน ร้อยละ
(คน)
(%)
22
76
3
10
3
10
1
3
0
0
29
1

รวม
จานวน ร้อยละ
(คน)
(%)
121
71
21
12
26
15
2
1
1
1
171
100

จากตาราง 4.4 จานวนบุ ตรของผู้ ตอบแบบสอบถามกลุ่ม ที่ เคยใช้ ร ะบบการทางาน
ทางไกล 3 อันดับแรก พบว่าส่วนใหญ่ยังไม่มีบุตร มีจานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาเป็น
กลุ่มที่มีจานวนบุตร 2 คน มีจานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 16 และอันดับ 3 มีจานวนบุตร 1 คน มี
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จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 13 ส่วนกลุ่มที่ไม่เคยใช้ระบบการทางานทางไกล 3 อันดับแรก พบว่า
ส่วนใหญ่ยังไม่มีบุตร มีจานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 76 รองลงมาคือกลุ่มที่มีบุตรจานวน 1 คน และ
2 คน มีจานวนเท่ากันคือมีจานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา
ผู้ที่เคยใช้ระบบ ผู้ที่ไม่เคยใช้ระบบ
รวม
ระดับการศึกษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
(คน)
(%)
(คน)
(%)
(คน)
(%)
ต่ากว่าปริญญาตรี
2
1
1
3
3
2
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
45
32
13
45
58
34
ปริญญาโท
91
64
15
52
106
62
ปริญญาเอก
4
3
0
0
4
2
รวม
142
100
29
100
171
100
จากตารางที่ 4.5 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่เคยใช้ระบบการทางาน
พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาโท มีจานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมาเป็นปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาเป็นปริญญาเอก 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3
และสุดท้ายเป็นระดับต่ากว่าปริญญาตรี 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ส่วนกลุ่มที่ไม่เคยใช้ระบบการทางาน
ทางไกล พบว่าส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ระดับปริญญาโทเช่นกัน จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 52
รองลงมาเป็นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 13 คน คิดเป็นร้อยละ 45 และอันดับสุดท้ายระดับต่ากว่า
ปริญญาตรี 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3
ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระดับตาแหน่งงาน
ผู้ที่เคยใช้ระบบ
ระดับตาแหน่ง

ผู้ที่ไม่เคยใช้ระบบ

จานวน ร้อยละ จานวน
(คน)
(%)
(คน)

รวม

ร้อยละ
(%)

จานวน
(คน)

ร้อยละ
(%)

Supervisor
Section Manager

23
48

16
34

2
13

7
45

25
61

15
36

Division Manager

57

40

9

31

66

39
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ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระดับตาแหน่งงาน (ต่อ)
ผู้ที่เคยใช้ระบบ
ระดับตาแหน่ง

ผู้ที่ไม่เคยใช้ระบบ

จานวน ร้อยละ จานวน
(คน)
(%)
(คน)

รวม

ร้อยละ
(%)

จานวน
(คน)

ร้อยละ
(%)

Vice President

9

6

2

7

11

6

Senior Vice President
(Group)

4

3

0

0

4

2

อื่นๆ

1

1

3

10

4

2

142

100

29

1

171

100

รวม

จากตารางที่ 4.6 ระดับตาแหน่งงานของผู้ที่เคยใช้ระบบการทางานทางไกล 3 อันดับ
แรกพบว่า ระดับตาแหน่งงานส่วนใหญ่เป็น Division Manager จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 40
รองลงมาเป็น Section Manager 48 คน คิดเป็นร้อยละ 34 และเป็น Supervisor 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16 ส่วนกลุ่มที่ไม่เคยใช้ระบบการทางานทางไกล พบว่าส่วนใหญ่มีตาแหน่งอยู่ระดับ Section
Manager 13 คน คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมาเป็นระดับ Division Manager 9 คน คิดเป็นร้อยละ
31 และมีระดับรองลงมาคือ Supervisor และ Vice President จานวนเท่ากัน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 7
ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอายุงาน
ผู้ที่เคยใช้ระบบ ผู้ที่ไม่เคยใช้ระบบ
รวม
อายุงาน (ปี)

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
(คน)
(%)
(คน)
(%)
(คน) (%)

1 เดือน - 5 ปี

55

39%

17

59%

72

42%

มากกว่า 5 ปี - 10 ปี

31

22%

5

17%

36

21%

มากกว่า 10 ปี - 15 ปี

26

18%

2

7%

28

16%
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ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอายุงาน (ต่อ)
ผู้ที่เคยใช้ระบบ
อายุงาน (ปี)

ผู้ที่ไม่เคยใช้ระบบ

รวม

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
(คน) (%) (คน)
(%)
(คน)
(%)

มากกว่า 15 ปี - 20 ปี
มากกว่า 20 ปี

8
22

6%
15%

1
4

3%
14%

9
26

5%
15%

รวม

142

100%

29

100%

171

100%

จากตาราง 4.7 อายุงานในกลุ่มที่เคยใช้ระบบการทางานทางไกล 3 อันดับแรกพบว่า
ส่วนใหญ่มีอายุงานอยู่ในช่วง 1 เดือน - 5 ปี จานวน 55 คนคิดเป็นร้อ ยละ 39 รองลงมาเป็นช่ว ง
มากกว่า 5 ปี -10 ปี 31 คนคิดเป็นร้อยละ 22 และสุดท้ายมีอายุงานมากกว่า 10 ปี -15 ปี 26 คนคิด
เป็นร้อยละ 18 ส่วนกลุ่มที่ไม่เคยใช้ระบบการทางานทางไกล พบว่าส่วนใหญ่มีอายุงาน 1 เดือน - 5 ปี
จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 59 รองลงมามีอายุงานมากกว่า 5 ปี -10 ปี 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17
และอายุงานมากกว่า 20 ปี มีจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 14
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ระบบการทางานทางไกล (Telework)
ตารางที่ 4.8 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามประสบการณ์การใช้
เคยใช้ระบบ
ไม่เคยใช้ระบบ
รวม
จานวน (คน)
142
29
171
ร้อยละ (%)
83.04
16.96
100
จากตาราง 4.8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ภายใน 2 ปีที่ผ่านมาเคยใช้ระบบการ
ทางานทางไกลจานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 83.04 และพบว่าผู้ไม่เคยใช้ระบบการทางานทางไกล
29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.96
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4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการทางาน
ทางไกล
ข้อมูลในส่วนนี้จะใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการทางาน
ทางไกลในด้านต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4.9 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการทางานทางไกลจาแนกราย
ด้าน
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบ
การทางานทางไกล
Mean
S.D.
เห็นด้วย
1.การรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน
4.36
.61
สูงมาก
2.การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
4.49
.58
สูงมาก
3.ความเข้ากันในการใช้
4.20
.74
สูง
4.บรรทัดฐานที่ทางาน
3.98
.65
สูง
5.บรรทัดฐานที่บ้าน
3.74
.80
สูง
6.ทรัพยากรที่เอื้ออานวยต่อการใช้
4.46
.58
สูงมาก
7.เทคโนโลยีที่เอื้ออานวยต่อการใช้
3.94
.59
สูง
8.นโยบายองค์การ
4.23
.65
สูงมาก
จากตารางที่ 4.9 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ต่อปัจจัยทุก
ด้านอยู่ที่ระดับเห็นด้วยสูงและสูงมากเท่านั้น โดยที่ระดับสูงมาก 4 อันดับได้แก่ ปัจจัยด้านการรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้ เป็นอันดับแรกรองลงมาคือปัจจัยด้านทรัพยากรที่เอื้ออานวยต่อการใช้ รองลงมา
คือปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน และปัจจัยด้านนโยบายองค์การ โดยมีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นอยู่ที่ 4.49, 4.46, 4.36 และ 4.23 ตามลาดับ ส่วนปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็นที่ระดับสูงได้แก่ ปัจจัยด้านความเข้ากันในการใช้ รองลงมาคือปัจจัยบรรทัดฐานที่
ทางาน รองลงมาคือปัจจัยเทคโนโลยีที่เอื้ออานวยต่อการใช้และสุดท้ายคือปัจจัยบรรทัดฐานที่บ้าน
โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ที่ 4.20, 3.98, 3.94 และ 3.74 ตามลาดับ
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4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ทดสอบสมมติฐาน
ในการศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การใช้ แ ละไม่ ใ ช้ ร ะบบการท างานทางไกล
(Telework) ของพนักงาน ทดสอบว่าตัวแปรอิสระใดบ้างที่สามารถใช้ พยากรณ์โอกาสที่เกิดการใช้
หรือไม่ใช้ระบบทางานทางไกล โดยใช้ข้อมูลระดับความคิดเห็น ที่มีต่อปัจจัยการใช้และไม่ใช้ระบบการ
ทางานทางไกล นามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression
Analysis) แบบการวิเคราะห์โลจิสติคแบบทวิ (Binary Logistic Regression) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) กาหนดตัวแปรต่างๆ โดยตัวแปรอิสระ (x) เป็นข้อมูลในระดับการวัดเป็นสเกลแบบ
ช่วง (Interval Ratio) จะแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลักคือ ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ระบบการทางาน
ทางไกล ด้านบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง และด้านการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม และมีตัวแปรตาม (y)
เป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม (Categorical Variable) ที่มีค่า 2 ค่า (Dichotomous Variable) ในกรณีศึกษา
ครั้งนี้ผู้วิจัยกาหนดตัวแปรต่างๆ ดังนี้
กาหนดตัวแปรตาม (y) คือ
1 = ใช้ระบบการทางานทางไกล (Adopt of Telework)
0 = ไม่ใช้ระบบการทางานทางไกล (Non Adopt of Telework)
กาหนดตัวแปรอิสระ (x) คือ
ด้านทัศนคติที่มีต่อการทางานทางไกล (Attitudes toward Telework) ประกอบ
ไปด้วย
ตัวแปรอิสระ (Peruse) คือ การรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน (Perceived
usefulness)
ตัวแปรอิสระ (Perease) คือ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ (Perceived
ease of use)
ตัวแปรอิสระ (Comp) คือ ความเข้ากันในการใช้ (Compatibility)
ด้านบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm) ประกอบไปด้วย
ตัวแปรอิสระ (Wss) บรรทัดฐานที่ทางาน (Work social structure)
ตัวแปรอิสระ (Hss) บรรทัดฐานที่บ้าน (Home social structure)
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ด้ า นการรั บ รู้ ถึ ง การควบคุ ม พฤติ ก รรม ( Perceived behavioral control)
ประกอบไปด้วย
ตัวแปรอิสระ (Res) ทรัพยากรที่เอื้ออานวยต่อการใช้ (Resource
facilitating conditions)
ตัวแปรอิสระ (Tech) เทคโนโลยีที่เอื้ออานวยต่อการใช้ (Technology
facilitating conditions)
ตัวแปรอิสระ (Corp) นโยบายองค์การ (Corporate Policy)
2) ตัวแปรอิสระแต่ละตัวจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือมีปัญหา Multicollnearity
ซึ่งทาการทดสอบหาค่าความสัมพันธ์กันหาค่าสหสัมพันธ์ (Correlations) พบว่าตัวแปรอิสระทุกตัวที่
มีค่า r ไม่เกิ น 0.70 ซึ่งหมายถึงตัวแปรอิสระไม่ มีปัญ หา Multicollnearity (Lehmann, 1989) จึ ง
สามารถนามาวิเคราะห์โลจิสติคแบบทวิ (Binary Logistic Regression) ได้
3) ในการวิเคราะห์สถิติการถดถอยโลจิสติค ขนาดตัวอย่างโดยทั่วไปจะคิดจากสูตร n
≥ 30 p โดยที่ p เป็นจานวนตัวแปรอิสระ ซึ่งในกรณีนี้มีตัวแปรอิสระ 8 ตัว จานวนตัวอย่างอย่าง
น้อยในการใช้สถิติ คือ 240 คนขึ้นไป เดิมผู้วิจัยมีความตั้งใจที่จะเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างให้ไ ด้ตามที่
คานวณไว้ แต่มีข้อจากัดจึงทาให้เมื่อเก็บข้อมูลจริงได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สามารถนามาวิเคราะห์จานวน
171 คน
เมื่อนาข้อมูลที่เก็บได้มาวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคแบบการวิเคราะห์โลจิสติคแบบทวิ
ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS โดยคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่สมการถดถอยโลจิสติก โดยใช้เทคนิค
Enter ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 4.10 แสดงตารางแสดงผลการทานายข้อมูลที่เก็บมาจริง
Classification Tablea,b
Observed
Predicted
การใช้
Percentage
Correct
ไม่เคยใช้ เคยใช้
Step 0

การใช้

ไม่เคยใช้
เคยใช้
Overall Percentage

0
0

29
142

0.0
100.0
83.0
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จากตารางที่ 4.10 เป็นการแสดงรายละเอียดใน Beginning Block หรือเรียกว่า Step 0
เป็นสมการที่มีแต่ค่าคงที่ โดยยังไม่ได้นาตัวแปรอิสระมาเข้าสมการ ตารางนี้แสดงการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือได้ในการพยากรณ์ของ Step 0 ที่มีแต่ค่าคงที่พบว่า จากข้อมูลจริงมีการใช้ระบบการทางาน
ทางไกล 142 คน และเมื่อใช้สมการที่มีเฉพาะค่าคงที่พยากรณ์ จะพยากรณ์ว่ าการใช้ระบบ 142 คน
หมายถึงพยากรณ์ถูก 100% ในขณะที่ข้อมูลจริงพนักงานไม่เคยใช้ระบบการทางานทางไกล 29 คน
แต่เมื่อพยากรณ์โดยใช้สมการที่มีเฉพาะค่าคงที่ กลับพยากรณ์ว่าเคยใช้ระบบ 29 คน จึงพยากรณ์ถูก
142

0% กล่าวคือ เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยของการพยากรณ์ถูก = 171 x 100 = 83%
ตารางที่ 4.11 แสดงการทดสอบค่ากาลังสองของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุณของสมการ
Model Summary
Step1
-2 Log
Cox & Snell Nagelkerke
likelihood
R Square
R Square
135.168a
.113
.189
จากตารางที่ 4.11 เป็นการทดสอบความเหมาะสมของสมการ จากค่า Nagelkerke R2
หรือ Pesudo R2 เป็นค่าสถิติที่คล้ายกับ R2 ในสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุทั่วไปกล่าวคือเป็นค่า
ของความแปรปรวนของตัวแปรตามที่สามารถอธิบายได้โดยตัวแปรอิสระซึ่งจากสมการนี้สามารถ
อธิบายค่าแปรปรวนได้ 18.9%
ตารางที่ 4.12 แสดงการทดสอบความเหมาะสมของสมการและข้อมูล
Hosmer and Lemeshow Test
Step1

Chi-square
12.468

df
8

Sig.
.132

จากตารางที่ 4.12 เป็นการทดสอบว่าสมการและข้อมูลมีความเหมาะสมหรือไม่
โดยสมมติฐานในการทดสอบคือ
H0 : สมการเหมาะสม
H1 : สมการไม่เหมาะสม
โดยพิจารณาดูค่า P-value หากมีค่ามากกว่า .05 แสดงว่าสมการนี้เหมาะสมกับข้อมูล
ซึ่ง P-valueจากการวิเคราะห์คือ .132 > .05 จึงสรุปได้ว่าสมการนี้เหมาะสมกับข้อมูล
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ตารางที่ 4.13 แสดงผลการทานายความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการใช้ระบบการทางานทางไกลของ
กลุ่มตัวอย่างจากสมการที่สร้างขึ้นมา
Classification Tablea
Observed
Predicted
การใช้
Percentage
Correct
ไม่เคยใช้ เคยใช้
Step 1
การใช้ ไม่เคยใช้
3
26
10.3
เคยใช้
5
137
96.5
Overall Percentage
81.9
จากตารางที่ 4.13 เป็นการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสมการ โดยเปรียบเทียบค่า
พยากรณ์กับข้อมูลจริง พบว่าจากข้อมูลจริงพนักงานไม่เคยใช้ระบบการทางานทางไกล 29 คน แต่เมื่อ
ใช้สมการจะสามารถพยากรณ์ว่าพนักงานไม่เคยใช้ระบบการทางานทางไกล 3 คน นั่นคือ พยากรณ์
ถูกต้อง (3/29) x 100 = 10.3% ส่วนข้อมูลจริงของพนักงานที่เคยใช้ระบบการทางานทางไกล 142
คนแต่เมื่อใช้สมการจะสามารถพยากรณ์ว่าพนักงานเคยใช้ระบบการทางานทางไกล 137 คน นั่นคือ
พยากรณ์ ถู ก ต้ อ ง (137/142) x 100 = 96.5% ซึ่ ง เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องการพยากรณ์ ถู ก ต้ อ ง =
(3+137)/(29+142) x 100 = 81.9% แ ล ะ เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ข อ ง ก า ร พ ย า ก ร ณ์ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง =
(5+26)/(29+142) x 100 = 18.1%
ตารางที่ 4.14 แสดงการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ของสมการ
Omnibus Tests of Model Coefficients
Step 1 Chi-square
df
Sig.
Step
20.523
8
.009
Block
20.523
8
.009
Model
20.523
8
.009
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จากตารางที่ 4.14 เพื่อทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ของสมการ โดยมีสมมติฐานดังนี้
H0 : β1 = β2 = β3 =…= β8 = 0 ; i=0,1, …,8
(โอกาสที่จะใช้ระบบการทางานทางไกลไม่ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัว)
H1 : βi ≠ 0
(โอกาสที่จะใช้ระบบการทางานทางไกลขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว)
ซึ่งพบว่าค่า P-value มีค่า .009 ทาให้ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 แสดงว่าโอกาสที่จะ
ใช้ระบบการทางานทางไกลขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว
ตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการ
ทางานทางไกล (Telework)
Variables in the Equation
B
S.E.
Wald
df
Sig.
Exp(B)
Step Peruse
-.430
.513
.702
1
0.402
.651
1a
Perease
.105
.456
.053
1
.818
1.111
Comp
1.006
.357
7.960
1
.005
2.735
Wss
-.230
.440
.273
1
.601
.795
Hss
.404
.310
1.705
1
.192
1.498
Res
-.446
.612
.532
1
.466
.640
Tech
.330
.556
.352
1
.553
1.391
Corp
.930
.385
5.820
1
.016
2.534
Constant -4.787
2.126 5.068
1
.024
.008
a. Variable(s) entered on step 1: Peruse, Perease, Comp, Wss, Hss, Res, Tech, Corp.

จากตารางที่ 4.15 เมื่อพิจารณาค่า P-value ของการทดสอบจะพบว่าตัวแปรอิสระที่มี
ค่า P-value < .05 มี 2 ตัว คื อ ปัจ จั ย ความเข้ ากั น ในการใช้ (Compatibility) มี ค่ า P-value .005
และปัจจัยนโยบายองค์การ (Corporate Policy) มีค่า P-value .016 สามารถอธิบายได้ดังนี้
ตัวแปรอิสระที่สามารถทานายโอกาสความน่าจะเป็นของการเกิดการใช้ระบบการทางาน
ทางไกล (Y=1) หรือตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการทางานทางไกล อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 มี 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยความเข้ากันในการใช้และปัจจัยนโยบายองค์การ
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เมื่อพิจารณาค่า B
หาก B > 0, หมายความว่า ค่า Odds เพิ่มขึ้น หรือ เมื่อ X เพิ่มขึ้นจะทาให้โอกาสที่จะ
เกิดเหตุการณ์ที่สนใจเพิ่มมากขึ้น
หาก B < 0 หมายความว่า ค่า Odds เพิ่มขึ้น หรือ เมื่อ X เพิ่มขึ้นจะทาให้โอกาสที่จะ
เกิดเหตุการณ์ที่สนใจลดลง
กล่าวคือ ปัจจัยความเข้ากันในการใช้ B มีค่า 1.006 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 จึงกล่าวได้ว่าเมื่อ
ให้ปัจจัยอื่นมีความเท่าเทียมกัน แต่พนักงานรับรู้ถึงปัจจัยความเข้ากันในการใช้เพิ่มขึ้น 1 หน่วยทาให้
โอกาสความน่าจะเป็นของการเกิดการใช้ระบบการทางานทางไกลเทียบกับโอกาสความน่ าจะเป็นที่
พนักงานไม่ใช้ระบบการทางานทางไกลเพิ่มขึ้น 2.735 เท่า
เช่นเดียวกันปัจจัยนโยบายองค์การ B มีค่า .930 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 จึงกล่าวได้ว่าเมื่อให้
ปัจจัยอื่นมีความเท่าเทียมกัน แต่พนักงานรับรู้ถึง ปัจจัยนโยบายองค์การเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้
โอกาสในการเกิดการใช้ระบบการทางานทางไกลเทียบกับโอกาสความน่าจะเป็นที่ไ ม่ใช้ระบบการ
ทางานทางไกลเพิ่มขึ้น 2.534 เท่า
ตารางที่ 4.16 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อระบบการทางานทางไกลมีอิทธิพล
ต่อการใช้ระบบทางานทางไกล
สมมติฐานย่อย 1.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งานมี
อิทธิพลต่อการใช้ระบบทางานทางไกล
สมมติฐานย่อย 1.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความง่ายการใช้งานมีอิทธิพล
ต่อการใช้ระบบทางานทางไกล
สมมติฐานย่อย 1.3 ปัจจัยความเข้ากันในการใช้มีอิทธิพลต่อการใช้
ระบบทางานทางไกล
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบ
ทางานทางไกล
สมมติฐานย่อยที่ 2.1 ปัจจัยด้านบรรทัดฐานที่ทางานมีอิทธิพลต่อการ
ใช้ระบบทางานทางไกล
สมมติฐานย่อยที่ 2.2 ปัจจัยด้านบรรทัดฐานที่บ้านมีอิทธิพลต่อการใช้
ระบบทางานทางไกล

ผลการทดสอบ

ปฏิเสธสมมติฐาน
(P-value > .05)
ปฏิเสธสมมติฐาน
(P-value > .05)
ยอมรับสมมติฐาน
(P-value < .05)

ปฏิเสธสมมติฐาน
(P-value > .05)
ปฏิเสธสมมติฐาน
(P-value > .05)
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ตารางที่ 4.16 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ)
สมมติฐาน

ผลการทดสอบ

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อการ
ใช้ระบบทางานทางไกล
สมมติฐานย่อยที่ 3.1 ปัจจัยด้านทรัพยากรที่เอื้ออานวยต่อการใช้มี
อิทธิพลต่อการใช้ระบบทางานทางไกล

ปฏิเสธสมมติฐาน
(P-value > .05)

สมมติฐานย่อยที่ 3.2 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่เอื้ออานวยต่อการใช้มี
อิทธิพลต่อการใช้ระบบทางานทางไกล

ปฏิเสธสมมติฐาน
(P-value > .05)

สมมติฐานย่อยที่ 3.3 นโยบายองค์การมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบทางาน
ทางไกล

ยอมรับสมมติฐาน
(P-value < .05)

จากตารางที่ 4.16 ผลการทดสอบสมมติฐานในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้
และไม่ใช้ระบบการทางานทางไกล (Telework) ของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 2 ตัวที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการทางานทางไกล
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ปัจจัยความเข้ากันในการใช้ และ ปัจจัยนโยบายองค์การ
ซึ่งสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
สมมติฐานย่อย 1.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งานมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบ
ทางานทางไกล จากการทดสอบพบว่าปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งานไม่มีอิ ทธิพลต่อการใช้
ระบบทางานทางไกลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ การ
ทางานทางไกลพนัก งานจะท างานจากที่ บ้านหรื อสถานที่ อื่นๆ ซึ่ ง อาจเป็ นไปได้ ว่า เมื่อ พนัก งาน
พิจารณาถึงประโยชน์ในระยะสั้น การทางานทางไกลเป็นประโยชน์ในการทางานต่ อตนเองจริง แต่
หากพิจารณาในระยะยาวพนักงานบางคนอาจคิด ว่าการทางานทางไกลจะส่ง ผลเสียต่อโอกาสใน
ความก้ า วหน้ า ในงานของตนเอง เพราะพนั ก งานอาจกั ง วลว่ า หั ว หน้ า งานอาจจะยึ ด ติ ด กั บ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากพฤติกรรมของพนักงาน เมื่อไม่ได้ทางานที่เดียวกับหัวหน้า
งาน อาจส่งผลให้เกิดการประเมิน ผลอย่างไม่ธรรม จึง ทาให้ไม่เกิดการใช้ระบบการทางานทางไกล
หรือบางคนยังเป็นพนักงานใหม่ ถึง แม้จะรับรู้ว่าระบบมีประโยชน์ แต่ยังไม่กล้าใช้ เพราะไม่อยาก
พลาดโอกาสในการทาความรู้จักกับเพื่อนร่วมงาน หรือพลาดการเรียนรู้งานในองค์การ และถึงแม้ว่ า
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พนักงานจะรับรู้ว่าระบบการทางานทางไกลมีประโยชน์ต่อการทางาน แต่การทางานในรูปแบบนี้ อาจ
ไม่เป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ในสังคมที่ทางาน เนื่องจากทาให้ขาดการปฏิสัมพันธ์กับหัวหน้างาน
และเพื่อนร่วมงาน ซึ่งอาจส่งผลให้พนักงานที่ทางานทางไกลเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยว ความรู้สึกที่ไ ม่
เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่ตนเองอยู่ และบางครั้งยังมีความจาเป็นบางประการที่ทาให้ไม่สามารถใช้
ระบบการทางานทางไกลได้ถึงแม้จะเห็นด้วยว่าระบบนี้มีประโยชน์ เนื่องจากจะต้องมาที่สานักงาน
เพื่อเข้าร่วมประชุม พูดคุยงานต่างๆกับหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงาน หรือ ด้วยเหตุผลส่วนตัวว่าจะต้อง
ออกจากบ้านมาส่งภรรยาที่ทางานใกล้สานักงานของตน จึง ทาให้สะดวกในการทางานที่สานักงาน
มากกว่าการทางานที่บ้าน ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Clark II and Olfman (1999) ที่
พบว่าปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานไม่เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความตั้งใจใช้
สมมติฐานย่อย 1.2 ปัจจัยด้ านการรับรู้ถึ ง ความง่ายการใช้มีอิทธิพลต่ อการใช้ระบบ
ทางานทางไกล จากการการทดสอบพบว่าปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความง่ายการใช้ไม่มีอิทธิพลต่อการใช้
ระบบท างานทางไกลอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .05 ซึ่ง ไม่สอดคล้องกับ สมมติฐานที่ ตั้ง ไว้
เนื่องจากในบริบทองค์การที่ศึกษานี้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยนี้
อยู่ในระดับเห็นด้วยสูงมากแสดงว่าขั้นตอนในการขอใช้ระบบง่าย เช่น ขั้นตอนในการขออนุญาตใช้
แต่ดังที่กล่าวข้างต้นแล้วว่าระบบนี้ต้องได้รับอนุญาตจากหัว หน้างานก่อนจึงจะใช้ระบบได้ ดังนั้นแม้
ขั้นตอนการขออนุญาตในการใช้จะง่ายแต่ไม่ไ ด้หมายความว่าหัวหน้างานจะอนุญ าตให้ทุกคนจะใช้
ระบบได้ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของวลัญช์ ก้าวสัมพันธ์ (2554) ที่พบว่าความง่ายในการ
ใช้ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้ระบบการทางานทางไกล เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างไม่ได้ให้ความสาคัญกับ
ปัจจัยการรับรู้ความง่ายในการใช้
สมมติฐานย่อย 1.3 ปัจจัยความเข้ากันในการใช้มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบทางานทางไกล
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยความเข้ากันในการใช้มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบทางานทางไกล
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ปัจจัยการรับรู้ความ
เข้ า กั น ในการใช้ เ ป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ในทฤษฎี ก ารสลายตั ว ของพฤติ ก รรมตามแผน (Decomposed
Theory of Planned Behavior : DTPB) ที่ส่งผลให้เกิดทัศคติในทางบวก บุคคลก็จะเกิดเจตนาหรือ
ตั้งใจ (Intention) ในการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ โดยผลจากผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นต่อปัจจัยนี้อยู่ในระดับเห็นด้วยสูง แสดงให้เห็นว่าพนักงานรับรู้ว่าตนเองและระบบการ
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ทางานทางไกลมีความสอดคล้องกัน ในด้านต่างๆ เช่น ด้านค่านิยม ประสบการณ์ในอดีต หรือทักษะ
ซึ่งผู้ใช้ระบบก็จะรู้สึกมั่นใจ รู้สึกว่าไม่เสี่ยง ส่งให้เกิดทัศคติในทางบวกและส่งผลให้เกิดการใช้ระบบ
การทางานทางไกล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Clark II (1998)
สมมติฐานย่อยที่ 2.1 ปัจจัยด้านบรรทัดฐานที่ทางานมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบทางาน
ทางไกล จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านบรรทัดฐานที่ทางานไม่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบ
ทางานทางไกลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
เนื่องจากการรับรู้ความคาดหวังจากสัง คมในที่ทางาน จากเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ลูกน้องว่า
ยอมรับการทางานทางไกลแต่หากตัวพนักงานเองคิดว่ารูปแบบการทางานของตนเองไม่เหมาะสม
หรือไม่สอดคล้องกับระบบการทางานทางไกล ก็ไม่ส่งผลให้เกิดการใช้ระบบทางานทางไกล โอกาสใน
การท างานทางไกลของพนั ก งานจะมากหรื อ น้ อ ยนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย ลั ก ษณะงาน (Job
Characteristics) ว่าเหมาะสมกับการทางานทางไกลหรือไม่ (Huws et al., 1990) ซึ่ง ผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Spark (1995) และ Aston University (2007) ที่พบว่าปัจจัยบรรทัดฐาน
กลุ่ ม อ้ างอิ ง ไม่ ใ ช่ ปั จจั ย ที่ ส่ง ผลให้เ กิ ด ความตั้ง ใจในการใช้ ง าน หรื อ เป็ น ปั จจั ย ที่ มี น้าหนั กในการ
คาดการณ์ไม่มากเท่าควร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lim and Teo (2000) ก็พบว่าการรับรู้การ
สนับสนุนจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานเรื่องระบบการทางานทางไกลไม่เป็นปัจจัยที่ส่ง ผลให้เกิด
ทัศนคติการยอมรับระบบการทางานทางไกลอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากระบบการทางานทางไกลเป็น
รูปแบบการทางานแบบใหม่ พนักงานเองจึงไม่แน่ใจว่าหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานของเขาควรจะปฏิบัติ
หรือสนับสนุนเขาอย่างไร
สมมติฐ านย่ อยที่ 2.2 ปัจ จัย ด้านบรรทัด ฐานที่ บ้านมีอิ ทธิพ ลต่ อการใช้ร ะบบทางาน
ทางไกล จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านบรรทัดฐานที่บ้านไม่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบ
ทางานทางไกลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
เช่นเดียวกับปัจจัยบรรทัดฐานที่ทางาน ถึง แม้จะรับรู้ความคาดหวัง จากคนที่บ้านที่ยอมรับในการ
ทางานทางไกล แต่ห ากตั ว พนั ก งานเองคิ ด ว่า รู ปแบบการท างานของตนเองไม่ เหมาะสมหรือ ไม่
สอดคล้องกับระบบการทางานทางไกล ก็ไ ม่ส่ง ผลให้เกิดการใช้ระบบทางานทางไกล โอกาสในการ
ทางานทางไกลของพนักงานจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยลักษณะงาน (Job Characteristics)
ว่า เหมาะสมกับ การท างานทางไกลหรื อไม่ (Huws et al., 1990) ซึ่ง ผลการวิ จั ยสอดคล้ องกั บ
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งานวิจัยของ Spark (1995) และ Aston University (2007) ที่พบว่าปัจจัยบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง
ไม่ได้เป็นตัวส่งผลให้เกิดความตั้งใจในการใช้งาน หรือเป็นปัจจัยที่มีน้าหนักในการคาดการณ์ไม่มาก
เท่าควร
สมมติฐานย่อยที่ 3.1 ปัจจัยด้านทรัพยากรที่เอื้ออานวยต่อการใช้มีอิทธิพลต่อการใช้
ระบบทางานทางไกล จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ด้านทรัพยากรที่เอื้ออานวยต่อการใช้ ไ ม่ มี
อิทธิพ ลต่อ การใช้ระบบทางานทางไกลอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .05 ซึ่ง ไม่ส อดคล้ องกั บ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ เนื่องจากองค์การให้อุปกรณ์แก่พนักงานเหมือนกันทุกคนเช่น โน้ตบุ๊ก
ปั จ จั ย ในด้ า นนี้ จึ ง ไม่ มี ค วามแตกต่ า งระหว่ า งในการใช้ ห รื อ ไม่ ใ ช้ ร ะบบการท างานทางไกล ซึ่ ง
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของของวลัญช์ ก้าวสัมพันธ์ (2554) ที่พบว่าปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่
เอื้ออานวยต่อการใช้ ไม่ มีอิทธิพ ลต่อการใช้ระบบทางานทางไกล และงานวิจั ยของ Ndubisi and
Kahraman (2005) ที่พบว่าปัจจัยความพร้อมใช้ง านของโครงสร้ างพื้นฐานที่ประกอบไปด้วยการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและความพร้อมของเครื่องอานวยความสะดวกในการทางานทางไกลอื่นๆ ไม่ เป็น
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการยอมรับการทางานทางไกลของบริษัทนานาชาติอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
สมมติฐานย่อยที่ 3.2 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่เอื้ออานวยต่อการใช้มีอิทธิพลต่อการใช้
ระบบทางานทางไกล จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่เอื้ออานวยต่อการใช้ ไม่
มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบทางานทางไกลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ เนื่องจากเมื่อพนักงานใช้ระบบการทางานทางไกล จะต้องทางานจากระบบ
ขององค์การผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากที่บ้านของ
ตนเองหรือจากสถานที่อื่นที่ตนเองไปทางาน ซึ่งอาจไม่พร้อมหรือไม่เหมาะสมกับการทางานทางไกล
เพราะเป็นสิ่งพนักงานต้องจัดหาเองนอกเหนือจากสิ่ง ที่องค์การจัดหาให้ จึง ไม่ส่ง ผลให้เกิดการใช้
ระบบการทางานทางไกล ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของวลัญช์ ก้าวสัมพันธ์ (2554) ที่พบว่าปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี ที่เ อื้ อ อานวยต่ อ การใช้ ไ ม่ มี อิ ทธิ พ ลต่ อการใช้ ร ะบบท างานทางไกล และงานวิจั ย ของ
Ndubisi and Kahraman (2005) ที่พบว่าปัจจัยความพร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานที่ประกอบ
ไปด้วยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและความพร้อมของเครื่องอานวยความสะดวกในการทางานทางไกลๆ
อื่นๆ ไม่เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการยอมรับการทางานทางไกลของบริษัทนานาชาติอย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ .05
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สมมติฐานย่อยที่ 3.3 นโยบายองค์การมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบทางานทางไกล จากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่านโยบายองค์การมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบทางานทางไกลอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยปัจจัยนโยบายองค์การ หมายถึง ความ
คิด เห็ น ของพนัก งานต่อ องค์ การว่า มีน โยบายที่ส นั บสนุน ในการท างานทางไกล เช่น การรั บรู้ ว่ า
ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุน ให้พนักงานสามารถทางานทางไกลได้ องค์การมีระบบวัดผลการ
ปฏิบัติงานที่ เหมาะสม โดยผลจากผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย
นโยบายองค์การอยู่ในระดับเห็นด้วยสูงมาก แสดงให้เห็นว่าพนักงานรับรู้ว่าผู้บริหารระดับสูงให้การ
สนับสนุนและมีระบบการวัดผลการปฏิบัติงานที่เอื้ออานวยให้เกิดการทางานทางไกล ซึ่งองค์การแห่ง
นี้มีการใช้ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานแบบการใช้ระบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (results-based
performance management system) ที่พิจารณาโดยเน้นความสาเร็จ ของผลงาน พนักงานจึงไม่
ต้องกังวลว่าจะถูกวัดผลการปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม หากไม่ได้เข้ามาทางานที่สานักงาน ทาให้
พนั ก งานกล้ า ใช้ ร ะบบการท างานทางไกล ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Clark II (1998) และ
Kowalski and Swanson (2005)
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การใช้ ร ะบบการท างานทางไกล
(Telework) ของพนั ก งาน กรณี ศึ ก ษาบริ ษั ท เอกชนแห่ ง หนึ่ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 2 ประการได้ แก่ เพื่อศึ กษาปัจจั ยที่มีอิทธิพ ลต่อการใช้ระบบการทางาน
ทางไกล (Telework) ของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครและเพื่อ
เป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงให้พนักงานเกิดการยอมรับและนาระบบการทางานทางไกลไปใช้ทั่ว
ทั้ง องค์ก าร โดยได้เ ก็บรวบรวมข้ อมูล จากการสัม ภาษณ์แ ละการแจกแบบสอบถามออนไลน์ ผ่ า น
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะได้ดังนี้
1. สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ระบบการทางานทางไกล
3. สรุ ปการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ระดับ ความคิด เห็น ที่ มีต่ อ ปัจ จัย การใช้ร ะบบการท างาน
ทางไกล
4. สรุ ป การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ท ดสอบสมมติ ฐ านจากสถิ ติ ก ารวิ เ คราะห์ ค วาม
ถดถอยโลจิสติคแบบทวิ
5. ข้อเสนอแนะต่อองค์การ
6. ข้อจากัดในการวิจัย
7. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
5.1 สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 171 คนพบว่า เพศของ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน แต่มีจานวนเพศหญิงมากกว่า โดยมีเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ
52.05 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 47.95 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 36-40 ปี และรองลงมาเป็นกลุ่มที่
อายุ 46 ปีขึ้นไป โดยรวม 2 ช่วงอายุนี้คิดเป็นร้อยละ 51 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีสถานภาพ
โสด คิดเป็นร้อยละ 54 ซึ่งพบว่ายังไม่มีบุตร คิดเป็นร้อยละ 71 มีระดับการศึกษาโทเป็นส่วนใหญ่ คิด
เป็นร้อยละ 62 และมีระดับตาแหน่ง งานส่วนใหญ่เป็น Division Manager รองลงมาเป็น Section
Manager เมื่อรวม 2 ระดับตาแหน่งนี้คิดเป็นร้อยละ 75 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยมีอายุ
งานส่วนใหญ่อยู่ที่ 1-5 ปี
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5.2 สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ระบบการทางานทางไกล
ก่อนทาการวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้มีการสัมภาษณ์ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเดิมให้
ข้อมูล ว่าจ านวนพนัก งานทั้งหมดที่ส านักงานใหญ่จ านวน 305 คนมีจานวนผู้ ใช้ร ะบบการท างาน
ทางไกลทั้งองค์การเฉลี่ยร้อยละ 25 ในปีก่อน แต่เมื่อเก็บข้อมูลแล้ว พบว่าผู้ใช้ระบบมากกว่าร้อยละ
25 ของพนักงานทั้งหมดที่สานักงานใหญ่ จากการเก็บข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ภายใน
2 ปีที่ผ่านมาเคยใช้ระบบการทางานทางไกลจานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 83.04 และพบว่าผู้ไม่เคย
ใช้ระบบการทางานทางไกล 29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.96 โดยจะอภิปรายข้อมูลการใช้ระบบออกเป็น
2 กลุ่มคือกลุ่มที่เคยใช้ระบบและไม่เคยใช้ระบบภายใน 2 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
ผู้ที่เคยใช้ระบบการทางานทางไกลภายใน 2 ปีที่ผ่านมามีจานวนทั้ง หมด 142 คน มี
จานวนเพศหญิงมากกว่า กล่าวคือมีเพศหญิงจานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 52.82 และเพศชาย 67
คนคิดเป็นร้อยละ 47.18 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 36-40 ปี มีจานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 27 ส่วน
ใหญ่ยังโสด คิดเป็นจานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาคือสมรสแล้ว เป็นจานวน 68 คน คิด
เป็นร้อยละ 48 ส่วนใหญ่ยังไม่มีบุตร มีจานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญา
โท มีจานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 64 ระดับตาแหน่งงานส่วนใหญ่เป็น Division Manager จานวน
57 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และมีอายุงานอยู่ในช่วง 1-5 ปี จานวน 54 คนคิดเป็นร้อยละ 38
ส่วนกลุ่มผู้ที่ไม่เคยใช้ระบบภายใน 2 ปีที่ผ่านมามีจานวนทั้งหมด 29 คน โดยมีสัดส่วน
เพศชายจานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 51.72 และเพศหญิงจานวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 48.28 กลุ่ม
ที่ไม่เคยใช้ระบบมีสัดส่วนมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 46 ปีขึ้นไป มีจานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 31 โดย
ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 69 และรองลงมาคือสมรส มีจานวน 9 คน
คิดเป็นร้อ ยละ 31 พบว่ าส่วนใหญ่ยัง ไม่มีบุ ตร มีจานวน 22 คน คิดเป็นร้ อยละ 76 ซึ่ง ส่วนใหญ่ มี
การศึกษาอยู่ระดับปริญญาโทเช่นกัน จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 52 ส่วนใหญ่มีตาแหน่งอยู่ระดับ
Section Manager 13 คน คิดเป็นร้อยละ 45 โดยส่วนใหญ่มีอายุงาน 1-5 ปี จานวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55
5.3 สรุปการวิ เคราะห์ ข้อมูลระดับความคิดเห็นที่ มีต่อ ปัจจั ยการใช้ และไม่ใ ช้ระบบการทางาน
ทางไกล
ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยทุกด้านอยู่ที่ระดับเห็นด้วยสูง
และสูงมากเท่านั้น โดยที่ระดับสูงมาก 4 อันดับได้แก่ ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความง่ ายในการใช้ เป็น
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อันดับแรกรองลงมาคือปัจจัยด้านทรัพยากรที่เอื้ออานวยต่อการใช้ รองลงมาคือปัจจัยด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ในการใช้งาน และปัจจัยด้านนโยบายองค์การ โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ที่ 4.49,
4.46, 4.36 และ 4.23 ตามลาดับ ส่วนปัจจัยที่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ที่
ระดับสูงได้แก่ ปัจจัยด้านความเข้ากันในการใช้ รองลงมาคือปัจจัยบรรทัดฐานที่ทางาน รองลงมาคือ
ปัจจัยเทคโนโลยีที่เอื้ออานวยต่อการใช้และสุดท้ายคือปัจจัยบรรทัดฐานที่บ้าน โดยมีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นอยู่ที่ 4.20, 3.98, 3.94 และ 3.74 ตามลาดับ
5.4 สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค
แบบทวิ
จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามในบริบทที่ศึกษาครั้งนี้ เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน
โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS โดยใช้สถิติการวิเคราะห์โลจิสติคแบบทวิ เมื่อตรวจสอบสมการพบว่าสมการ
และข้ อ มู ล มี ค วามเหมาะสมจากผลการทดสอบของ Hosmer and Lemeshow Test ซึ่ ง แปล
ความหมายได้ว่า ชุดข้อมูลตัวแปรอิสระที่นามาใช้ในสมการสามารถนามาทานายความน่าจะเป็นใน
การใช้ระบบการทางานทางไกลได้ แต่ ตัวแปรอิสระที่องค์การนี้ให้ความสาคัญ ได้แก่ 2 ปัจจัย คื อ
ปัจจัยความเข้ากันในการใช้และปัจจัยนโยบายองค์การ ซึ่งปัจจัยความเข้ากันในการใช้เป็นปัจจัยหนึ่ง
ของทั ศ นคติ ที่มี ต่อ ระบบ ส่ วนปั จจั ย นโยบายองค์ก ารเป็น ปั จจั ยหนึ่ ง ของการรั บรู้ ถึ ง การควบคุ ม
พฤติกรรม แต่ปัจจัยบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงทั้ง 2 กลุ่มคือ บรรทัดฐานที่ทางานและบรรทัดฐานที่บ้าน
ไม่สามารถทานายโอกาสความน่าจะเป็นของการเกิดการใช้ระบบการทางานทางไกลในบริบทนี้ไ ด้
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 จึงสรุปผลได้ว่าในบริบทองค์การที่ศึกษาในครั้งนี้ ปัจจัยที่มีอิทธิพล
หรือสามารถทานายโอกาสความน่าจะเป็นของการเกิดการใช้ระบบการทางานทางไกล (Y=1) ที่มี
นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ .05 มี 2 ปัจจัย หลักคือปั จจัยความเข้า กันในการใช้และปัจจัย นโยบาย
องค์การ ดังนั้นองค์การจึงควรให้ความสาคัญกับ 2 ปัจจัยนี้เพื่อส่งเสริมให้พนักงานใช้ระบบการทางาน
ทางไกลทั่วทั้งองค์การ
5.5 ข้อเสนอแนะต่อองค์การ
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลองค์การนี้พบว่า ปัจจัยความเข้ากันในการใช้และปัจจัยนโย
บายองค์การมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการทางานทางไกล องค์การจึงควรให้ความสาคัญกับ 2 ปัจจัยนี้
มากที่สุด โดยปัจจัยความเข้ากันในการใช้ (Compatibility) เป็นการรับรู้ของบุคคลว่าระบบนั้นมีความ
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เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ ค่านิยม ประสบการณ์และทักษะของตนเอง ซึ่งหากองค์การ
ต้องการให้เกิดการใช้ระบบมากขึ้น สิ่ง ที่องค์การจะทาได้อาจเป็นเรื่องการฝึกทักษะให้พนักงานมี
ทักษะการทางานที่ เหมาะสมกับ รูปแบบการทางานทางไกล เนื่องจากมี ง านวิจั ย จาก BeÂlanger
(1998) พบว่ า การท างานทางไกลเหมาะกั บ ผู้ ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสู ง สามารถควบคุ มตนเองได้
สามารถทางานได้สาเร็จตามกาหนดเวลา สามารถแยกเรื่องงานและเรื่องที่ไม่ใช่งานได้ เป็นผู้มีทักษะ
การบริหารจัดการเวลาได้ดี มีทักษะการสื่อสารทั้ง ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการได้ดี สามารถ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง องค์การสามารถฝึกทักษะต่างๆ เหล่านี้เพื่อให้พนักงานมีทักษะที่เหมาะสมกับ
รูปแบบการทางานทางไกลก็จะส่งผลให้เกิดการใช้ระบบการทางานทางไกลมากขึ้น ในส่วนปัจจัย
นโยบายองค์การพบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงานต่อองค์การในคาถามด้านการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารระดับสูงนั้นอยู่ในระดับสูง แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นของพนักงานในคาถามด้าน
ความเหมาะสมของระบบการวัดผลการปฏิบัติงานกับรูปแบบการทางานทางไกลยังมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง องค์การอาจมีการสร้างการรับรู้ให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึงว่าองค์การมีระบบการ
วั ด ผลก าร ปฏิ บั ติ ง านที่ ระ บบก าร บริ ห ารที่ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ( results-based performance
management system) เป็นระบบการวัดผลที่พิจารณาโดยเน้นความสาเร็จของผลงาน พนักงานจึง
ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกวัดผลการปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม หากไม่ได้เข้ามาทางานที่สานักงาน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการใช้ระบบการทางานทางไกลมากขึ้น อีกทั้งองค์การอาจยังต้องคานึงถึงผลกระทบจากการ
ใช้ระบบการทางานทางไกล เช่น พนักงานรู้สึกโดดเดี่ยว รู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ องค์การอาจ
แก้ปัญหาโดยอาจจะสร้างเว็บเพจหรือช่องทางในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ งที่เกิดขึ้นในระหว่างวัน
ให้ผู้ที่ทางานทางไกลได้รับทราบถึงข้อมูลที่เกิดขึ้น เพื่อให้รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
จากแบบสอบถามข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม พบว่ านอกจาก 2 ปั จจัย ข้างต้นแล้วปั จจัย ที่
องค์การควรพิจารณาหากต้องการให้เกิดการใช้ระบบการทางานทางไกลมากขึ้ น ได้แก่ การต้องมา
ประชุมที่สานักงาน หรือการมีประชุมกะทันหันในวันที่ขออนุญาตใช้ระบบไว้แล้ว ทาให้ต้องยกเลิกการ
ใช้ระบบการทางานทางไกลในวันนั้น หากองค์การต้องการให้เกิดการใช้ระบบมากขึ้น องค์การอาจจะ
เปลี่ ย นรู ปแบบการประชุ ม เป็น การปะชุม ผ่ า นวี ดีโ อคอนเฟอร์ เ รนซ์ หรื อ มี ต ารางการประชุ ม ให้
ผู้เข้าร่วมประชุมทราบล่วงหน้า ผู้ใช้จะได้วางแผนการใช้ระบบได้
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5.6 ข้อจากัดในการวิจัย
1. ในการศึกษาครั้งนี้ มีข้อจากัดในการเก็บข้อมูลคือสามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบการ
แจกแบบสอบถามออนไลน์เท่านั้น ผู้วิจัยจึงไม่สามารถเก็บจานวนกลุ่มตัวอย่า งให้มีจานวนที่เหมาะสม
ต่อการวิเคราะห์ทางสถิติตามที่คานวณไว้ได้
2. คาถามของตัวแปรตามเรื่องพฤติกรรมในการใช้ระบบการทางานทางไกล ในการระบุ
ระยะเวลา 2 ปีอาจกว้างเกินไป ทาให้ข้อมูลที่ได้ระหว่างการพนักงานที่เคยใช้ระบบและไม่ใช้ระบบ
การทางานทางไกล ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ หากระบุให้เหลือ 1 ปีอาจได้ข้อมูลที่นามาวิเคราะห์
ได้ดียิ่งขึ้น
3. ในการเก็บข้อมูลตัวแปรตามของการใช้ระบบการทางานทางไกล อาจมีคาถามน้อย
เกินไป ควรเพิ่มคาถามในส่วนของความถี่ในการใช้ระบบว่าใช้บ่อยเพียงใด เพื่อจะได้นาข้อมูลมาใช้
วิเคราะห์ข้อมูลได้ละเอียดมากขึ้น
5.7 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งข้อมูลที่ได้ส่วนใหญ่ ผู้วิจัยได้จากการทบทวน
วรรณกรรมจากกลุ่มตัวอย่างขององค์การในต่างชาติ แต่ยัง ไม่ค่อยพบการทาวิจัยเรื่องการทางาน
ทางไกลในประเทศไทย ซึ่งข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่างชาติอาจมีความแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างคน
ไทย ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรทาวิจัยในเชิง คุณภาพจากกลุ่มตัวอย่างคนไทยเพื่อหาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการใช้ระบบการทางานทางไกลที่เหมาะสมในบริบทของคนไทย
2. ในการวิจัยครั้งนี้มีข้อจากัดในการเก็บข้อมูล ทาให้มีข้อมูลของกลุ่มที่ใช้ระบบและไม่
ใช้ระบบสัดส่วนแตกต่างกันมาก ซึ่งไม่เหมาะในการวิเคราะห์เปรียบเทียบหาความแตกต่างของ 2 กลุ่ม
ต่อ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล หรื อการรับ รู้ ต่ อปั จ จั ยต่ า งๆที่ มี อิ ทธิ พ ลต่อ การใช้ ร ะบบการท างานทางไกล
การศึกษาครั้งต่อไปควรทาการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มใช้และไม่ใช้ระบบการทางาน
ทางไกล
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการทางานทางไกล (Telework) ของพนักงาน
กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร”

คาชี้แจง
แบบสอบถามชุ ด นี้ ใ ช้ ป ระกอบการค้ น คว้ า อิ ส ระซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
บริ ห ารธุ รกิ จ มหาบัณ ฑิ ต สาขาการบริ ห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละองค์ ก าร คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิจัยปัจจัยมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการทางานทางไกล
(Telework)
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านช่วยตอบแบบสอบถามทุกข้อด้วยตัวท่านเอง โดยให้ตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากที่สุด อนึ่งข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิ บัติงานใดๆทั้งสิ้น
โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้ในการวิจัยเท่านั้น โดยแบบสอบถามประกอบไปด้วย 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการใช้ระบบการทางานทางไกล (Telework)
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการทางานทางไกล (Telework)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
นิยามศัพท์ (เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้)
ระบบการทางานทางไกล (Telework) หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
ทางาน ซึ่งรวมถึงการทางานจากบ้านที่ได้รับค่าจ้าง (paid work from home) การทางานจากสานักงานดาวเทียม
(satellite office) จากศูนย์ทางานระยะไกล (telework centre) หรือสถานที่ทางานอื่นนอกเหนือจากสานักงาน
ปกติ ในบริบทองค์การที่ศึกษาครั้งนีใ้ ช้ชื่อระบบว่า “Work Anywhere” ซึ่งพนักงานสามารถใช้ระบบการทางาน
ทางไกลได้ครั้งละ 1 วันต่อสัปดาห์ และไม่เกิน 3 ครั้งต่อเดือน เป็นระบบที่เป็นทางเลือกให้แก่พนักงาน ไม่ได้มีการ
บังคับใช้
ทั้งนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นมา ณ ที่นี้
ด้วย
นางสาวชาลิณี ฐิติโชติพณิชย์
ผู้วิจัย
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลการใช้ระบบการทางานทางไกล (Telework)
คาชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน

ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

1. ท่านทราบว่าองค์การของท่านมีการใช้ระบบการทางานทางไกลหรือไม่
ทราบ
ไม่ทราบ
2. ภายใน 2 ปีที่ผ่านมาท่านเคยใช้ระบบการทางานทางไกลหรือไม่
เคยใช้
ไม่เคยใช้
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการทางานทางไกล (Telework)
คาชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน

ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

โดยมีระดับความคิดเห็นดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิ่ง

5 คะแนน

เห็นด้วย

4 คะแนน

ไม่แน่ใจ

3 คะแนน

ไม่เห็นด้วย

2 คะแนน

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

1 คะแนน
ระดับความคิดเห็น

คาถาม

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
5

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ

4

3

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิง่

2

1

ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ (Perceived Usefulness)
1

การทางานทางไกลช่วยให้ท่านบริหารจัดการ
เวลาได้ดีขึ้น

5

4

3

2

1

2

การทางานทางไกลช่วยให้เกิดความสมดุล
ระหว่างงานและชีวิต

5

4

3

2

1
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ระดับความคิดเห็น
คาถาม

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

เห็นด้วย

ไม่
แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

5

4

3

2

1

ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ (Perceived Usefulness) (ต่อ)
3

การทางานทางไกลช่วยทาให้งานประสบ
ความสาเร็จได้ตามที่ได้รับมอบหมาย

5

4

3

2

1

4

การทางานทางไกลช่วยทาให้การทางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

5

4

3

2

1

5

การทางานทางไกลช่วยให้ท่านสร้าง
ผลงานได้มากขึ้นในเวลาเท่าเดิม

5

4

3

2

1

ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ (Perceived ease of use)
6

ระบบการทางานทางไกลเป็นเรื่องที่เข้าใจ
ได้ง่าย และไม่ต้องอาศัยประสบการณ์
หรือคู่มือแนะนาในการใช้งาน

5

4

3

2

1

7

ผู้ที่ไม่เคยใช้การทางานทางไกลมาก่อน
สามารถเรียนรู้การใช้งานได้ในเวลาไม่นาน

5

4

3

2

1

8

การทางานทางไกลมีขั้นตอนการใช้งาน
ง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน

5

4

3

2

1

ปัจจัยด้านความเข้ากันได้ (Compatibility)
9

ลักษณะงานของท่านเหมาะสมในการ
ทางานทางไกล

5

4

3

2

1

10

ท่านคิดว่ารูปแบบการทางานของท่าน
สอดคล้องกับรูปแบบในการทางาน
ทางไกล

5

4

3

2

1
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ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

คาถาม

5

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ

4

3

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิง่

2

1

ปัจจัยด้านความเข้ากันได้ (Compatibility) (ต่อ)
11

ลักษณะการทางานทางไกลไม่เป็น
อุปสรรคต่อการทางานปกติของท่าน

5

4

3

2

1

12

การทางานผ่านระบบการทางาน
ทางไกลสอดคล้องกับทักษะที่ท่านมีอยู่

5

4

3

2

1

ปัจจัยบรรทัดฐานที่ทางาน (Work social structure)
13

ท่านจะใช้ระบบการทางานทางไกล
หากหัวหน้าของท่านสนับสนุนให้ท่านใช้
ระบบการทางานทางไกล

5

4

3

2

1

14

ท่านเห็นคนรอบตัวของท่านในองค์การ
ใช้ระบบการทางานไกล ท่านจึงต้องการ
ใช้ระบบการทางานทางไกลด้วย

5

4

3

2

1

15

ถึงแม้ว่าองค์การของท่านมีระบบการ
ทางานทางไกล แต่หากหัวหน้างานของ
ท่านไม่เห็นด้วยกับระบบการทางาน
ทางไกล ท่านก็จะไม่ใช้ระบบการทางาน
ทางไกล

5

4

3

2

1

16

ท่านคิดว่าคนในองค์การของท่าน
ยอมรับระบบการทางานทางไกล

5

4

3

2

1
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ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

คาถาม

5

4

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิง่

3

2

1

ปัจจัยบรรทัดฐานที่บ้าน (Home social structure)
17

หากสมาชิกในบ้านของท่านให้การ
สนับสนุนในการทางานทางไกล ท่านก็จะ
ใช้ระบบการทางานทางไกล

5

4

3

2

1

18

หากท่านคิดว่าสมาชิกในบ้านของท่านไม่
เข้าใจระบบการทางานทางไกล ก็จะเป็น
อุปสรรคในการใช้ระบบทางานทางไกล

5

4

3

2

1

19

การทางานทางไกลของท่านไม่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งกับคนที่บ้านของท่าน

5

4

3

2

1

ปัจจัยด้านทรัพยากรที่เอื้ออานวยต่อการใช้ (Resource Facilitating conditions)
20 องค์การของท่านมีอุปกรณ์ที่เพียงพอใน
การทางานทางไกลให้แก่พนักงาน

5

4

3

2

1

21

องค์การของท่านมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมใน
การทางานทางไกลให้แก่พนักงาน

5

4

3

2

1

22

อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับทางานทางไกลทาให้
ท่านทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5

4

3

2

1

23 อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับทางานทางไกลทาให้
ท่านทางานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

5

4

3

2

1
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ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่แน่ใจ
อย่างยิ่ง

คาถาม

5

4

3

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิง่

2

1

ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่เอือ้ อานวยต่อการใช้ (Technology Facilitating conditions)
24 องค์การของท่านมีเทคโนโลยีเพียงพอที่
สามารถรองรับระบบการทางานทางไกล

5

4

3

2

1

25 องค์การของท่านมีเทคโนโลยีที่รวดเร็วเพื่อ
สนับสนุนการทางานทางไกล

5

4

3

2

1

26 ขณะที่ท่านทางานทางไกล ท่านเจอปัญหา
เกี่ยวกับเทคโนโลยีของระบบการทางาน
ทางไกล

5

4

3

2

1

27 ท่านคิดว่าเทคโนโลยีขององค์การท่านช่วย
ให้ท่านประสานงานกับผู้อื่นได้สะดวกมาก
ขึ้น

5

4

3

2

1

ปัจจัยด้านนโยบายองค์การ (Corporate policy)
28 องค์การมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงาน
ทางานทางไกล

5

4

3

2

1

29 ผู้บริหารระดับสูงในองค์การให้การ
สนับสนุนให้พนักงานทางานทางไกล

5

4

3

2

1

30 องค์การของท่านมีการตั้งกฎเกณฑ์หรือ
เงื่อนไขสาหรับพนักงานที่จะใช้การทางาน
ทางไกลอย่างชัดเจน

5

4

3

2

1

31 ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานขององค์การ
ท่านมีความเหมาะสมกับรูปแบบการ
ทางานทางไกล

5

4

3

2

1
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ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
.......................................................................…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน

ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

1. เพศ
ชาย

หญิง

2. อายุ
21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
46 ปีขึ้นไป
3. สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง
4. จานวนบุตร________คน
5. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
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ปริญญาโท
ปริญญาเอก
6. ตาแหน่งงานปัจจุบันของท่าน
Supervisor
Section Manager
Division Manager
Vice President
Senior Vice President (Group)
อื่น ๆ โปรดระบุ..................................................................
7. ประสบการณ์ในการทางานกับองค์การปัจจุบัน ……………... ปี …………………เดือน
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ
วันเดือนปีเกิด
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่ง

ประสบการณ์ทางาน

นางสาวชาลิณี ฐิติโชติพณิชย์
วันที่ 29 ธันวาคม 2531
ปีการศึกษา 2553: บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
บริษัท พันธมิตรไทยโฮมมาร์ท จากัด
พ.ศ.2554 - พ.ศ.2560 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
บริษัท พันธมิตรไทยโฮมมาร์ท จากัด
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