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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการท างานทางไกล 
(Telework) ของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการท างานทางไกลของพนักงานและน าข้อมูลมาพัฒนา 
ปรับปรุงให้พนักงานเกิดการยอมรับและน าระบบการท างานทางไกลไปใช้ท่ัวท้ังองค์การ  โดยกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีท าการศึกษาในครั้ ง คือ กลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส านักงานใหญ่ จ านวน 171 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและวิเคราะห์ผลด้วย
โปรแกรมทางสถิติ SPSS ด้วยค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์
ความถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis) แบบการวิเคราะห์โลจิสติคแบบทวิ (Binary 
Logistic Regression) โดยพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยจากทฤษฎีการสลายตัวของพฤติกรรมตาม
แผน (Decomposed Theory of Planned Behavior : DTPB) 

ผลการศึกษา จากปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการท างานทางไกลตามกรอบแนวคิด
ในการวิจัยในครั้งนี้มีท้ังหมด 8 ตัวได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน การรับรู้ถึงความง่ายในการ
ใช้ ความเข้ากันในการใช้ บรรทัดฐานท่ีท างาน บรรทัดฐานท่ีบ้าน ทรัพยากรท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้ 
เทคโนโลยีท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้ และนโยบายองค์การ ซึ่งจากการวิเคราะห์สามารถสรุปผลได้ว่า 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการท างานทางไกลของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .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 non-
batched 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 
work, Home-based working, Work from home, Virtual office, Work anywhere 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการท างานทางไกล 
(Telework) ของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร” ส าเร็จลุล่วงได้
ด้วยดี ด้วยความกรุณาจากผู้มีพระคุณหลายท่าน ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์ ชมภูมิ่ง 
อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีคอยให้แนวคิด ค าแนะน า ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องงานวิจัยให้ด้วยดี
ตลอดมา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล คณะกรรมการสอบท่ีเสียสละเวลาให้
ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ท่ีช่วยให้งานค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงรอง
ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ อาจารย์ ดร.จตุรงค์ นภาธร และอาจารย์ ดร.ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ ท่ี
ให้ความอนุเคราะห์อย่างสูงในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 

อีกท้ังต้องขอขอบพระคุณ คุณปุ้ยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์การแห่งนี้ท่ีให้
การสนับสนุนช่วยเหลือในการให้ข้อมูลและแจกแบบสอบถามเป็นอย่างดี รวมถึงพนักงานท่ีช่วยตอบ
แบบสอบถามในงานวิจัยนี้ทุกท่าน ขอขอบคุณวาว เพื่อนผู้จุดประกายหัวข้อวิจัยในครั้งนี้และเป็นอีก
หนึ่งแรงส าคัญท่ีช่วยแจกแบบสอบถาม ขอบคุณยา ท่ีคอยให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นดีๆ ขอบคุณ
กลุ่มเพื่อนแปดได กลุ่มเพื่อนซีเก้า และขอขอบคุณส้ม เพื่อนท่ีคอยให้ก าลังใจและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ 
มาด้วยกัน ขอขอบคุณพี่ซัน อีกหนึ่งก าลังใจส าคัญท่ียิ่งใหญ่ท่ีท าให้ผ่านช่วงเวลาท่ียากล าบากนี้มาได้ 
และอีกสองบุคคลส าคัญท่ีขาดไม่ได้ ขอขอบพระคุณ คุณพ่อกฤตพัฒน์ ฐิติโชติพณิชย์ คุณแม่ชนัญญา   
ธีรวัฒนเศรษฐ์ ท่ีให้โอกาส สนับสนุนและให้ก าลังใจให้การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี 

ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านรวมท้ังผู้ท่ียังไม่ได้เอ่ยช่ือในท่ีนี้ ท่ีคอยช่วยเหลือ สนับสนุนและ
ให้ก าลังใจใหง้านวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอบคุณค่ะ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 
ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของยุคปัจจุบัน ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม 

เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม ล้วนส่งผลให้องค์การท่ัวโลกต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ ปัจจุบัน
เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลให้การด ารงชีวิตของมนุษย์เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้น มี
เครื่องมือเทคโนโลยีท่ีอ านวยความสะดวกต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะการติดต่อส่ือสารผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา ท าให้คนท่ีอยู่ห่างไกลสามารถติดต่อส่ือสารถึง
กันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อองค์การท่ีมีสาขาท่ีห่างไกลกันหรือองค์การท่ีต้องการ
ขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ เช่น การมีสาขาในต่างประเทศ การมีฐานการผลิตในต่างประเทศท่ีมี
ต้นทุนต่ ากว่า การใช้เทคโนโลยีในการติดต่อส่ือสารจึงเป็นส่ิงท่ีท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างสะดวก
รวดเร็ว ซึ่งหากองค์การใดสามารถน าระบบเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ก็จะท าให้องค์การสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างข้อได้เปรียบจากแข่งขันได้ การสร้างข้อได้เปรียบ
จากการแข่งขันนั้น องค์การอาจท าโดยการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการมีเครื่องมือเครื่องจักรท่ี
ทันสมัยหรือการใช้เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการท างาน หรือมีวิธีการกระบวนการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นส่ิงท่ีสามารถสร้างข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขันได้แต่ก็เป็นส่ิงท่ีสามารถเลียนแบบกันได้ไม่ยาก แต่ทรัพยากรท่ีองค์การอื่นเลียนแบบได้
ยากคือทรัพยากรมนุษย์ หรือพนักงานขององค์การ ท่ีเป็นปัจจัยขับเคล่ือนให้องค์การสามารถบรรลุ
หรือไม่บรรลุเป้าหมายท่ีองค์การต้ังไว้  ดังนั้นเพื่อให้องค์การสามารถสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
ได้เหนือคู่แข่ง องค์การจึงต้องให้ความส าคัญกับพนักงาน ท าอย่างไรให้พนักงานท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าให้แก่องค์การได้สูงสุด และจะท าอย่างไรท่ีจะดึงดูดพนักงานท่ีมีศักยภาพ
หรือสามารถสร้างคุณค่าให้แก่องค์การ และรักษาพนักงานเหล่านี้ให้อยู่กับองค์การไปได้นานท่ีสุด  

จะเห็นได้ว่ามีการศึกษาจ านวนมากเกี่ยวกับถึงความพึงพอใจในงานของพนักงาน 
ความรู้สึกผูกพันของพนักงานต่อองค์การ ปัจจัยท่ีจะท าให้พนักงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝ่ังยุโรปได้มีการน าระบบการท างานท่ียืดหยุ่น เช่น ระบบการ
ท างานทางไกล (Telework, Telecommuting, Remote working) ซึ่ง เป็นระบบการท างานท่ี
สามารถให้พนักงานสามารถท างานในสถานท่ีอื่นได้นอกเหนือจากส านักงานหลัก โดยท างานผ่านการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการท างานรูปแบบนี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย และมีแนวโน้มมากขึ้น



Ref. code: 25595802036227HGARef. code: 25595802036227HGARef. code: 25595802036227HGARef. code: 25595802036227HGA

2 
 

อย่างต่อเนื่อง จากรายงานของ International Telework Association and Council (ITAC) พบว่า
ในปี 1999 ประเทศสหรัฐอเมริกามีพนักงานท่ีท างานทางไกลจ านวน 19.6 ล้านคน และเพิ่มขึ้นเป็น 
28 ล้านคนในปี 2001 ส่วนในประเทศอื่นในทวีปยุโรปมีการรายงานจาก The UK Department of 
Trade and Industry ว่า ในปี 2003 มีพนักงานท่ีท างานห่างไกลจากส านักงานโดยใช้เทคโนโลยี 2.2 
ล้านคน และมีอัตราเติบโตเฉล่ียร้อยละ 65 ใน 4 ปี ซึ่งการท่ีระบบการท างานทางไกลเป็นที่นิยมอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากมีการศึกษาจ านวนมากพบว่าระบบนี้มีประโยชน์อย่างมากท้ังต่อพนักงาน องค์การ
และส่ิงแวดล้อม  

ในแง่มุมของพนักงาน พบว่าการท างานทางไกลสามารถช่วยลดความเครียดได้เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ท่ีท างานท่ีส านักงาน (Mann and Holdsworth, 2003) การท างานทางไกลจะช่วย
ลดแรงกดดันจากงานและเพิ่มสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน (Work-Life-Balance) ให้แก่
พนักงาน (Sparrow, 2000) ในแง่มุมขององค์การพบว่า พนักงานสามารถสร้างผลิตภาพได้สูงขึ้น 
(AT&T, 2002; Hesse and Grantham, 1991; Hill et al., 1998; Lupton and Haynes, 2000) ซึ่ง
วัดในแง่ท้ังปริมาณและคุณภาพจากงานท่ีผลิตได้ (Butler et al., 2007; Wheatley, 2012; Noonan 
and Glass, 2012) มีอัตราขาดงานลดลง (Pratt, 1999) พนักงานท่ีใช้ระบบการท างานทางไกลมี
ระดับความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) สูงกว่าผู้ท่ีไม่ได้ใช้ (Igbaria and Guimarares, 1999) 
และการท างานทางไกลยังส่งผลให้พนักงานมีขวัญและก าลังใจรวมถึงมีแรงจูงใจในการท างานสูงขึ้น
ด้วย (Lupton and Haynes, 2000)  การท างานทางไกลสามารถช่วยลดค่ าใ ช้จ่ายเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์  (AT&T, 2002; Kurland and Bailey,1999) สามารถดึงดูดและรักษาพนักงาน โดย
มีการศึกษาพบว่าองค์การท่ีใช้ระบบการท างานทางไกลมีอัตราการรักษาพนักงานสูงกว่าองค์การท่ี
ไม่ได้ใช้ (Lupton and Haynes, 2000) และพนักงานมีระดับความผูกพันต่อองค์การ (Employee 
commitment to the organization) เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น  (Igbaria and Guimaraes, 1999) แ ละ ด้ า น
ส่ิงแวดล้อมพบว่าการท างานทางไกลช่วยลดมลพิษ ลดการบริโภคน้ ามันและช่วยลดปัญหาสภาพ
การจราจร (Clean Air Council, 2003; US Department of Transportation, 2000)  

ดังนั้นผู้บริหารองค์การในยุคปัจจุบันจึงควรตระหนักและให้ความส าคัญในการน าระบบ
การท างานทางไกลมาใช้ในองค์การ เพื่อสร้างข้อได้เปรียบในเชิงแข่งขัน ซึ่งผลประโยชน์ของการใช้
ระบบจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากไม่เกิดการยอมรับหรือการน ามาใช้  ผู้วิ จัยได้ท าการศึกษา
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการใช้ระบบการท างานทางไกลมาต้ังแต่พ.ศ.2551
คิดเป็นระยะเวลา 8 ปีแต่พนักงานส่วนใหญ่ในองค์การยังไม่เกิดการยอมรับและน าระบบไปใช้ ปัจจุบัน
พนักงานท่ีน าระบบนี้ไปใช้คิดเป็นอัตราเฉล่ียร้อยละ 25 ของพนักงานท้ังหมดท่ีสามารถใช้ระบบการ
ท างานทางไกลได้ ซึ่งองค์การนี้มีความคาดหวังให้พนักงานท่ัวทั้งองค์การใช้ระบบการท างานนี้ ผู้วิจัย
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จึงเล็งเห็นว่าประเด็นปัญหาส าคัญเบื้องต้นท่ีควรศึกษาคือการศึกษาว่าปัจจัยใดท่ีส่งผลให้เกิดการใช้
ระบบการท างานทางไกลไปใช้เพื่อท่ีจะสามารถน าไปพัฒนาปรับปรุงให้พนักงานเกิดการใช้การท างาน
ทางไกลท่ัวทั้งองค์การ  
                   
1.2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการท างานทางไกล (Telework) ของ

พนักงาน กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงให้พนักงานเกิดการยอมรับและน าระบบการ

ท างานทางไกลไปใช้ท่ัวทั้งองค์การ 
 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ทราบถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการท างานทางไกล โดย
ใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis) แบบการวิเคราะห์โลจิ
สติคแบบทวิ (Binary Logistic Regression)  กล่าวคือ หากพบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการ
ท างานทางไกล องค์การต้องให้ความส าคัญกับปัจจัยนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน  แต่ในทางตรงข้าม 
หากพบปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการใช้ระบบการท างานทางไกล องค์การควรน ามาปรับปรุงพัฒนา
เพื่อให้เกิดการใช้ระบบการท างานทางไกลท่ัวทั้งองค์การ 

2. ทราบถึงผลประโยชน์และผลเสียของการท างานทางไกล 
3. น าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการปรับใช้เพื่อให้พนักงานในองค์การท่ีศึกษาเกิดน า

ระบบการท างานทางไกลไปใช้อย่างท่ัวทั้งองค์การ 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. มุ่งศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการท างานทางไกล (Telework) ของ
พนักงาน  

2. กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพ
มหานคร เฉพาะพนักงานท่ีท างานท่ีส านักงานใหญ่ จ านวน 305 คน 
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1.5 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 

ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการท างานทางไกล 
(Telework) ของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วย  

ตัวแปรอิสระ ซึ่งประกอบด้วย 
ตัวแปรท่ี 1 ทัศนคติท่ีมีต่อระบบการท างานทางไกล (Attitudes toward Telework) 

ประกอบไปด้วย 
(1) การรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน (Perceived usefulness) 
(2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ (Perceived ease of use) 
(3) ความเข้ากันในการใช้ (Compatibility) 
 
ตัวแปรท่ี 2 บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm) ประกอบไปด้วย 
(1) บรรทัดฐานท่ีท างาน (Work social structure) 
(2) บรรทัดฐานท่ีบ้าน (Home social structure) 
 
ตัวแปรท่ี 3 การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม  (Perceived behavioral control) 

ประกอบไปด้วย 
(1) ทรัพยากรท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้ (Resource facilitating conditions) 
(2) เทคโนโลยีท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้ (Technology facilitating conditions)   
(3) นโยบายองค์การ (Corporate Policy) 
ตัวแปรตาม ซึ่งประกอบไปด้วย 
(1) การใช้ระบบการท างานทางไกล (Adopt of Telework) 
(2) การไม่ใช้ระบบการท างานทางไกล (Non Adopt of Telework) 

 
1.6 นิยามศัพท์ (เฉพาะที่ใชใ้นการวิจัย) 
 

ระบบการท างานทางไกล (Telework) หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารในการท างาน ซึ่งรวมถึงการท างานจากบ้านท่ีได้รับค่าจ้าง (paid work from home) การ
ท างานจากส านักงานดาวเทียม (satellite office) จากศูนย์ท างานระยะไกล (telework centre) 
หรือสถานท่ีท างานอื่นนอกเหนือจากส านักงานปกติ (Verbeke et al., 2008) ในบริบทองค์การท่ี
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ศึกษาครั้งนี้ใช้ช่ือระบบว่า “Work Anywhere” ซึ่งพนักงานสามารถใช้ระบบการท างานทางไกลได้
ครั้งละ 1 วันต่อสัปดาห์ และไม่เกิน 3 ครั้งต่อเดือน เป็นระบบท่ีเป็นทางเลือกให้แก่พนักงาน ไม่ได้มี
การบังคับใช้ 

การรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน (Perceived usefulness) หมายถึง ความคิดเห็นของ
แต่ละบุคคลท่ีมีต่อความเช่ือในการใช้ระบบ โดยเช่ือว่าการใช้ระบบ จะท าให้ประสิทธิภาพในการ
ท างานของตนเองดีขึ้น (Davis, 1989) ในระดับพนักงาน หมายถึงการท างานทางไกลจะส่งผลให้งาน
หรือกิจกรรมประจ าวันของเขาประสบความส าเร็จ ในระดับของหัวหน้างาน หมายถึง การท างาน
ทางไกลช่วยให้เขาสามารถควบคุมลูกน้องได้ (Clark, 1998)  

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ (Perceived of ease of use) หมายถึง ความคิดเห็น
ของแต่ละบุคคลท่ีคาดหวังต่อการใช้ระบบว่าจะมีการใช้งานท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใช้ความพยายาม
ในการท าความเข้าใจมาก (Davis, 1989) 

ความเข้ากันในการใช้  (Compatibility) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลว่าระบบนั้นมี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ ค่านิยม ประสบการณ์และทักษะของตนเอง (Rogers, 
1983) 

ทัศนคติท่ีมีต่อการท างานทางไกล (Attitudes Toward  Telework) หมายถึง ทัศนคติ
ของบุคคลท่ีมีต่อระบบการท างานทางไกล เช่น รู้สึกสนใจอยากใช้งาน รู้ว่าระบบนั้นดีหรือไม่ดี รู้สึก
ชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งจะน าไปสู่การยอมรับระบบนั้น  (Davis, 1989) ซึ่งทัศนคติท่ีมีต่อการใช้งานจะ
ได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และความเข้ากันในการใช้   

บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลว่าบุคคลอื่นท่ี
มีความส าคัญกับตนเอง ต้องการหรือไม่ต้องการให้ตนเองแสดงพฤติกรรมนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ งคน
ใกล้ชิดได้ท าพฤติกรรมนั้น หรือคาดหวังให้เขาแสดงพฤติกรรมนั้น บุคคลนั้นก็มีแนวโน้มท่ีจะคล้อย
ตามและท าตาม (Fishbein & Ajzen, 1980) 

บรรทัดฐานท่ีท างาน (Work social structure) หมายถึง  การท่ีบุคคลรับรู้เกี่ยวกับ
ความคาดหวังหรือความต้องการของกลุ่มหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและลูกน้อง หากบุคคลนั้นเช่ือว่า 
กลุ่มหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและลูกน้อง ต้องการให้แสดงพฤติกรรมนั้น ก็มีแนวโน้มจะคล้อยตาม
และท าตามด้วย ในทางตรงกันข้าม หากเช่ือว่ากลุ่มหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและลูกน้องคิดว่าเขาไม่
ควรแสดงพฤติกรรมนั้น เขาก็มีแนวโน้มท่ีจะไม่แสดงพฤติกรรมนั้นด้วย (Fishbein & Ajzen, 1980) 

บรรทัดฐานท่ีบ้าน (Home social structure) หมายถึง การท่ีบุคคลรับรู้เกี่ยวกับความ
คาดหวังหรือความต้องการของบุคคลในครอบครัว หากบุคคลนั้นเช่ือว่า บุคคลในครอบครัวต้องการให้
แสดงพฤติกรรมนั้น ก็มีแนวโน้มจะคล้อยตามและท าตามด้วย ในทางตรงกันข้าม หากเช่ือว่าบุคคลใน
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ครอบครัวคิดว่าเขาไม่ควรแสดงพฤติกรรมนั้น เขาก็มีแนวโน้มท่ีจะไม่แสดงพฤติกรรมนั้นด้วย 
(Fishbein & Ajzen, 1980) 

การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavioral control) หมายถึง การรับรู้
ของบุคคลท่ีมีต่อปัจจัยท่ีอาจส่งเสริมหรือขัดขวางการแสดงพฤติกรรมนั้น (Control beliefs) เช่น การ
รับรู้ถึงความพร้อมของทรัพยากร ทักษะ หรือโอกาสในการแสดงพฤติกรรมนั้น (Ajzen, 1985) 

ทรัพยากรท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้ (Resource facilitating conditions) หมายถึง ความ
คิดเห็นของพนักงานต่อทรัพยากรในองค์การว่ามีความเพียงพอหรือเหมาะสมต่อการท างานทางไกล
หรือไม่ (Ajzen, 1985) 

เทคโนโลยีท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้  (Technology facilitating conditions) หมายถึง 
ความคิดเห็นของพนักงานต่อเทคโนโลยีในองค์การว่ามีความเพียงพอหรือเหมาะสมต่อการท างาน
ทางไกลหรือไม่ (Ajzen, 1985) 

นโยบายองค์การ (Corporate Policy) หมายถึง ความคิดเห็นของพนักงานต่อองค์การ
ว่ามีนโยบายท่ีสนับสนุนในการท างานทางไกลหรือไม่ เช่น การรับรู้ว่าผู้บริหารระดับสูงให้การ
สนับสนุนให้พนักงานสามารถท างานทางไกลได้ 

การใช้ระบบการท างานทางไกล (Adopt of Telework) หมายถึง ภายใน 2 ปีท่ีผ่านมา
พนักงานเคยใช้ระบบการท างานทางไกล 

การไม่ใช้ระบบการท างานทางไกล (Non Adopt of telework) หมายถึง ภายใน 2 ปีท่ี
ผ่านมาพนักงานไม่เคยใช้ระบบการท างานทางไกล 
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1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การใช้ระบบการท างานทางไกล 
(Adopt of Telework) 

ทัศนคติที่มีต่อระบบการท างานทางไกล 
(Attitudes Toward Telework) 

 

 การรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน 

(Perceived usefulness) 

 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ 

(Perceived ease of use) 

 ความเข้ากันในการใช ้

(Compatibility) 

บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง 
(Subjective Norm) 

 

 บรรทัดฐานที่ท างาน  

(Work social structure) 

 บรรทัดฐานที่บ้าน 

(Home social structure) 

การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม 
(Perceived behavioral control) 

 

 ทรัพยากรที่เอื้ออ านวยต่อการใช้  
(Resource facilitating conditions) 

 เทคโนโลยีทีเ่อือ้อ านวยต่อการใช ้
(Technology facilitating conditions) 

 นโยบายองค์การ  
(Corporate Policy) 

การไมใ่ช้ระบบการท างาน
ทางไกล 

(Non Adopt of Telework) 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการท างานทางไกล (Telework) ของ

พนักงาน กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา มี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ความหมายของการท างานทางไกล 
2. ผลกระทบของระบบการท างานทางไกล 
3. ความหมายของการยอมรับ 
4. ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
- ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action : TRA) 
- ทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Technology Acceptance 

Model : TAM) 
- ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB) 
- ทฤษฎีการสลายตัวของพฤติกรรมตามแผน (Decomposed Theory of Planned 

Behavior : DTPB) 
- ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation : DOI) 
5. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับการท างานทางไกล 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยและการยอมรับการท างานทางไกล 

  
2.1 ความหมายของการท างานทางไกล 
 

จากการศึกษาจากหนังสือและเอกสารต่างๆ พบว่า มีคณะวิจัยและนักวิชาการหลาย
ท่านได้ให้ความหมายของการท างานทางไกล โดยใช้ค าศัพท์ท่ีแตกต่างกัน โดยค าท่ีพบในการศึกษา
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
ผู้วิจัยขอเลือกความหมายท่ีน่าสนใจ ดังต่อไปนี้ 
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Nilles (1998) ได้ให้ความหมายของการท างานทางไกล (Telework) ว่าเป็นการจัดการ
การท างานท่ียืดหยุ่น ซึ่งสามารถให้พนักงานท างานจากท่ีบ้านได้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (Information Communication Technologies : ICTs) ซึ่งลักษณะส าคัญของการท างานใน
รูปแบบนี้คือการเคล่ือนย้ายตัวงานไปสู่ผู้ปฏิบัติงานแทนการเคล่ือนย้ายผู้ปฏิบัติงานไปสู่ตัวงานเหมือน
ในอดีต ส่วน Telecommunication หมายถึง การปฏิบัติงานภายนอกส านักงานเป็นบางครั้งบาง
คราว เพื่อขจัดความเครียดต่อการท างานในรูปแบบเดิม (การท างานในส านักงาน) ซึ่งให้พนักงาน
สามารถปฏิบัติงานจากท่ีบ้าน จากสถานท่ีท่ีใกล้กับลูกค้า จากศูนย์การท างานระยะไกล ได้ 1 วันหรือ
มากกว่านั้นต่อ 1 สัปดาห์  

Bailey and Kurland (1999) ได้ให้ความหมายของการท างานทางไกล (Teleworking) 
ว่าเป็นการท างานได้ในทุกท่ีทุกเวลา สามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ การท างานจากบ้าน 
(home-based), การท างานจากส านักงานดาวเทียม (satellite office), การท างานจากศูนย์ท างาน
ละแวกบ้าน (neighborhood work center) , การท างานจากอุปกรณ์ส่ือสาร (mobile)  

Verbeke et al., (2008) กล่าวถึงการท างานทางไกล (Telework) ว่าเป็นค าแทนของ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการท างาน ซึ่งรวมถึงการท างานจากบ้านท่ีได้รับค่าจ้าง 
(paid work from home) การท างานจากส านักงานดาวเทียม (satellite office) จากศูนย์ท างาน
ระยะไกล (telework centre) หรือสถานท่ีท างานอื่นนอกเหนือจากส านักงานปกติ เป็นเวลาอย่าง
น้อย 1 วันต่อสัปดาห ์ 

Pearce (2009) การท างานทางไกล (Telecommuting) หมายถึง ระบบซึ่งสามารถให้
พนักงานท างานปกติ โดยมอบหมายหน้าท่ีอย่างเป็นทางการให้สามารถท างานท่ีบ้านหรือท่ีท างานอื่น
ตามพื้นท่ีท่ีสะดวกต่อท่ีอยู่อาศัยของพนักงาน  

Kugelmass (1995) การท างานทางไกล (Flexiplace) หมายถึง การเปล่ียนสถานท่ี
ท างาน แต่ไม่เปล่ียนเวลาการท างาน ให้พนักงานท างานอยู่ในขอบเขตของคู่มือสหภาพแรงงาน โดย
สามารถท างานจากบ้าน หรือจากสถานท่ีอื่นท่ีอยู่ไกลออกไปจากส านักงานโดยเป็นท่ีๆได้รับการ
เห็นชอบจากบริษัท โดยสามารถท างานจากสถานท่ีเหล่านี้ได้ตลอดหรืออาจท าแค่บางวันต่อสัปดาห์  

 Kugelmass (1995) การท างานทางไกล (Telecommuting) หมายถึง การท างานท่ี
ประกอบไปด้วย การท างานยืดหยุ่นด้านเวลา (Flexitime) การท างานยืดหยุ่นด้านสถานท่ี 
(Flexiplace) และการใช้การส่ือสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (electronic communication) ซึ่งเป็นการ
เคล่ือนย้ายการท างานจากส านักงานไปสู่ท่ีบ้าน โดยใช้การส่ือสารทางไกล  
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James and Hopkinson (2006) การท างานทางไกล (E-working) หมายถึง การท างาน
ท่ีหลากหลายสถานท่ี เป็นการท างานโดยอาศัยการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการ
ท างานอย่างเหมาะสม  

ธีรยุส วัฒนาศุภโชค (2553) ส านักงานเสมือน (Virtual Office) คือ การท่ีบุคลากรของ
กิจการ ไม่จ าเป็นต้องเข้ามาท างานท าส านักงานเป็นประจ าทุกวัน ท าให้พนักงานสามารถท างานท่ีใดก็
ได้ และเช่ือมโยงการประสานงานเข้ามาด้วยกันผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะในประเทศท่ี
มีพื้นท่ีจ ากัดมาก  

จากการศึกษาพบว่าค านิยามของการท างานทางไกล มีนักวิชาการใ ช้ค าศัพท์ท่ี
หลากหลาย โดยในแต่ละองค์การท่ีน าระบบการท างานทางไกลมาปฏิบัติ จะมีเงื่อนไขท่ีแตกต่างกันไป 
ซึ่ง ผู้วิ จัยได้ท าการพิจารณาลงในรายละเอียดแล้วพบว่าบริบทของระบบการท างานทางไกล 
(Telework) ขององค์การท่ีท าการศึกษาในครั้งนี้มีความหมายท่ีใกล้เคียงกับความหมายของ
นักวิชาการ Verbeke et al., (2008) มากท่ีสุด  

ผู้วิจัยจึงขอให้นิยามความหมายการท างานทางไกลตามนักวิชาการท่านนี้ กล่าวคือ การ
ท างานทางไกล (Telework) หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการท างาน ซึ่ง
รวมถึงการท างานจากบ้านท่ีได้รับค่าจ้าง (paid work from home) การท างานจากส านักงาน
ดาวเทียม (satellite office) จากศูนย์ท างานระยะไกล (telework centre) หรือสถานท่ีท างานอื่น
นอกเหนือจากส านักงานปกติ ซึ่งในบริบทขององค์การท่ีก าลังศึกษาพนักงานสามารถใช้ได้ครั้งละ 1 
วันต่อสัปดาห์ และไม่เกิน 3 ครั้งต่อเดือน เป็นระบบท่ีเป็นทางเลือกให้แก่พนักงาน ไม่ได้มีการบังคับใช้ 
 
2.2 ผลกระทบของระบบการท างานทางไกล 

 
มีการศึกษาจ านวนมากเกี่ยวกับผลกระทบของการท างานทางไกล พบว่าส่งผลท้ังต่อผู้

ท างานทางไกลหรือตัวพนักงานเอง ต่อองค์การ และสังคมส่ิงแวดล้อม เช่น James and Hopkinson 
(2006) ได้ท าการวิจัยผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของการท างานโดยใช้เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-working) โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 5,000 คนในบริษัท BT ซึ่งเป็นบริษัท
ขนาดใหญ่ของประเทศอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการท างาน
ทางไกล เพราะสามารถท าให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น สามารถลดแรงกดดันทางสังคม และยัง
ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆอีกด้วย เช่น ค่าเดินทาง พนักงานยังมีขวัญก าลังใจในการท างานดีขึ้น จ านวน
พนักงานขาดงานลดน้อยลง ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานต่างๆของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยพนักงานมีผลิตภาพ (Productivity) เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นการวัดท้ังในแง่ของคุณภาพและปริมาณ
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ของงาน  พนัก ง านมีคว ามพึ งพอใจในงาน  ( Job Satisfaction) และมี ระ ดับความ ผูกพั น 
(Commitment) ต่อองค์การสูงขึ้น (Baruch, 2000; Morgan, 2004) และช่วยลดค่าใช้จ่ายของ
บริษัท เช่น ค่าไฟ ค่าเช่าท่ี ส่งผลให้บริษัทมีก าไรสูงขึ้น ส่วนผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมพบว่า ช่วยลด
การใช้เช้ือเพลิงจากการเดินทางของพนักงาน และช่วยลดมลพิษทางอากาศ อีกท้ัง Harker and 
MacDonell (2012) ได้ท าการศึกษาของการท างานทางไกลว่ามีประสิทธิภาพส าหรับองค์การหรือไม่ 
โดยท าการวิเคราะห์แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 65 งานพบว่าการท างานทางไกลมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลลัพธ์องค์การ โดยการท างานทางไกลท าให้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น การรักษา
พนักงาน ท าให้พนักงานผูกพันต่อองค์การ และพัฒนาผลการด าเนินงานขององค์การ  

นอกจากจะมีการศึกษาถึงผลประโยชน์หรือผลกระทบเชิงบวกของการท างานทางไกล
แล้วยังมีการศึกษาถึงผลเสียด้วย เช่น การศึกษาของ Mann & Holdsworth (2003) พบว่าผู้ท่ีท างาน
ทางไกลมีความเครียดลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ท่ีท างานจากส านักงานปกติแต่ในขณะเดียวกันก็มี
ความรู้สึกโดดเด่ียวด้วย ซึ่งผู้ท่ีท างานทางไกลกลุ่มนี้จะมีประสบการณ์อารมณ์ฉุนเฉียวและมีอารมณ์
เชิงลบ เช่น รู้สึกกังวล ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการโดดเด่ียวจากสังคมและไม่สามารถแบ่งปันปัญหา
ของตนเองกับเพื่อนร่วมงานได้ อีกท้ังการศึกษาของ Fortin (1986) และ Hamilton (1987) 
ท าการศึกษาผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบของการท างานทางไกล พบว่ามีรายละเอียดดังนี้  

1) ผลกระทบการท างานทางไกลต่อพนักงาน 
ผลกระทบในเชิงบวก 
- ลดเวลาในการเดินทางและเพิ่มเวลาการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- สามารถจัดการชีวิตให้มีความยืดหยุ่น 
- มีความสมดุลระหว่างงาน ครอบครัว และมีเวลาส่วนตัว 
- เพิ่มโอกาสในการหารายได้เสริมให้แก่ครอบครัว 
- มีเวลาในการดูแลบุตร 
- ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น ค่าอาหาร ค่าจอดรถ 
- ลดความเครียดและมีบรรยากาศในการท างานท่ีเป็นกันเองมากขึ้น 
- เพิ่มโอกาสในการติดต่อและดูแลคนในครอบครัว  
ผลกระทบในเชิงลบ 
- รู้สึกโดดเด่ียวจากองค์การ 
- ขาดการปฏสัิมพันธ์ทางสังคมและเพื่อนร่วมงาน 
- ขาดความสามารถท่ีจะมองเห็นถึงความก้าวหน้าและพัฒนาในอาชีพ 
- อาจท าลายการร่วมกันเป็นทีม 
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- หากไม่มีกฎหมายท่ีเหมาะสม การท างานทางไกลอาจส่งผลให้เกิดการ
ท างานท่ีถูกกดขี่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic sweatshop) 

- มีโอกาสในการท างานหนักเกินไป ซึ่งส่งผลให้เกิดความเครียดและเหนื่อย
ล้าจากการท างาน 

- ขาดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการเข้าร่วมประชุมขององค์การ 
- การได้รับการดูแลจากหัวหน้าลดลง 

2) ผลกระทบการท างานทางไกลต่อองค์การ 
ผลกระทบเชิงบวก 
- ลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติลง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพื้นท่ีส านักงาน 
- มีการปรับปรุงผลผลิตได้ดีขึ้น จากการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- มีรอบการท างานได้มากขึ้นและท างานได้ตลอดเวลา จากการท างานผ่าน

คอมพิวเตอร์ 
- การท างานทางไกลเป็นเครื่องมือท่ีช่วยดึงดูดและรักษาพนักงานท่ีมี

ศักยภาพไห้กับองค์การ 
- ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น 
- ลดความเครียดและเพิ่มคุณภาพงาน เนื่องจากจัดนิสัยการท างานให้

เหมาะสมกับพฤติกรรมการท างาน 
- ลดอัตราการขาดงานและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
- ระบบการท างานทางไกลช่วยให้องค์การมีนโยบายในการจ้างงานคนพิการ

ได้มากขึ้น 
ผลกระทบเชิงลบ 
- เป็นปัญหาในความปลอดภัยของข้อมูล 
- การท างานทางไกลส่งผลเสียต่อรูปแบบการท างานร่วมกัน 
- เป็นปัญหาในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การบริหารงาน และขาดการ

ควบคุมดูแล 
- เป็นอุปสรรคในกระบวนการท างานและส่งผลให้เกิดการไม่เต็มใจของ

พนักงานในการเปล่ียนแปลง 
- มีมาตรฐานท่ีความแตกต่างกันระหว่างพนักงานท่ีท างานทางไกลและ

พนักงานท่ีท างานส านักงาน 
3) ผลกระทบการท างานทางไกลต่อสังคม 
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ผลกระทบเชิงบวก 

- เพิ่มโอกาสในการจ้างงาน เช่น คนพิการ 
- ช่วยท าให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น พนักงานท่ีท างานท างานทางไกลสามารถลด

ความแออัดในเมือง โดยไปพักอาศัยอยู่ท่ีชานเมืองหรือเมืองท่ีแออัดน้อยกว่า 
- ลดการบริโภคน้ ามัน ลดมลภาวะเป็นพิษ ความแออัดทางจราจร รวมท้ัง

ปัญหาอุบัติเหตุทางรถยนต์ 
ผลกระทบเชิงลบ 

- อาจเกิดเป็นคนกลุ่มน้อยขึ้น เช่น กลุ่มคนท างานท่ีเป็นผู้พิการ ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
หลักในสังคม 

- อาจน าไปสู่สงครามค่าแรงงานระหว่างประเทศ ในกลุ่มพวกแรงงานท่ีต้อง
ใช้ความรู้ 

- เกิดการต่อต้านในการเปล่ียนแปลง 
 

2.3 ความหมายของการยอมรับ  
 

กอร์ดอน (Gorgon, 1999 อ้างถึงใน วลัญช์ ก้าวสัมพันธ์, 2554) การยอมรับ หมายถึง 
ส่ิงท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีความเห็นต่อส่ิงต่างๆว่าถูกต้องหรือเหมาะสม โดยอยู่บนพื้นฐานของ
ความรู้ความเข้าใจในส่ิงนั้น และมีการตัดสินใจเพื่อน าไปปฏิบัติงานจริงต่อไป 

สกาวใจ ปธนสมิทธิ์ (2540) การยอมรับ หมายถึง กระบวนการท่ีเกิดขึ้นทางจิตใจภายใน
บุคคลแต่ละบุคคล หลังจากได้รับการแนะน าและพิจารณาแล้วที่สุด จึงรับหรือไม่รับเอาวิทยาการใหม่
นั้นไปใช้ โดยเริ่มต้ังแต่การต่ืนตัว (awareness) สนใจ (interest) ประเมินผล (evaluation) ทดลอง
น าไปใช้ (trail) และยอมรับในท่ีสุด (adoption) 

ปนัดดา อินทราวุธ (2543) ได้กล่าวว่า การยอมรับ คือ กระบวนการท่ีบุคคลพิจารณา
ตัดสินใจเกี่ยวกับส่ิงท่ีได้ รับรู้ เรียนรู้ หรือได้รับการแนะน ามา และรับเอาส่ิงนั้นมาใช้หรือปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ ซึ่งระยะเวลาของกระบวนการนี้จะช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับตัวบุคคลและคุณลักษณะของ
นวัตกรรมนั้น 

 
2.4 ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 

2.4.1 ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล ( Theory of Reasoned Action : TRA) 
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ทฤษฎีการกระท า ด้วยเหตุผล ( Theory of Reasoned Action : TRA) ถูก
น าเสนอโดย Fishbein and Ajzen (1975) โดยทฤษฎีนี้ได้อธิบายความสัมพันธ์ของความเช่ือ และ
ทัศนคติท่ีมีผลต่อการแสดงพฤติกรรม ซึ่งกล่าวไว้ว่า บุคคลโดยปกติจะเป็นผู้มีเหตุผล ใช้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองอย่างเป็นระบบในการประกอบการพิจารณา เพื่อตัดสินใจส่ิงใดส่ิงหนึ่งก่อนแสดง
ออกมาเป็นพฤติกรรม ดังนั้นการอธิบายพฤติกรรมท่ีต้ังใจในการกระท าใดๆ ท่ีแสดงออกมานั้น เกิด
จากความต้ังใจแสดงออกมา (Behavioral Intention) ซึ่งการท่ีบุคคลจะแสดงพฤติกรรมออกมานั้นมา
จากความเช่ือ (Belief), ทัศนคติ (Attitudes) และความต้ังใจกระท า (Intention) ของแต่ละบุคคล 

 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1 ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล  

 
โดยทฤษฎีนี้ได้กล่าวว่า พฤติกรรมใดๆ ท่ีแสดงออกมานั้น จะประกอบข้ึนจาก 3 

ส่วนดังนี้ 
1) ความต้ังใจแสดงพฤติกรรม (Behavioral Intention)  
แนวคิดนี้มีสมมติฐานว่า โดยท่ัวไปมนุษย์จะเป็นผู้มีเหตุผล และเลือกใช้ข้อมูลท่ีมี

ประโยชน์ต่อตนเองอย่างเป็นระบบ เพื่อบรรลุถึงการตัดสินใจของตน โดยจะพิจารณาก่อนว่า การ
กระท าของตนส่งผลกระทบอย่างไร จากนั้นจึงตัดสินใจว่าควรหรือไม่ท่ีจะปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นนั้นจะผ่านกระบวนการการพิจารณาด้วยเหตุผลมาก่อนแล้ว การ
กระท าใดๆ ขอมนุษย์ จึงเป็นส่ิงท่ีควบคุมได้ ดังนั้น ตัวก าหนดว่า มนุษย์จะปฏิบัติพฤติกรรมหรือไม่จึง
เป็นผลมาจากเจตนาท่ีจะปฏิบัติ 

2) ทัศนคติท่ีมีต่อพฤติกรรม (Attitude toward the behavior) 
ทัศนคติท่ีมีต่อพฤติกรรมซึ่งเป็นผลมาจากความเช่ือของบุคคลว่า การกระท าใน

พฤติกรรมใดๆ นั้นจะมีผลท่ีได้รับแน่นอน และมีผลมาจาก 2 ปัจจัยคือ ความเช่ือเกี่ยวกับผลของการ
กระท า (Behavioral Beliefs) และการประเมินผลลัพธ์ (Evaluation Outcomes) กล่าวคือ หาก
บุคคลมีความเช่ือว่าการท าพฤติกรรมใดแล้วได้รับผลทางบวก ย่อมมีแนวโน้มจะมีทัศนคติท่ีดีต่อ

Attitude toward 

act or behavior 

Subjective 
Norm 

Behavioral 
Intention 

Action 
Behavior 
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พฤติกรรมนั้น และหากมีความเช่ือว่าท าพฤติกรรมนั้นแล้วได้รับผลในทางลบ ก็จะมีแนวโน้มท่ีจะมี
ทัศนคติท่ีไม่ดี 

3) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) 
 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง หมายถึง ความรู้สึกของมนุษย์ท่ีคิดว่าสังคมมีแรง

กดดันให้กระท าหรือไม่ให้กระท าพฤติกรรมนั้น ซึ่งเป็นผลมาจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ ความเช่ือตามกลุ่ม
อ้างอิง (Opinions of referent others) และแรงจูงใจในการกระท าตามท่ีผู้อื่นคิด (Motivation to 
comply) (Solomon, 2007) ดังนั้นอิทธิพลต่อการกระท าพฤติกรรมนั้น เกิดจากการท่ีบุคคลรับรู้
เกี่ยวกับความคาดหวังหรือความต้องการของกลุ่มบุคคลอื่นในสังคมท่ีมีความส าคัญต่อเขา หากบุคคล
นั้นเช่ือว่า ผู้อื่นท่ีมีความส าคัญต่อเขาต้องการให้ท าพฤติกรรมนั้น ก็มีแนวโน้มจะคล้อยตามและท าตาม
ด้วย ในทางตรงกันข้าม หากเช่ือว่าคนอื่นท่ีมีความส าคัญต่อเขาคิดว่าเขาไม่ควรท าพฤติกรรมนั้น เขาก็
มีแนวโน้มท่ีจะไม่ท าพฤติกรรมนั้นด้วย 

2.4.2 ทฤษฎีแบบการจ าลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Technology 
Acceptance Model : TAM) 

ทฤษฎีแบบการจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ถูกพัฒนาขึ้นโดย Davis 
(1989) ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี แบบจ าลองการ
ยอมรับเทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned 
Action : TRA) ของ Fishbein and Ajzen (1975) โดยทฤษฎี TAM มีจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย 
และคาดการณ์พฤติกรรมใช้ระบบสารสนเทศของผู้ใช้งาน โดยกล่าวว่า การยอมรับพฤติกรรมการตั้งใจ
ใช้งาน (Behavioral Intention) และการใช้ระบบเทคโนโลยี (Action Behavior) ของแต่ละบุคคล 
ประกอบด้วยปัจจัย 2 ประการ คือ  

1) การรับรู้ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี (Perceived Usefulness : PU) 
หมายถึง ระดับความคิดเห็นของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อความเช่ือในการใช้ระบบ โดยเช่ือว่าการใช้ระบบจะ
ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของตนเองดีขึ้น  

2) การรับรู้ถึ งความง่ ายในการใช้งาน (Perceived ease of use : PEOU) 
หมายถึง ระดับความคิดเห็นของแต่ละบุคคลท่ีคาดหวังต่อการใช้ระบบว่าจะมีการใช้งานท่ีง่าย ไม่
ซับซ้อน ไม่ต้องใช้ความพยายามในการท าความเข้าใจมาก จะมีความเป็นไปได้มากท่ีจะได้รับการ
ยอมรับของผู้ใช้  

3) ทัศนคติท่ีมีต่อการใช้งาน (Attitude Toward Using) หมายถึง ทัศนคติของ
ผู้ใช้งานท่ีมีต่อเทคโนโลยี ซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมท่ีมีต่อเทคโนโลยีนั้น  เช่น รู้สึกสนใจอยากใช้งาน รู้ว่า
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เทคโนโลยีนั้นดีหรือไม่ดี รู้สึกชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งทัศนคติท่ีมีต่อการใช้งานจะได้รับอิทธิพลจากการ
รับรู้ถึงประโยชน์และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Fred, 1989; Parveen & Sulaiman, 2008)  

4) พฤติกรรมการต้ังใจใช้งาน (Behavioral Intention) หมายถึง พฤติกรรมของ
ผู้ใช้งานท่ีมีต่อเทคโนโลยีนั้นๆ โดยพฤติกรรมดังกล่าวจะได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ถึงประโยชน์ของ
เทคโนโลยีและทัศนคติท่ีมีต่อเทคโนโลยี แต่ Rigopoulos and Askounis (2007) พบว่าพฤติกรรม
การต้ังใจใช้งาน ในการศึกษาของเขาได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ถึงประโยชน์และการรับรู้ถึงความง่าย
ในการใช้งาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการใช้งานท่ีแท้จริง ซึ่งนอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น พบว่า 
การใช้แบบจ าลอง TAM ในการวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกัน ก็มีการใช้ปัจจัยหรือ
ได้ผลของความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีต่างออกไปอีกด้วย 

จากภาพสามารถอธิบายได้ว่า มีตัวแปรภายนอก (External Variable) เป็นตัว
แปรส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี (Perceived Usefulness) และการ
รับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived ease of use) และท้ังสองปัจจัยนี้ มีอิทธิพลโดยตรงกับ
การยอมรับเทคโนโลยีซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมการต้ังใจใช้งาน  (Behavioral Intention) และน าไปสู่
พฤติกรรมการใช้งานจริง (Action Behavior) แบบจ าลองนี้ เสนอว่า การรับรู้ถึงความยากง่ายในการ
ใช้งาน (PEOU) มีอิทธิพลต่อการรับรูประโยชน์ (PU) เนื่องจากระบบท่ีใชไดงาย จะยิ่งมีประโยชนมาก
และท าให้คนเกิดการยอมรับ ความเข้าใจนี้สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติในการประเมินระบบของผูใช้ ท่ี
ส่งผลต่อระดับความต้ังใจในการใช้เทคโนโลยี และอาจกล่าวได้ว่า การยอมรับระบบจะลมเหลว หากผู
ใชไมรับรูถึงประโยชนของระบบ และความยากง่ายในการใช้งาน 

 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 ทฤษฎแีบบการจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM)  

2.4.3 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB) 
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB) เป็นทฤษฎี

ทางจิตวิทยาสังคม น าเสนอโดย Ajzen ในปี 1985 ซึ่งถูกพัฒนาจากทฤษฎีการกระท าตามเหตุและผล 

External 
Variables 

Perceived 
Usefulness 

Perceived 
Ease of use 

Behavioral 
Intention 

Actual System 
Use 
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(Theory of Reasoned Action : TRA) ของ Ajzen และ Fishbein ในปี 1975 โดยเพิ่มการรับรู้ถึง
การควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการกระท าพฤติกรรมใดๆ (Perceived behavior control) ซึ่ง
แนวคิดของทฤษฎี TPB กล่าวถึงความเช่ือ 3 ประการท่ีส่งผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรม ประกอบไป
ด้วย ความเช่ือเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral Beliefs) ความเช่ือเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง (Normative 
Beliefs) และความเช่ือเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม (Control Beliefs) โดยความเช่ือแต่ละ
ด้านจะส่งผลต่อตัวแปรต่างๆ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1) ทัศนคติท่ีมีต่อความเช่ือ (Attitudes) หมายถึง การประเมินผลของความต้ังใจ
แสดงพฤติกรรมนั้นๆ ซึ่งเกิดจากความเช่ือเกี่ยวกับผลของการแสดงพฤติกรรม (Behavioral Beliefs)  
กล่าวคือ หากบุคคลนั้นมีความเช่ือว่า การแสดงพฤติกรรมนั้นแล้วจะได้รับผลตอบรับทางบวก บุคคล
นั้นก็จะมีแนวโน้มท่ีจะมีทัศนคติท่ีดีต่อพฤติกรรมนั้น ตรงกันข้ามหากบุคคลนั้นมีความเช่ือว่า ถ้าแสดง
พฤติกรรมนั้นแล้วจะได้รับผลทางลบ ก็จะมีแนวโน้มท่ีมีทัศนคติไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้น (Attitude 
Toward the behavior) ซึ่งเมื่อเกิดทัศนคติในทางบวก บุคคลก็จะเกิดเจตนาหรือต้ังใจ ( Intention) 
ในการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ 

2) บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) หมายถึง การรับรู้ของบุคคล
เกี่ยวกับความคาดหวังหรือความต้องการของสังคมท่ีมีต่อบุคคลนั้น ในการแสดงพฤติกรรมหรือไม่
แสดงพฤติกรรมใดๆ ซึ่งเกิดจากความเช่ือของบุคคลต่อความต้องการของสังคม (Normative beliefs) 
กล่าวคือ หากบุคคลรับรู้ว่ากลุ่มคนท่ีมีความส าคัญต่อเขา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใกล้ชิดได้ท า
พฤติกรรมนั้น หรือคาดหวังให้เขาแสดงพฤติกรรมนั้น บุคคลนั้นก็มีแนวโน้มท่ีจะคล้อยตามและท าตาม  

3) การรั บรู้ ถึ ง กา รควบคุมพฤติกร รม  (Perceived behavioral control) 
หมายถึง การรับรู้ของบุคคลท่ีมีต่อปัจจัยท่ีอาจส่งเสริมหรือขัดขวางการแสดงพฤติกรรมนั้น (Control 
beliefs) เช่น ทรัพยากร ทักษะ หรือโอกาสในการแสดงพฤติกรรมนั้น อีกท้ังยังหมายรวมถึงการรับรู้
ถึงก าลังของปัจจัยดังกล่าวท่ีมีต่อความเช่ือมั่นท่ีจะท าให้บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมได้หรือไม่ 
กล่าวคือ หากบุคคลเช่ือว่าเขาสามารถท่ีจะแสดงพฤติกรรมในสภาพการณ์นั้นได้ และสามารถควบคุม
ให้เกิดผลท่ีต้ังใจ บุคคลนั้นก็จะมีแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรมนั้น 
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ภาพท่ี 2.3 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB)  

2.4.4 ทฤษฎีการสลายตัวของพฤติกรรมตามแผน (Decomposed Theory of 
Planned Behavior : DTPB) 

ทฤษฎีการสลาย ตัวของพฤติกรรมตามแผน  (Decomposed Theory of 
Planned Behavior : DTPB) ถูกพัฒนาขึ้นโดย Taylor & Todd ในปี 1995 ซึ่งทฤษฎี DTPB ก็ถูก
พัฒนามาจากทฤษฎี TRA  ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดดังภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4 ทฤษฎีการสลายตัวของพฤติกรรมตามแผน (Decomposed Theory of Planned 
Behavior : DTPB)  

Behavioral 
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Intention Behavior 
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Taylor & Todd (1995) ได้ท าการศึกษาเพื่อท่ีจะท าความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างความเช่ือและตัวแปรต้นของความต้ังใจ โดยการแยกปัจจัยด้านความ
เช่ือของทัศนคติ (Attitudinal Beliefs) ออกเป็น 3 ปัจจัยจากการน าลักษณะนวัตกรรมท่ีส าคัญเด่นๆ
ท่ีส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมจากทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation 
theory : DOI) ของ Rogers (1983) ซึ่งได้แก่ ผลประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (relative advantage) 
ความซับซ้อนในการใช้ (complexity) และความสอดคล้อง (compatibility) โดยอธิบายได้ดังนี้ 

1) ผลประโยชน์ เชิง เปรียบเทียบ ( relative advantage) หมายถึง ระดับ
ผลประโยชน์ของนวัตกรรมซึ่งผู้รับนวัตกรรมน ามาเปรียบเทียบผลดีผลเสีย เช่น ราคา ภาพลักษณ์ 
ช่วยให้ท างานได้ดีขึ้น ความสะดวกสบาย และความพึงพอใจ ซึ่งผลประโยชน์เชิงเปรียบเทียบมี
ความสัมพันธ์กับการยอมรับนวัตกรรม (Roger,1983; Tan and Teo, 2000) 

2) ความซับซ้อนในการใช้ (complexity) หมายถึง ระดับการรับรู้ความยากใน
การเข้าใจ การเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมนั้น กล่าวคือหากบุคคลรับรู้ว่านวัตกรรมนั้นง่ายในการท า
ความเข้าใจและใช้มากกว่า จะเกิดการยอมรับและใช้มากกว่า ความซับซ้อนในการใช้เป็นปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์เชิงลบต่อทัศคติต่อนวัตกรรม ซึ่งถูกศึกษาว่าเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญท่ีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม (Davis et al., 1989) 

3) ความเข้ากันได้ (compatibility) หมายถึง ระดับของการรับรู้ ของผู้รับ
นวัตกรรมนั้นว่ามีเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ ค่านิยม ประสบการณ์และทักษะของตนเอง 
มีการศึกษาพบว่านวัตกรรมจะได้รับการยอมรับมากขึ้น หากนวัตกรรมนั้นมีความเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบในงาน และไม่ขัดต่อค่านิยมของบุคคลนั้น กล่าวคือ ความเข้ากันได้มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับการยอมรับ (Tornatzkey and Klein, 1982) 

2.4.5 ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation : DOI)  
ทฤษฎีนี้ได้ถูกน าเสนอโดย Roger ครั้งแรกในปีค.ศ. 1962 เป็นทฤษฎีทางด้าน

สังคมวิทยา (Sociology) Roger กล่าวถึงการแพร่กระจาย (Diffusion) ว่าเป็นกระบวนการท่ีท าให้
นวัตกรรมได้รับการยอมรับและถูกน าไปใช้  โดยผ่านช่องทางการส่ือสาร (Communication 
Channels) ซึ่งต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง (Time) จากกลุ่มบุคคลไปยังสังคม (Social System) เพื่อให้เกิด
การยอมรับ (Adoption)  ซึ่งอธิบายว่ากระบวนการการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมของบุคคล มี 5 
ขั้นตอนดังนี้ 

1) ขั้นความรู้ (Knowledge) เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลถูกกระตุ้นให้เกิดการตระหนัก
ถึงนวัตกรรม เมื่อบุคคลได้พบเห็นนวัตกรรมนั้น บุคคลอาจกระตือรือร้น (Active) เพื่อแสวงหาข้อมูล
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ข่าวสารจากช่องทางการส่ือสารต่างๆ เช่นจาก ส่ือมวลชน จากผู้น าทางความคิด แต่ขณะท่ีบางคนอาจ
ไม่กระตือรือร้น (Passive) ซึ่งอาจได้รับข้อมูลข่าวสารโดยบังเอิญ  

2) ขั้นโน้มน้าวใจ (Persuasion) ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นท่ีบุคคลเริ่มเปรียบเทียบ
นวัตกรรมในด้านผลประโยชน์และผลเสีย ซึ่งกลุ่มบุคคลท่ีใกล้ชิดหรือกลุ่มเพื่อนท่ีรับนวัตกรรมไปก่อน
แล้ว อาจอิทธิพลในการท าให้บุคคลเกิดการเลียนแบบ 

3) ขั้นตัดสินใจ (Decision) เป็นขั้นท่ีบุคคลประเมินองค์ประกอบต่างๆท่ีเกี่ยวกับ
นวัตกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรม ความคิดเห็นของตนเองและคนใกล้ชิดเกี่ยวกับนวัตกรรม 
ทรัพยากรท่ีจ าเป็นต้องใช้หากยอมรับนวัตกรรมนั้น ในขั้นนี้ ผู้ท่ีเผยแพร่นวัตกรรมมักจะพยายาม
กระตุ้นด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้บุคคลยอมรับนวัตกรรมนั้น เช่น ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ การให้
ทดลอง 

4) ขั้นการด าเนินการ (Implementation) เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลเริ่มทดลองใช้
นวัตกรรม ซึ่งในขั้นนี้ข้อมูลมีความส าคัญมากต่อการรับนวัตกรรม โดยข้อมูลของนวัตกรรมท่ีสะท้อน
ให้เห็นถึงความส าคัญต่อผู้ใช้ สถานท่ีในการเข้าถึงนวัตกรรม วิธีการใช้นวัตกรรม ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีส่งผล
ต่อการยืนยันการใช้นวัตกรรมต่อไป  

5) ขั้นการยืนยัน (Confirmation) เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลจะแสวงหาข้อมูลเพื่อ
ยืนยันความคิดท่ีว่าควรรับนวัตกรรมนั้นอย่างต่อเนื่อง หรือควรปฏิเสธนวัตกรรมนั้นอย่างเนื่อง 
กล่าวคือ ในขั้นนี้บุคคลท่ีเคยปฏิเสธนวัตกรรมอาจกลับมายอมรับนวัตกรรมนั้นก็ได้ หากบุคคลได้รับ
ข้อมูลท่ีดีเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น ในทางตรงข้าม บุคคลท่ีรับนวัตกรรมไปใช้แล้วอาจลังเลหรือยุติการ
ยอมรับนวัตกรรมนั้น หากได้รับข้อมูลท่ีไม่ดีเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น 

อีกท้ังจากทฤษฎีของ Roger (1994) อ้างถึงใน สุรพงษ์ ทวีวัฒน์ , 2547 ยัง
กล่าวถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมของบุคคลในสังคม โดยลักษณะส าคัญของนวัตกรรมท่ีมี
ผลต่อการยอมรับ ได้แก่  

1) ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantages) หมายถึง การท่ีผู้รับ
นวัตกรรมเห็นว่านวัตกรรมนั้นดีกว่าหรือมีประโยชน์มากกว่าวิธีปฏิบัติเก่า เช่น สะดวกกว่า รวดเร็ว
กว่า เสียค่าใช้จ่ายต่ ากว่า  กล่าวคือ หากผู้รับนวัตกรรมเห็นประโยชน์ของนวัตกรรมมากเท่าใด โอกาส
ในการยอมรับนวัตกรรมยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น 

2) ความเข้ากันได้ (Compatibility) หมายถึง การท่ีผู้รับนวัตกรรมเห็นว่า
นวัตกรรมนั้นมีความเข้ากันได้เหมาะสมกับตนเอง ในด้านต่างๆเช่น ด้านค่านิยม ประสบการณ์ในอดีต 
หรือทักษะ หากนวัตกรรมนั้นเข้ากับตนเองได้ ผู้รับจะรู้สึกมั่นใจ รู้สึกว่าไม่เส่ียง และส่งผลให้นวัตกรรม
มีความส าคัญมากขึ้น 
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3) ความซับซ้อน (Complexity) หมายถึง การท่ีผู้รับนวัตกรรมเห็นว่านวัตกรรม
นั้นยากหรือง่ายในการเรียนรู้เข้าใจและการน าไปใช้ กล่าวคือ หากนวัตกรรมนั้นมีความยุ่งยากซับซ้อน
สูง การยอมรับนวัตกรรมนั้นจะต่ า ในทางตรงข้ามหากนวัตกรรมนั้นมีความซับซ้อนต่ า การยอมรับ
นวัตกรรมจะสูง 

4) การทดลองใช้ (Trialability) หมายถึง การท่ีผู้รับนวัตกรรมนั้นได้ทดลองใช้ใน
ช่วงแรกก่อน เพื่อให้เกิดความมั่นใจและลดความเส่ียงท่ีเกิดจากการใช้งาน 

5) โอกาสในการสังเกตเห็นได้ (Observability) หมายถึง การท่ีผู้รับนวัตกรรม
สามารถสังเกตเห็นการใช้นวัตกรรมของบุคคลอื่นๆได้ ในรูปแบบผลประโยชน์จากการใช้หรือ
ผลกระทบต่างๆก่อนท่ีตนเองจะตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมนั้น 

  
2.5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการท างานทางไกล 
 

ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานทางไกล พบว่ามีการศึกษา
และงานวิจัย ได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการยอมรับและความต้ังใจใช้ระบบการท างานทางไกล 
พบว่ามีปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการยอมรับท้ังในระดับองค์การและระดับบุคคล ซึ่งปัจจุบันองค์การท่ี
ท าการศึกษาในครั้งนี้มีการยอมรับและน าระบบการท างานทางไกลมาใช้แล้วเป็นเวลา 8 ปี ผู้วิจัยจึง
ท าการศึกษาในขอบเขตของปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการยอมรับและการน าระบบการท างานทางไกลไปใช้
ในระดับบุคคลหรือพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทขององค์การท่ีท าการศึกษาดังนี้ 

2.5.1 ทัศนคติที่มีต่อระบบการท างานทางไกล (Attitudes toward telework) 
ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB) ท่ี

น าเสนอโดย Ajzen ในปี 1985 ทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้ หมายถึง การท่ีบุคคลประเมินผลของ
ความต้ังใจแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ซึ่งเกิดจากความเช่ือเกี่ยวกับผลของการแสดงพฤติกรรม (Behavioral 
Beliefs)  กล่าวคือ หากบุคคลนั้นมีความเช่ือว่า การแสดงพฤติกรรมนั้นแล้วจะได้รับผลตอบรับ
ทางบวก บุคคลนั้นก็จะมีแนวโน้มท่ีจะมีทัศนคติท่ีดีต่อพฤติกรรมนั้น ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลนั้น
มีความเช่ือว่า ถ้าแสดงพฤติกรรมนั้นแล้วจะได้รับผลทางลบ ก็จะมีแนวโน้มท่ีมีทัศนคติไม่ดีต่อ
พฤติกรรมนั้น (Attitude Toward the behavior) ซึ่งเมื่อเกิดทัศนคติในทางบวก บุคคลก็จะเกิด
เจตนาหรือต้ังใจในการแสดงพฤติกรรม (Intention) ซึ่งในการศึกษาการท างานทางไกล พบว่าความ
เช่ือหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อทัศนคติต่อการท างานทางไกลนั้นมาจากปัจจัยหลัก 3 ประการคือการรับรู้
ประโยชน์ (Perceived usefulness) และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ (Perceived of ease of 
use) และความเขา้กันได้ (Compatibility) (Clark II, 1998) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1) การรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน (Perceived usefulness) เป็นการรับรู้ของ
บุคคลว่า ระบบนั้นจะช่วยท าให้ผลการปฏิบัติงานของเขาดีขึ้น (Davis et al., 1989) ในระดับพนักงาน 
หมายถึงการท างานทางไกลจะส่งผลให้งานหรือกิจกรรมประจ าวันของเขาประสบความส าเร็จ ใน
ระดับของหัวหน้างาน หมายถึง การท างานทางไกลช่วยให้เขาสามารถควบคุมลูกน้องได้ (Clark, 
1998) เช่น การกระจายการท างานไปยังภูมิภาคหรือสถานท่ีต่างๆได้ (Daniel, 2001) โดยมีการศึกษา
พบว่า หากหัวหน้างานและพนักงานมีการรับรู้ถึงประโยชน์ในการท างานทางไกล หัวหน้างานและ
พนักงานนั้นก็จะมีทัศนคติท่ีดีต่อการท างานทางไกล และส่งผลให้เกิดความต้ังใจใช้การท างานทางไกล
ด้วย (Daniels et al., 2001 ; Karnowski and White, 2002) และยังพบว่าการฝึกอบรมหัวหน้างาน
เกี่ยวกับประโยชน์ของการท างานทางไกลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการยอมรับการท างานทางไกลใน
องค์การ (Igbaria and Guimaraes, 1999) และหากพนักงานมีความคาดหวังว่าการท างานทางไกล
ท าให้เกิดผลการปฏิบัติงานดีขึ้น จะส่งผลให้พนักงานมีความต้ังใจใช้การท างานทางไกลมากขึ้น 
(Desanctis, 1984)  แต่หากพนักงานรับรู้ว่าการท างานทางไกลมีผลเสียต่อตนเอง เช่น รู้สึกถึงความ
โดดเด่ียวทางสังคม ก็จะส่งผลทางลบต่อการตั้งใจใช้ระบบการท างานทางไกล  

2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ (Perceived ease of use) ระดับความคิดเห็น
ของแต่ละบุคคลท่ีคาดหวังต่อการใช้ระบบว่าจะมีการใช้งานท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใช้ความพยายาม
ในการท าความเข้าใจมาก เป็นปัจจัยท่ีบ่งช้ีว่าการท างานทางไกลนั้นอ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้หรือไม่ 
มีการศึกษาพบว่า หากหัวหน้างานและพนักงานมีการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ในการท างานทางไกล
ในองค์การ หัวหน้างานและพนักงานนั้นก็จะมีทัศนคติท่ีดีต่อการท างานทางไกล และส่งผลให้เกิด
ความต้ังใจใช้การท างานทางไกลด้วย (Daniels et al., 2001 ; Karnowski and White, 2002) A7 
ในทางตรงกันข้าม หัวหน้างานจะไม่เต็มใจยอมรับการท างานทางไกลหากเขาเห็นถึงความยุ่งยากใน
การใช้การท างานทางไกลขององค์การ เช่น ขาดทรัพยากรทางเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม หรือรับรู้ว่าการ
ท างานทางไกลส่งผลทางลบต่อวัฒนธรรมองค์การ (Chapman et al., 1995; Daniels et al., 2001; 
IIlegems et al., 2001)  

3) ความเข้ากันในการใช้ (Compatibility) เป็นปัจจัยท่ีวัดการรับรู้ในความ
เหมาะสมของการท างานทางไกล ว่ายืดหยุ่นสอดคล้องหรือเข้ากันได้กับผู้ใช้งานในด้านต่างๆหรือไม่ 
เช่น ด้านค่านิยม ประสบการณ์ในอดีต หรือทักษะ หากนวัตกรรมนั้นเข้ากับตนเองได้ ผู้รับจะรู้สึก
มั่นใจ รู้สึกว่าไม่เส่ียง และส่งผลให้นวัตกรรมมีความส าคัญมากขึ้น ซึ่งปัจจัยนี้จะส่งผลต่อทัศนคติท่ีมี
ต่อการใช้การท างานทางไกล (Clark, 1998) ด้วยรูปแบบการท างานทางไกล จึงไม่ใช่ทุกคนท่ีสามารถ
ใช้ระบบนี้ได้ มีการส ารวจพบว่า โอกาสในการท างานทางไกลของพนักงานจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่
กับปัจจัยลักษณะงาน (Job Characteristics) ว่าเหมาะสมกับการท างานทางไกลหรือไม่ จากสถิติการ
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ท างานทางไกลบ่งช้ีว่าไม่ค่อยพบการท างานทางไกลในลักษณะงานท่ีเกี่ยวกับประเภทงานการผลิต แต่
จะพบมากในการงานประเภทบริการ และงานเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน (Huws et al., 1990; 
Empirica, 2000; McGrath and Houlihan, 1998) และการท างานทางไกลยังเหมาะสมกับงาน
ประเภทท่ีไม่ใช่งานกิจวัตรประจ าวันซึ่งเป็นงานท่ีต้องการสมาธิ และเป็นงานของพนักงานท่ีต้องใช้
ความรู้ พวกท่ีท างานเป็นมืออาชีพ เช่น พนักงานออกแบบสินค้า นักวิศวกรท่ีออกแบบซอฟท์แวร์ 
ผู้บริหารระดับสูง และท่ีปรึกษาทางการเงิน (Baruch, 2000; Be´langer, 1999; Gillespie et al., 
1995; Haddon and Brynin, 2005)  

2.5.2 บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm) 
บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง กล่าวคือ การท่ีบุคคลรับรู้แรงกดดันจากสังคมหรือกลุ่ม

อ้างอิงท่ีมีความส าคัญต่อเขาในการท่ีจะแสดงหรือไม่แสดงพฤติกรรมนั้นๆ (Ajzen, 1991)  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคนใกล้ชิดได้ท าพฤติกรรมนั้น หรือคาดหวังให้เขาแสดงพฤติกรรมนั้น บุคคลนั้นก็มีแนวโน้มท่ี
จะคล้อยตามและท าตามพฤติกรรมนั้นด้วย โดยปัจจัยย่อยของบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง แบ่งออกเป็น 2 
ด้านดังนี้ 

1) บรรทัดฐานท่ีท างาน (Work social structure) เป็นปัจจัยท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการ
รับรู้ของบุคคล เกี่ยวกับบุคคลอื่นในท่ีท างานคือ หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและลูกน้อง กล่าวคือ ยิ่ง
กลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลหรือความส าคัญต่อการตัดสินใจมากเท่าใด ความคาดหวังจากสังคมก็จะเพิ่มขึ้น
และส่งผลต่อการตัดสินใจต่อการท างานทางไกลมากขึ้นด้วย มีการศึกษาจ านวนมากพบว่าการ
สนับสนุนจากผู้บริหารระดับกลางเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการยอมรับการท างานทางไกล (Currid, 
1992; Harier, 1993; Huws et al., 1990; Sixel, 1994)  เ ช่ น  ก า ร ศึ ก ษ าข อ ง  Ruppel and 
Harrington (1995) พบว่าการขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับกลางส่งผลเชิงลบอย่างมากต่อ
การยอมรับการท างานทางไกล โดยส่ิงจ าเป็นในการท าให้ระบบการท างานทางไกลประสบความส าเร็จ
คือ ความเช่ือใจระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง (Ruppel and Harrington, 1995; Harrington and 
Ruppel, 1999) กล่าวคือหัวหน้างานต้องเช่ือใจลูกน้องว่าสามารถท างานได้ดี ส่วนลูกน้องท่ีท างาน
ทางไกลก็ต้องเช่ือใจหัวหน้าว่าจะปฏิบัติต่อเขาอย่างเป็นธรรม มีงานวิจัยของการท างานทางไกลพบว่า
ความเช่ือใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ผลการปฏิบัติงานท่ีดี ความพึงพอใจในงาน และมี
ความสัมพันธ์ทางลบต่อความเครียดในงาน (Staples, 2001) โดยหัวหน้างานท่ีมองว่าการท างานท่ี
ยืดหยุ่นเป็นส่ิงส าคัญจะมีแนวโน้มน าเสนอนโยบายการท างานไกลให้แก่ลูกน้องมากกว่า (Wood, 
1999) และหากองค์การมีสภาพแวดล้อมในการไว้วางใจระหว่างหัวหน้าและลูกน้องยิ่งมาก จะยิ่ง
ส่งผลให้เกิดการใช้การท างานทางไกลเพิ่มมากขึ้นไปด้วย (Pe´rez et al, 2004) ซึ่งมีการศึกษาพบว่ามี
ความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างปัจจัยการได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานและความพึงพอใจการ
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ท างานทางไกล ผู้ท่ีท างานทางไกลท่ีได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานมีรายงานว่ามีระดับคุณภาพ
ชีวิตสูงขึ้น ผลการปฏิบัติงานสูงขึ้น และยังมีความสัมพันธ์กับองค์การท่ีดีขึ้นอีกด้วย (Hartman et al., 
1991; Haines et al., 2002)   

2) บรรทัดฐานท่ีบ้าน (Home social structure) เป็นปัจจัยท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการ
รับรู้ของบุคคล เกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว และเพื่อนฝูง มีการศึกษาระบุว่าการได้รับการสนับสนุน
จากครอบครัวส่งผลต่อการท างานทางไกล กล่าวคือหากสมาชิกในครอบครัวของผู้ท่ีท างานทางไกล
จากท่ีบ้านมีความเข้าใจ โดยให้ความเคารพเวลาในการท างานเมื่อเขาท างานอยู่บ้าน การสนับสนุน
จากครอบครัวจะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในการท างานทางไกล
รวมถึงความสัมพันธ์กับองค์การ (Haines et al., 2002) อีกท้ังผู้ท่ีท างานทางไกลท างานจากท่ีบ้าน 
เขาต้องมีความพร้อมของอุปกรณ์และเทคโนโลยีส าหรับการท างานทางไกลเช่น คอมพิวเตอร์  และ
ระบบการติดต่อส่ือสารท่ีเหมาะสม (Weiss, 1994) หากสภาพแวดล้อมท่ีบ้านของผู้ท่ีท างานทางไกล
ไม่เหมาะสม เช่น พื้นท่ีในการท างานไม่เพียงพอ อาจท าให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวหรือเกิด
ผลงานท่ีด้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับการท างานท่ีส านักงาน ก็จะส่งผลทางลบต่อความต้ังใจใช้การ
ท างานทางไกล  

2.5.3 การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavioral control) 
เป็นการรับรู้ของบุคคลท่ีมี ต่อปัจจัยท่ีอาจส่งเสริมหรือขัดขวางการแสดง

พฤติกรรมนั้น (Control beliefs) เช่น การรับรู้ถึงความพร้อมของทรัพยากร ทักษะ หรือโอกาสในการ
แสดงพฤติกรรมนั้น หรือกล่าวได้ว่าเป็นการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับเงื่อนไขของส่ิงอ านวยความสะดวก 
(Facilitating conditions) หมายถึง การเข้าถึงได้ง่ายในด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรโครงสร้าง
พื้นฐาน จากทฤษฎี TPB (Ajzen, 1985) และทฤษฎี DTPB (Taylor and Todd, 1995) พบว่าความ
พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีส่งผลการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม กล่าวคือ กล่าวคือ 
การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานให้ง่ายและพร้อมใช้งาน จะส่งผลการยอมรับ
เทคโนโลยีเป็นไปได้มากขึ้น (Gog, 1995)  

1) ทรัพยากรท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้ (Resource facilitating conditions) เป็น
ปัจจัยท่ีมุ่งเน้นไปท่ีความคิดเห็นของพนักงานต่อทรัพยากรในองค์การว่ามีความเพียงพอหรือเหมาะสม
ต่อการท างานทางไกลหรือไม่ การท างานทางไกลเป็นระบบการท างานผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร อุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีเหมาะสมจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น เพื่อให้การท างานทางไกลประสบ
ความส าเร็จ องค์การจึงต้องลงทุนในอุปกรณ์เพื่อให้การท างานทางไกลท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น โทรศัพท์ 
เครื่องโทรสาร คอมพิวเตอร์ ระบบต่างๆ และเพื่อให้มีผู้ท่ีท างานทางไกลมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
และดีเหมือนกับการท างานท่ีส านักงาน (Ward and Shabha, 2001) 
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2) เทคโนโลยีท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้  (Technology facilitating conditions) 
ในการท่ีจะท าให้โปรแกรมการท างานทางไกลประสบความส าเร็จ นอกจากจะต้องมีอุปกรณ์หรือ
เครื่องท่ีเพียงพอและเหมาะสมแล้ว เทคโนโลยีก็เป็นปัจจัยส าคัญท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารหรือรับส่ง
ข้อมูลระหว่างกันกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการท างาน องค์การจึงต้องสนับสนุนระบบการส่ือสาร เทคโนโลยี
และมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมท่ีอ านวยความสะดวกในการท างานทางไกล (Felstead et al., 
2002; Fritz et al., 1998; Mann et al., 2000) มีการศึกษาพบว่าผู้ท่ีท างานทางไกลท่ีได้รับการ
สนับสนุนเทคโนโลยีท่ีเพียงพอจะรู้สึกพึงพอใจกับการท างานทางไกลมากกว่าผู้ท่ีไม่ได้รับการสนับสนุน 
(Haines, 2002) 

3) นโยบายองค์การ (Corporate Policy) ปัจจัยส าคัญท่ีสุดปัจจัยหนึ่งของการ
ยอมรับการใช้การท างานทางไกล คือปัจจัยการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากถ้า
ผู้บริหารระดับสูงไม่ให้การสนับสนุน การท างานทางไกลก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ มีการศึกษาพบว่าการ
สนับสนุนจากผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการยอมรับและแพร่กระจายการท างานทางไกล (Igbaria 
and Guimaraes, 1999) และปัจจัยท่ีส าคัญท่ีท าให้ระบบการท างานทางไกลประสบความส าเร็จคือ 
การสนับสนุนจากผู้บริหารระ ดับสูง (Watad and DiSanzo, 2000; Kowalski and Swanson, 
2005) และหากองค์การมีวัฒนธรรมท่ีให้ความส าคัญกับการท างานท่ียืดหยุ่นและมีความเช่ือใจต่อ
พนักงาน การยอมรับการท างานทางไกลจะมีแนวโน้มท่ีจะเป็นไปได้มากกว่า (Standen, 1997; 
Daniels et al., 2001) ในเรื่องระบบการวัดผลของการท างานทางไกลพบว่าระบบการวัดผลท่ี
เหมาะสมกับการท างานทางไกลคือระบบการวัดผลท่ีเน้นท่ีผลงาน (Management by result 
oriented) (Illegems et al., 2001)  

 
2.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับปัจจัยและการยอมรับการท างานทางไกล 
 

Clark II (1998) ท าการศึกษาน าร่องเรื่องการตัดสินใจในการใช้การท างานทางไกลของ
พนักงานในระดับหัวหน้าและลูกน้อง ได้ท าการศึกษาน าร่องจากกลุ่มหัวหน้าจ านวน 40 คนและ
ลูกน้องจ านวน 77 คน โดยท าการสังเคราะห์แบบจ าลองจากการรวมทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ (Economic 
Theory) ทฤษฎีเกี่ยวกับสถาบัน (Institutional Theory) และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of 
planned behavior) พบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อความต้ังใจใช้การท างานทางไกลของลูกน้อง
ได้แก่ ความเข้ากันในการใช้ (Compatibility) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ (Perceived ease of 
use) การรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน (Perceived usefulness) บรรทัดฐานท่ีบ้าน (Home social 
structure) บรรทัดฐานท่ีท างาน  (Work social structure) นโยบายบริษัท  (corporate policy) 
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ทรัพยากรท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้ (Resource facilitating conditions) แต่ส าหรับหัวหน้างานปัจจัย
บรรทัดฐานท่ีบ้าน (Home social structure) บรรทัดฐานท่ีท างาน (Work social structure) และ
นโยบายบริษัท (corporate policy) มีอิทธิพลน้อยกว่ากลุ่มลูกน้อง ขณะท่ีการรับรู้ถึงประโยชน์ต่อ
บริษัทมีอิทธิพลมากกว่า 

Pe´rez, Sa´nchez, Carnicer and Jime´nez (2004) ได้ท าการศึกษาแบบจ าลองการ
ยอมรับเทคโนโลยีกรณีการท างานทางไกล โดยศึกษาในรูปแบบของวิจัยเชิงประจักษ์ เพื่อพัฒนาเป็น
แบบจ าลองการยอมรับการท างานทางไกลบนพื้นฐานของทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี  (TAM) ซึ่ง
การศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีท าให้เกิดการรับรู้ถึงประโยชน์และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ของการ
ท างานทางไกล ส่งผลต่อการยอมรับการท างานทางไกลของหัวหน้างานและพนักงาน ประกอบไปด้วย
ปัจจัยหลัก 3 ประการได้แก่ ปัจจัยเทคโนโลยี ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ และปัจจัยองค์การ  

วลัญช์ ก้าวสัมพันธ์ (2554) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อทัศนคติและการยอมรับการ
ท างานระยะไกล กรณีศึกษา ธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษากลุ่มประชากรจ านวน 345 คน โดยท า
การแจกแบบสอบถาม ซึ่งท าการศึกษาผ่านกรอบแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of 
planned behavior : TPB) ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัย คือทัศนคติท่ีมีต่อการใช้ บรรทัดฐานกลุ่ม
อ้างอิง และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม โดยพบว่าปัจจัยท้ัง 3 ปัจจัยมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อ
ความมุ่งหมายในการใช้การท างานระยะไกลท้ัง 3 ปัจจัยโดยปัจจัยท่ีส่งผลมากท่ีสุดต่อความมุ่งหมาย
ในการใช้การท างานระยะไกลคือปัจจัยด้านทัศนคติท่ีมีต่อการใช้ ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยย่อยคือ
ปั จ จัยการรับรู้ ถึ งประ โยชน์ การ ใ ช้  (Perceived usefulness) และความ เข้ ากั น ในการ ใ ช้  
(Compatibility) ส่วนปัจจัยท่ีส่งผลรองลงมาคือด้านบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงประกอบไปด้วยโครงสร้าง
สังคมท่ีท างาน (Work Social Structure) และโครงสร้างสังคมท่ีบ้าน  (Home social structure) 
และปัจจัยท่ีส่งผลน้อยท่ีสุดคือการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมประกอบไปด้วยปัจจัยด้านความสามารถ
ของตนเอง (self efficacy) ทรัพยากรท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้ (Resource facilitating conditions) 
และนโยบายของรัฐบาล (Government Policy) 

Illegems, Verbeke and Jegers (2001) ได้ท าการศึกษาสภาพแวดล้อมขององค์การ
ต่อการใช้ระบบการท างานทางไกล โดยมีจุดประสงค์เพื่อระบุส่ิงปัจจัยท่ีผลักดันและปัจจัยท่ีขัดขวางท่ี
เกี่ยวกับการใช้ระบบการท างานทางไกลในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในกรุงบรัสเซลส์เมืองหลวงของ
ประเทศเบลเย่ียม โดยเก็บข้อมูลจากบริษัทในกรุงบรสเซลส์จ านวน 83 บริษัท พบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้หรือไม่ใช้การท างานทางไกลในระดับบุคคลนั้นมีหลากหลาย ได้แก่ เทคโนโลยี 
องค์การ และสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีสุดท่ีขัดขวางการใช้ระบบการท างาน
ทางไกล 5 ประการ ได้แก่ การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวระบบการท างานทางไกล การต้องติดต่อ
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ประสานงานกับหัวหน้างานโดยตรงและมีการควบคุมงานโดยหัวหน้างาน มีการส่งต่อข้อมูลกัน
ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง มีการติดต่อภายในตลอด และพนักงานท่ีบริษัทจ้างช่ัวคราว ในทางตรงข้าม
ส่ิงท่ีจูงใจในการใช้ระบบการท างานทางไกล 10 ประการ ได้แก่ บริษัทท่ีท างานโดยใช้ข้อมูลเป็น
พื้นฐาน บริษัทนั้นต้ังอยู่ในบริเวณท่ีแออัด บริษัทมีลักษณะการติดต่อส่ือสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์สูง 
บริษัทมีระบบควบคุมโดยการเน้นท่ีผลงาน ไม่ใช่ลักษณะท่ีท าเป็นกิจวัตร เป็นบริษัทท่ีท างานกันเป็น
ทีม เป็นบริษัทท่ีใช้ระบบการท างานท่ียืดหยุ่น เป็นบริษัทท่ีจ้างคนภายนอก เป็นบริษัทท่ีมีพนักงาน
จ านวนมาก และเป็นบริษัทท่ีมีสัดส่วนของพนักงานส านักงาน (white collar workers) และพนักงาน
ท่ีมีระดับการศึกษาสูง และในมุมมองของผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทท่ีน าระบบการท างาน
ทางไกลมาใช้แล้วและในบริษัทท่ียังไม่ได้น ามาใช้มีการรับรู้ด้านประโยชน์ในการท างานทางไกล
คล้ายกัน แต่ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีน าระบบการท างานทางไกลมาใช้แล้วรับรู้ข้อเสียมากกว่า และ
ยังพบว่านโยบายท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการส่งเสริมให้เกิดการใช้การท างานทางไกลคือ การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลขององค์การท่ีดีท่ีสุดเกี่ยวการท างานทางไกลให้รับทราบอย่างท่ัวถึง 

Verbeke, Schulz, Greidanus, Hambley (2008) ท าการศึกษาการยอมรับการท างาน
ทางไกล ในมุมมองของพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการยอมรับการ
ท างานทางไกลต่อไป โดยศึกษาเปรียบเทียบพนักงานกลุ่มท่ียอมรับและกลุ่มท่ีไม่ยอมรับการท างาน
ทางไกล โดยท าการส ารวจพนักงานจ านวน 284 คนจากองค์การท่ีต่างกัน 14 องค์การในเมืองแคลกะ
รี รัฐแอลเบอร์ตาในประเทศแคนาดาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ ข้อมูลส่วนตัวและการ
รับรู้ของผลกระทบของการท างานทางไกลท่ีแตกต่างกันระหว่างกลุ่มท่ียอมรับและไม่ยอมรับ พบว่า 8 
ปัจจัยท่ีกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดคิดว่าเป็นเป็นผลกระทบเชิงลบของการท างานทางไกล ได้แก่  
ความสัมพันธ์กับพนักงานอื่นท่ีไม่ได้ใช้ระบบการท างานทางไกล โอกาสการสอนอย่างไม่เป็นทางการ 
(เช่น ระบบพี่เล้ียง) การส่ือสารกับพนักงานอื่นในองค์การ การจัดตารางการประชุม โอกาสในการ
เล่ือนต าแหน่ง ความสามารถท่ีจะแยกเรื่องงานและเรื่องท่ีไม่ใช่งาน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเกี่ยวกับอุปกรณ์ 
ICT ท่ีใช้ท่ีบ้าน โอกาสท่ีจะให้ปัจจัยต่างๆเข้าสู่กระบวนการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง แต่ปัจจัยท่ีคิด
ว่าเป็นผลกระทบเชิงบวกสูงสุด 10 ประการได้แก่ มีความสมดุลในงานและชีวิตส่วนตัว มีอิสระ มี
ความยืดหยุ่นในสัญญาว่าจ้าง มีความสามารถในการจัดการเวลาในการท างาน มีคุณภาพชีวิตในทุก
ด้าน มีความพึงพอใจในงาน มีโอกาสดูแลเด็กและคนสูงอายุท่ีบ้าน ความสามารถในการท างานเมื่อ
ส านักงานไม่สามารถท างานได้ (เช่นเหตุการณ์ระเบิดกลางเมือง) โอกาสในการท างานของผู้พิการ มี
เวลางานท่ียืดหยุ่น ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจูงใจให้เกิดการยอมรับการท างานในอนาคต โดยรวมพบว่า
ปัจจัยท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติทุกปัจจัย กลุ่มท่ีไม่ยอมรับการท างานทางไกลมีการรับรู้เชิงลบมากกว่า
กลุ่มท่ียอมรับการท างานไกล กลุ่มท่ีไม่ยอมรับท่ีต้องการจะท างานทางไกลจะถูกท าให้ลดความ
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ต้องการลงได้จากการรับรู้ถึงค่าใช้จ่ายท่ีสูงกว่าและการรับรู้ถึงผลประโยชน์ท่ีน้อยกว่าของรูปแบบการ
ท างานนี้ แต่การรับรู้ผลกระทบในเชิงลบจะถูกท าให้ลดลงได้ด้วยการทดลองใช้ระบบการท างาน
ทางไกลจริง คนท่ียอมรับการท างานทางไกลจะมีการรับรู้ผลกระทบเชิงบวกมากกว่าผู้ท่ีไม่มี
ประสบการณ์การท างานทางไกล มีปัจจัยหลายด้านท่ีกลุ่มไม่ยอมรับมีการรับรู้เป็นเชิงลบแต่กลุ่ม
ยอมรับมีการรับรู้เป็นเชิงบวก ดังนั้น การรับรู้ผลกระทบในเชิงลบของกลุ่มท่ีไม่ยอมรับสามารถเปล่ียน
ได้โดยให้ทดลองใช้การท างานทางไกลจริง 

Sánchez, Pérez, Jiménez, Carnicer (2008) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การยอมรับการ
ท างานทางไกล,การบริหารเปล่ียนแปลง และผลการด าเนินงานของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์ผลงานของกิจกรรมของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ด้านการส่งเสริมความ ผูกพันในองค์การมี
ความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานบริษัท โดยผ่านการยอมรับระบบการท างานในสถานท่ีท่ียืดหยุ่น ซึ่ง
พบว่าพนักงาน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความผูกพัน  (HR Commitment practices) และ
ผลประโยชน์จากการด าเนินงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR social Benefits) มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความเข้มข้นในการยอมรับระบบการท างานทางไกล อีกท้ังผลการด าเนินของบริษัทมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเข้มข้นของการยอมรับระบบการท างานทางไกล ความยืดหยุ่นในงาน 
และปริมาณความยืดหยุ่นภายใน และมีความสัมพันธ์เชิงลบกับปริมาณความยืดหยุ่นภายนอก 
กิจกรรมส่งเสริมความผูกพันมีอิทธิพลท้ังโดยตรงและโดยอ้อมต่อการวัดผลท่ีแตกต่างกันของบริษัท 
และยังระบุว่าผลของกิจกรรมส่งเสริมความผูกพันจากการใช้ระบบการท างานทางไกลไม่ได้ส่งผล
โดยตรงต่อผลการด าเนินของบริษัท และส่ิงท่ีองค์การต้องมีหากจะใช้ระบบการท างานทางไกลคือการ
มีสภาพแวดล้อมขององค์การท่ีมีระดับความเช่ือใจสูง 

Ndubisi and Kahraman (2005) ท าการศึกษาการตัดสินใจยอมรับการท างานทางไกล
ของบริษัทนานาชาติเปรียบเทียบกับบริษัทมาเลเซีย โดยท าการศึกษาจ านวน 98 บริษัท พบว่าท้ัง
บริษัทนานาชาติและบริษัทมาเลเซียมีปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้เกิดการยอมรับการท างานทางไกล 
ประกอบไปด้วยปัจจัยลักษณะงาน การออกแบบองค์การ ปัญหาการเดินทาง และผลประโยชน์เชิง
เปรียบเทียบ แต่พบปัจจัยความพร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานของการท างานทางไกลเป็นปัจจัย
ส าคัญในการยอมรับการท างานทางไกลของบริษัทมาเลเซียแต่ไม่ใช่ในบริษัทนานาชาติ และปัจจัยด้าน
ข้อจ ากัดด้านแรงงานมีอิทธิพลอย่างสูงในการยอมรับการท างานทางไกลในบริษัทนานาชาติแต่ไม่ใช่ใน
บริษัทมาเลเซีย  

Kowalski and Swanson (2005) ได้ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยแห่งความส าเร็จในการท า
โปรแกรมการท างานทางไกล (Teleworking) พบว่าปัจจัยส าคัญหลัก 3 ปัจจัยท่ีท าให้โปรแกรมการ
ท างานทางไกลประสบความส าเร็จคือ การสนับสนุน (Support) การส่ือสาร (Communication) และ
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ความเช่ือใจ (Trust) ปัจจัยแรกคือ การสนับสนุน กล่าวคือ ผู้ท างานทางไกลจะต้องได้รับการสนับสนุน
จากผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางท่ีเป็นผู้บังคับบัญชากับผู้ท างานทางไกล เนื่องจากผู้ท่ี
ท างานทางไกลจะไม่สามารถใช้ระบบนี้ได้หากผู้บริหารระดับสูงไม่อนุมัติระบบลงมา  อีกท้ังบริษัทควร
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเหมาะสมต่อการใช้งาน ท้ังนี้ยังต้องสนับสนุนใน
รูปแบบของการฝึกอบรบรมการใช้ระบบการท างานทางไกลท้ังตัวผู้ท างานทางไกลเอง นอกจากการ
สนับสนุนจากบริษัทในด้านต่างๆแล้ว การได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว เพื่อน และ
เพื่อนบ้านโดยเคารพเวลาในการท างาน และไม่เข้าไปรบกวนในเวลาท างาน ปัจจัยต่อมาคือ การ
ส่ือสาร เพื่อช้ีแจงให้พนักงานเข้าใจเกี่ยวกับการท างาน โดยบริษัทต้องส่ือสารให้พนักงานทราบว่าอะไร
คือส่ิงท่ีบริษัทคาดหวังจากพวกเขาและแนวทางการปฏิบัติงาน โดยก าหนดเป็นนโยบายหรือคู่มือการ
ท างานของระบบการท างานทางไกลในเรื่องต่างๆให้ชัดเจน และปัจจัยความเช่ือใจ กล่าวคือ หัวหน้า
ต้องเช่ือใจลูกน้องว่าสามารถท างานได้และท าได้ดี และลูกน้องต้องเช่ือใจหัวหน้าว่าเขาจะปฏิบัติต่อ
ตนเองอย่างเป็นธรรม อีกท้ังองค์การจะต้องมีวัฒนธรรมองค์การของการเช่ือใจ เช่น การใช้ระบบการ
บริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ (results-based performance management system) 

Lim and Teo (2000) ท าการศึกษาเรื่อง การท างานท่ีบ้านหรือไม่ท างานท่ีบ้าน โดย
การตรวจสอบเชิงประจักษ์ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อทัศนคติต่อการท างานทางไกล ซึ่งท าการส ารวจจาก
กลุ่มตัวอย่างของพนักงานผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท้องถิ่นขนาดใหญ่ (ITCO) ในประเทศสิงคโปร์ จ านวน 294 คนพบว่าพนักงานท่ีแต่งงานแล้ว และ
พนักงานท่ีมีการรับรู้ประโยชน์มากกว่าของการท างานทางไกลท้ังต่อตนเองและต่อองค์การจะมีทัศคติ
ท่ีดีมากกว่าต่อการท างานทางไกล ในทางตรงข้ามพนักงานท่ีมีระดับการรับรู้ความไม่มั่นคงในงานสูง
และพนักงานท่ีรับรู้ผลเสียมากกว่าของการท างานทางไกลท้ังต่อตนเองและต่อองค์การจะมีทัศคติท่ีดี
น้อยกว่าต่อการท างานทางไกล และยังพบว่าเพศไม่มีความแตกต่างด้านทัศคติต่อการท างานทางไกล  

Guimaraes and Dallow (1999) ได้ท าการศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการท างาน
ทางไกล พบว่าลักษณะของหัวหน้างาน พนักงาน หน้าท่ี และสภาพแวดล้อมการท างานมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความส าเร็จของการท างานทางไกล และผู้วิจัยได้เน้นถึงความส าคัญของการวางแผน การ
สนับสนุนของผู้บริหาร และการคัดเลือกพนักงานท่ีเข้าร่วมระบบการท างานไกล  

Illegems and Verbeke (2004) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การท างานทางไกลหมายถึงอะไร
ในการบริหาร จากการศึกษาพบว่าพนักงานท่ีท างานทางไกลอยู่แล้วไม่มีประสบการณ์เชิงลบต่อความ
พึงพอใจในงาน ยกเว้นในด้านเดียวท่ีเป็นลบคือการมีปฏิสัมพันธ์แบบมืออาชีพ อีกท้ังยังพบว่านโยบาย
ด้านทรัพยากรมนุษย์ท่ียืดหยุ่นขึ้นนั้นสามารถปรับเข้าได้ดีกับความต้องการโดยเฉพาะในการยอมรับ
การท างานทางไกลได้ดี และยังพบอีกว่ามีความแตกต่างอย่างสูงระหว่างการรับรู้ของกลุ่มท่ียอมรับ
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และไม่ยอมรับการท างานทางไกล กลุ่มท่ีไม่ยอมรับจะมีความคาดหวังในเชิงบวกต่อคณะกรรมการ
บริษัทน้อยกว่ากลุ่มท่ียอมรับ อีกท้ังกลุ่มท่ีไม่ยอมรับการท างานทางไกลนั้นยังรู้สึกว่าขาดความเช่ือมั่น
ในนโยบายทรัพยากรมนุษย์ท่ียืดหยุ่นในการปรับให้เหมาะสมเพื่อใช้ระบบการท างานทางไกลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บังอรรัตน์ ส าเนียงเพราะ (2554) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับและ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีส านักงานเสมือนกรณีศึกษา : หน่วยงานปฏิบัติการภาคสนามองค์การผู้
ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี โดยใช้แบบจ าลองการผนวกทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 
(UTAUT) มาใช้ผ่านการวิจัยเชิงส ารวจ พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้ังใจใช้เทคโนโลยีส านักงานเสมือน
ประกอบไปด้วยปัจจัยความคาดหวังจากประสิทธิภาพ ความพร้อมของอุปกรณ์สนับสนุน ความ
คาดหวังจากความพยายาม อิทธิพลของสังคมตามล าดับ 

ภัทรพงษ์ ยมนา (2557) ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับและความต้ังใจน า
ระบบส านักงานเสมือนมาใช้ในองค์การ โดยท าการศึกษาผ่านกรอบแนวคิดด้านเทคโนโลยี องค์การ
และส่ิงแวดล้อม (Technology-Organization-Environment framework : TOE) และเพิ่มปัจจัย
ความไว้วางใจพนักงาน โดยท าการแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ านวน 390 คน ผลการส ารวจ
พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับและความต้ังใจน าระบบส านักงานเสมือนมาใช้ในองค์การมีท้ังส้ิน 6 
ปัจจัย คือความรับรู้ถึงประโยชน์ แรงผลักดันจากสภาวะแวดล้อม ความไว้วางใจต่อพนักงาน ความเข้า
กันได้ของเทคโนโลยี การสนับสนุนจากผู้บริหารขององค์การ และความสามารถทางด้านการเงิน 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ผู้วิจัยพบว่ามีการใช้ทฤษฎีการยอมรับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆในการศึกษาถึงการยอมรับการท างานทางไกล โดยผู้วิจัยได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าทฤษฎีท่ีสอดคล้องกับการยอมรับระบบการท างานทางไกลในบริบทขององค์การท่ีศึกษาใน
ครั้ งนี้  คือทฤษฎีการสลายตัวของพฤติกรรมตามแผน ( Decomposed Theory of Planned 
Behavior : DTPB) ของ Taylor & Todd (1995) เนื่องจากเป็นทฤษฎีท่ีมีการแจกแจงถึงปัจจัยได้
ละเอียดชัดเจน สอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาส าคัญตามงานวิจัยต่างๆท่ีได้ศึกษามา ท้ังนี้ ผู้วิจัยขอ
ปรับปัจจัยบางตัว จากเดิมในด้านทัศนคติในมีปัจจัย 3 ประการคือ “ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ” 
“ความซับซ้อนในการใช้” และ “ความเข้ากันในการใช้” เป็น “การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน” 
“การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้” แต่คง “ความเข้ากันในการใช้”ไว้ เมื่อพิจารณาถึงความหมายของ
การรับรู้ถึงประโยชน์การใช้และประโยชน์เชิงเปรียบเทียบนั้นมีความคล้ายคลึงกัน เช่นเดียวกับความ
ซับซ้อนในการใช้และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ ท่ีมีความหมายใกล้เคียงกัน แต่เพื่อให้ตรงตาม
งานวิจัยท่ีผู้วิจัยศึกษามา ผู้วิจัยจึงใช้ตัวแปรในด้านทัศนคติ 3 ตัวแปร ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ใน
การใช้งาน การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ และ ความเข้ากันในการใช้ ในด้านบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง
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ผู้วิจัยขอแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มบรรทัดฐานท่ีท างานและ กลุ่มบรรทัดฐานท่ีบ้าน และในส่วน
การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมประกอบไปด้วย ทรัพยากรท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้ เทคโนโลยีทรัพยากร
ท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้ และ นโยบายองค์การท้ังนี้ผู้วิจัยได้เพิ่ม “นโยบายองค์การ”เข้ามา เนื่องจาก
งานมีวิจัยต่างๆก่อนหน้านี้กล่าวว่าเป็นปัจจัยส าคัญต่อการยอมรับการท างานทางไกล 
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บทท่ี 3 
วิธีการวิจัย 

 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษา “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการท างานทางไกล 

(Telework) ของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร” ในการศึกษา
ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษางานวิจัยต่างๆเพื่อรวบรวม
ข้อมูลและน าเสนอเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยตามทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) และการสัมภาษณ์ (Interviews) โดย
สามารถแบ่งรายละเอียดเป็นหัวข้อดังนี้ 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
3. สมมติฐานในการวิจัย 
4. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
5. การทดสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
7. การวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล 

 
3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

 
กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มพนักงานบริษัทเ อกชนแห่งหนึ่ งในเขต

กรุงเทพมหานคร เฉพาะพนักงานท่ีท างานท่ีส านักงานใหญ่ จ านวน 305 คน 
 

3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 

กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ งในเขต
กรุงเทพมหานคร เฉพาะพนักงานท่ีท างานท่ีส านักงานใหญ่ จ านวนท้ังหมด 305 คน โดยค านวณหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีเพียงพอ ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค (Logistic 
Regression Analysis)  แบบการวิเคราะห์โลจิสติคแบบทวิ (Binary Logistic Regression) ซึ่งจะ
ก าหนดตัวแปรตามเป็นตัวแปรเชิงกลุ่มท่ีมีค่าเพียง 2 ค่า (Dichotomous Variable) จะมีเงื่อนไขดังนี้ 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546) 
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1) ค่าคาดหวังของค่าความคลาดเคล่ือนเป็นศูนย์ E(e) = 0 
2) ei และ ej เป็นอิสระกัน 
3) ei และ Xi เป็นอสระกัน 
4) ตัวแปรอิสระไม่ควรมีความสัมพันธ์กัน หรือไม่ควรเกิดปัญหา Multicollnearity 
5) ค่าคลาดเคล่ือนมีการแจกแจงแบบปกติ 
6) ค่าแปรปรวนของค่าคลาดเคล่ือนคงท่ี 

7) ขนาดตัวอย่างโดยท่ัวไป n ≥ 30 p 
n    คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ 
p    คือ จ านวนตัวแปรอิสระ 

ในการศึกษาครั้งนี้จ านวนตัวแปรอิสระ (p) จ านวน 8 ตัว  
 

จากการค านวณ n ≥ 30 p 

n ≥ 30 (8) 
 
ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในในการศึกษาครั้งนี้ต้องมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 240 คน   
 
3.3 สมมติฐานในการวิจัย 
 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านทัศนคติท่ีมีต่อระบบการท างานทางไกลมีอิทธิพลต่อการใช้
ระบบท างานทางไกล 

สมมติฐานย่อย 1.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งานมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบ
ท างานทางไกล 

สมมติฐานย่อย 1.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความง่ายการใช้งานมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบ
ท างานทางไกล 

สมมติฐานย่อย 1.3 ปัจจัยความเข้ากันในการใช้มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบท างานทางไกล 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบท างาน

ทางไกล  
สมมติฐานย่อยท่ี 2.1 ปัจจัยด้านบรรทัดฐานท่ีท างานมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบท างาน

ทางไกล 
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สมมติฐานย่อยท่ี 2.2 ปัจจัยด้านบรรทัดฐานท่ีบ้านมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบท างาน
ทางไกล 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบ
ท างานทางไกล 

สมมติฐานย่อยท่ี 3.1 ปัจจัยด้านทรัพยากรท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้มีอิทธิพลต่อการใช้
ระบบท างานทางไกล 

สมมติฐานย่อยท่ี 3.2 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้มีอิทธิพลต่อการใช้
ระบบท างานทางไกล 

สมมติฐานย่อยท่ี 3.3 นโยบายองค์การมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบท างานทางไกล 
 
3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ี
ใช้ในการศึกษา โดยผู้วิจัยได้ออกแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆและได้ปรึกษาขอ
ค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญเพื่อให้การศึกษาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ท้ังหมด โดยแบ่ง
รายละเอียดดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ค าช้ีแจงเกี่ยวกับงานวิจัยและวัตถุประสงค์ของการท าแบบสอบถาม รวมถึง
ค าอธิบายลักษณะของแบบสอบถาม วิธีการตอบแบบสอบถาม รวมถึงค าขอบคุณต่อผู้ตอบ
แบบสอบถามนี้ 

ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลการใช้ระบบการท างานทางไกลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ การรับรู้นโยบายการท างานทางไกลขององค์การ การใช้หรือไม่ใช้ระบบภายใน 2 ปีท่ีผ่านมา 

ส่วนท่ี 3 ค าถามความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการท างานทางไกล 
บนพื้นฐานของทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี ตามปัจจัยท่ีท าการศึกษาในงานวิจัย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1) ทัศนคติท่ีมีต่อการใช้ระบบการท างานทางไกล (Attitude towards Telework) 
ประกอบไปด้วย 

(1.1) การรับรู้ถึงการใช้ประโยชน์ (Perceived usefulness) 
  (1.2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived ease of use) 

(1.3) ความเข้ากันในการใช้ (Compatibility) 
2) บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) 
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(2.1) บรรทัดฐานท่ีท างาน (Work social structure) 
(2.2) บรรทัดฐานท่ีบ้าน (Home social structure) 

3) การรับรู้ถึงการความคุมพฤติกรรม 
(3.1) ทรัพยากรท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้ (Resource facilitating conditions) 
(3.2) เทคโนโลยีท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้ (Technology facilitating conditions) 
(3.3) นโยบายองค์กร (Corporate policy) 

ส่วนท่ี 4 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
จ านวนบุตร ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงาน อายุงาน โดยมีจ านวนค าถามท้ังหมด 7 ข้อ ค าถามใน
แบบสอบถามส่วนท่ี 1, 2, 3 และ 4 เป็นค าถามปลายปิด และมีตัวเลือกให้เลือกตอบ มีเกณฑ์ในการ
ก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert’s Method) ดังแสดงใน
ตารางท่ี 3.1 
 

ตารางท่ี 3.1 แสดงเกณฑ์ในการก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น ค่าน้ าหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ก าหนดให้มีคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 

เห็นด้วย ก าหนดให้มีคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 
ไม่แน่ใจ ก าหนดให้มีคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 

ไม่เห็นด้วย ก าหนดให้มีคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ก าหนดให้มีคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 

 

น าคะแนนท่ีได้มารวมกันในแต่ละด้าน หาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้
ระดับคะแนนเฉล่ียน ามาแปลความหมายของระดับคะแนน โดยคณะผู้วิจัยได้ก าหนดการแปลความหมาย 
โดยใช้ค่าเฉล่ียเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้ 
 

  ค่าเฉล่ีย =  (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด)/ช่วงคะแนน 
   = (5-1)/5 
   = 0.80 
ดังนั้น ความกว้างในแต่ละช่วงอันตรภาคช้ันคือ 0.80 จึงสามารถจัดระดับและแปลความหมายได้ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงการแปลความหมายของระดับคะแนนเฉล่ียออกเป็นช่วง 
ระดับคะแนนเฉลี่ย ความหมายระดับความคิดเห็น 

4.21 – 5.00 ระดับสูงมาก 
3.41 – 4.20 ระดับสูง 
2.61 – 3.40 ระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60 ระดับต่ า 
1.00 – 1.80 ระดับต่ ามาก 

 
3.5 การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

 
3.5.1 การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) 

ผู้วิจัยได้ท าการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC: Index of Item - Objective 
Congruence) ก่อนน าไปเก็บข้อมูลจริง ท้ังนี้คณะผู้วิจัยเลือกข้อค าถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า 0.5 จาก
การพิจารณาของผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบแบบสอบถาม ถึงความถูกต้อง เหมาะสม 
ความเท่ียงตรงของเนื้อหาให้ครอบคลุมในแต่ละด้าน และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3.5.2 การทดสอบค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 
ผู้วิจัยน าแบบทดสอบท่ีผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบแล้ว มาท าการวิเคราะห์หา

ค่าความเช่ือมั่นเพื่อทดสอบความถูกต้องเหมาะสมและความชัดเจนของค าถามทุกข้อ โดยท าการ
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการศึกษา จ านวน 32 ชุด หลังจาก

นั้นน ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (𝛼: 
Cronbach Alpha Coefficient) โดยระดับแอลฟาท่ีเป็นท่ียอมรับได้ คือ ต้องมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
อย่างน้อยอยู่ท่ีระดับ 0.70  

โดยผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามจ านวน 33 ชุดด้วยค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (𝛼: Cronbach Alpha Coefficient) พบว่ามีค่าดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
ตัวแปร จ านวนค าถาม 

(ข้อ) 
ค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา่ (𝛼) 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ระบบการท างานทางไกล 31 0.890 

ทัศนคติที่มีต่อระบบการท างานทางไกล 

 การรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน 

 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ 

 ความเข้ากันในการใช้ 

 
5 
3 
4 

 
0.782 
0.786 
0.804 

บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง 

 บรรทัดฐานท่ีบ้าน 

 บรรทัดฐานท่ีท างาน 

 
4 
3 

 
0.709 
0.735 

การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม 

 ทรัพยากรท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้  

 เทคโนโลยีท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้ 

 นโยบายองค์การ  

 
4 
4 
4 

 
0.881 
0.743 
0.778 

 
จากตาราง 3.3 พบว่าแบบสอบถามในแต่ละด้านมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคท่ี

มากกว่า 0.70 และโดยรวมท้ัง 31 ข้อมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (𝛼: Cronbach Alpha 
Coefficient) อยู่ท่ี 0.89 ซึ่งมากกว่า 0.70 แบบสอบถามชุดนี้จึงถือเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลท่ีมี
ความน่าเช่ือถือท่ียอมรับได้ 
 
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิ จัยได้ขอความร่วมมือจากผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ในการ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เฉพาะพนักงานท่ีอยู่ส านักงานใหญ่ในประเทศไทย 
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3.7 การวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS โดยน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวม
จากแบบสอบถามมาแปลงเป็นรหัสตัวเลข (Code) เพื่อใส่ลงในโปรแกรม โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ 2 ประเภท ดังนี้ 

 
3.7.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)  

การวิเคราะห์ประเภทนี้ เป็นการส ารวจและอธิบายข้อมูลท่ีรวบรวมมาของกลุ่ม
ตัวอย่างแบบสรุป ในภาพรวมของกลุ่มประชากร เช่น อายุ เพศ สถานะ เป็นต้น และปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับความต้ังใจใช้ระบบการท างานทางไกล ซึ่งไม่ได้น ามาพยากรณ์กับกลุ่มประชากร ใน
การวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนาดังนี้ 

1) ค่าความถ่ี (Frequency) 
2) ค่าร้อยละ (percentage) 
3) ค่าเฉล่ีย (Mean, X ) 
4) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, SD) 

3.7.2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)  
การวิเคราะห์ประเภทนี้ เป็นการอธิบายข้อมูลท่ีรวบรวมมาของกลุ่มตัวอย่างจาก

การน าข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบทางสถิติ โดยน าผลท่ีได้มาท านายถึงกลุ่มประชากร จากการ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ซึ่งสถิติเชิงอนุมานท่ี
ใช้ เพื่อศึกษาว่าตัวแปรอิสระใดบ้างท่ีสามารถอธิบายตัวแปรตาม กล่าวคือตัวแปรอิสระใดบ้างท่ี
สามารถใช้อธิบายการเกิดเหตุการณ์หรือการไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจตามตัวแปรตาม พร้อมท้ังศึกษา
ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค (Logistic 
Regression Analysis) แบบการวิเคราะห์โลจิสติคแบบทวิ (Binary Logistic Regression) ซึ่งจะ
ก าหนดตัวแปรตามเป็นตัวแปรเชิงกลุ่มท่ีมีค่าเพียง 2 ค่า (Dichotomous Variable) ในกรณีศึกษา
ครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดตัวแปรตามเป็น กรณีพนักงานใช้ระบบการท างานทางไกล (ก าหนดค่าแทนด้วย 
Y=1) และกรณีพนักงานไม่ใช้ระบบการท างานทางไกล (ก าหนดแทนค่าด้วย Y= 0) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1) คัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่สมการถดถอยโลจิสติก โดยใช้เทคนิค Enter 
2) สร้างสมการ Logistic Response Function จากการคัดเลือกตัวแปรอิสระท่ี

มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม กรณีนี้เป็นการใช้เทคนิค Enter จากโปรแกรม SPSS แล้วตรวจสอบ
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ความถูกต้องเหมาะสมของสมการโดยพิจารณาค่า Pseudo R2 ค่า P-value ของ Hosmer and 
Lemeshow Test และตรวจสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยค่า P-value ของ Wald Statistics 

 

P(Y)      =  
𝑒𝛽0+ 𝛽1X1+⋯+ 𝛽𝑝Xp

1+ 𝑒𝛽0+ 𝛽1X1+⋯+ 𝛽𝑝Xp  หรือ P(Y) = 
1

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 ตัวแปรท านายตัวที่ 1 ถึง p 
X1,X2,… ,Xp แทน ตัวแปรท านายตัวที่ 1 ถึง p 

 
ตารางท่ี 3.4 แสดงสมมติฐานในการวิจัยและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สมมติฐาน ค่าสถิติที่ใช้ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านทัศนคติท่ีมีต่อระบบการท างาน
ทางไกลมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบท างานทางไกล 

Binary Logistic 
Regression Analysis 

     สมมติฐานย่อย 1.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์การใช้
งานมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบท างานทางไกล 

     สมมติฐานย่อย 1.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความง่ายการใช้
งานมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบท างานทางไกล 

     สมมติฐานย่อย 1.3 ปัจจัยความเข้ากันในการใช้มีอิทธิพลต่อ
การใช้ระบบท างานทางไกล 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อการ
ใช้ระบบท างานทางไกล 

     สมมติฐานย่อยที่ 2.1 ปัจจัยด้านบรรทัดฐานท่ีท างานมี
อิทธิพลต่อการใช้ระบบท างานทางไกล 
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ตารางท่ี 3.4 แสดงสมมติฐานในการวิจัยและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ) 

สมมติฐาน ค่าสถิติที่ใช้ 

     สมมติฐานย่อยที่ 2.2 ปัจจัยด้านบรรทัดฐานท่ีบ้านมีอิทธิพล
ต่อการใช้ระบบท างานทางไกล 

Binary Logistic 
Regression Analysis 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมมี
อิทธิพลต่อการใช้ระบบท างานทางไกล 

     สมมติฐานย่อยที่ 3.1 ปัจจัยด้านทรัพยากรท่ีเอื้ออ านวยต่อ
การใช้มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบท างานทางไกล 

     สมมติฐานย่อยที่ 3.2 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีท่ีเอื้ออ านวยต่อ
การใช้มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบท างานทางไกล 

     สมมติฐานย่อยที่ 3.3 นโยบายองค์การมีอิทธิพลต่อการใช้
ระบบท างานทางไกล 
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บทท่ี 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
ผลการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการ

ท างานทางไกล (Telework) ของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร” 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยได้รับความช่วยเหลือในการแจก
แบบสอบถามออนไลน์จากทางฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ซึ่งมีพนักงานท่ีส านักงานใหญ่จ านวน
ท้ังหมด 305 คน โดยได้รับการตอบกลับคืนเป็นจ านวน 172 ชุด และเมื่อตรวจสอบแบบสอบถามแล้ว
พบว่าแบบสอบถามท่ีตอบกลับคืนมาท่ีมีความสมบูรณ์ท่ีสามารถใช้ในการวิจัยได้มีจ านวน 171 ชุด ซึ่ง
พบว่าผู้ท่ีเคยใช้ระบบการท างานทางไกลมีจ านวน 142 คนคิดเป็นร้อยละ 83.04 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์  และผู้ท่ีไม่เคยใช้ระบบการท างานไกลมีจ านวน 29 คนคิดเป็นร้อยละ 
16.96 ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์  โดยมีรายละเอียดท่ีจะน าเสนอดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ระบบการท างานทางไกล (Telework) 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจัยการใช้และไม่ใช้ระบบการท างาน

ทางไกล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติการวิเคราะห์ความถดถอย     

โลจิสติคแบบทวิ 
  
สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

df คือ ช้ันของความเป็นอิสระ (degrees of freedom) 
SD คือ ค่าเบ่ียงเบนสมมติฐาน 
SE คือ ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
W คือ ค่าสถิติวอลด์ เทสต์  (Wald Test) 
R  คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุณ 
R2 คือ ค่าก าลังสองของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุณ 
 

P(Y)      =  
𝑒𝛽0+ 𝛽1X1+⋯+ 𝛽𝑝Xp

1+ 𝑒𝛽0+ 𝛽1X1+⋯+ 𝛽𝑝Xp หรือ   
1

1+𝑒−𝑤 
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Exp(B) = Odds = 
P(Y)

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 ตัวแปรท านายตัวที่ 1 ถึง p 
X1,X2,… ,Xp แทน ตัวแปรท านายตัวที่ 1 ถึง p 

 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ 
ผู้ที่เคยใช้ระบบ ผู้ที่ไม่เคยใช้ระบบ รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

ชาย 67 47.18 15 51.72 82 47.95 
หญิง 75 52.82 14 48.28 89 52.05 
รวม 142 100 29 100 171 100 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน แต่มีจ านวนเพศหญิง

มากกว่า โดยมีเพศหญิงเป็นจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 52.05 และเพศชายเป็นจ านวน 82 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.95 ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ และเมื่อจ าแนกเป็นกลุ่มท่ีเคยใช้และไม่เคยใช้
ระบบการท างานทางไกล พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีเคยใช้ระบบเป็นจ านวนท้ังหมด 142 คน มีจ านวน
เพศหญิงมากกว่า กล่าวคือมีเพศหญิงจ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 52.82 และเพศชาย 67 คนคิด
เป็นร้อยละ 47.18 ส่วนกลุ่มท่ีไม่เคยใช้ระบบเป็นจ านวนท้ังหมด 29 คน โดยมีสัดส่วนเพศชายจ านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 51.72 และเพศหญิงจ านวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 48.28  
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ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ (ปี) 
ผู้ที่เคยใช้ระบบ ผู้ที่ไม่เคยใช้ระบบ รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ  
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ  
(%) 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

21-25 ปี 3 2 2 7 5 3 
26-30 ปี 21 15 4 14 25 15 
31-35 ปี 26 18 7 24 33 19 
36-40 ปี 38 27 6 21 44 26 
41-45 ปี 20 14 1 3 21 12 

46 ปีขึ้นไป 34 24 9 31 43 25 
รวม 142 100 29 100 171 100 

 
จากตารางท่ี 4.2 กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มท่ีเคยใช้ระบบการท างานทางไกล  3 

อันดับแรกพบว่า กลุ่มท่ีเคยใช้ระบบมากท่ีสุดคือกลุ่มท่ีมีช่วงอายุ 36-40 ปี มีจ านวน 38 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 46 ปีข้ึนไป มีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 24 และสุดท้ายคือกลุ่ม
ช่วงอายุ 31-35 ปี มีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 18 ส่วนกลุ่มท่ีไม่เคยใช้ระบบการท างานทางไกล 
3 อันดับแรกพบว่า กลุ่มท่ีไม่เคยใช้ระบบมีสัดส่วนมากท่ีสุดอยู่ในช่วงอายุ 46 ปีขึ้นไป มีจ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 31-35 ปี มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 24 และสุดท้ายคือ
กลุ่มช่วงอายุ 36-40 ปี มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 21 สรุปได้ว่าพนักงานกลุ่มท่ีเคยใช้ระบบการ
ท างานทางไกลส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 36-40 ปี และกลุ่มท่ีไม่เคยใช้ระบบการท างานทางไกลส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 46 ปีข้ึนไป  
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ตารางท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ 

ผู้ที่เคยใช้ระบบ ผู้ที่ไม่เคยใช้ระบบ รวม 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

โสด 73 51 20 69 93 54 
สมรส 68 48 9 31 77 45 

หย่าร้าง 1 1 0 0 1 1 
รวม 142 100 29 100 171 100 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มท่ีเคยใช้ระบบการท างานทางไกล

ส่วนใหญ่ยังโสด คิดเป็นจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาคือสมรสแล้ว เป็นจ านวน 68 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48 และสัดส่วนท่ีน้อยสุดคือสถานภาพหย่าร้างแค่ 1 คนคิดเป็นร้อยละ 1 ส่วนกลุ่มท่ีไม่
เคยใช้ระบบการท างานทางไกลมี 2 สถานภาพ โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69 และรองลงมาคือสมรส มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 31    
 
ตารางท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนบุตร 

จ านวนบุตร 
(คน) 

ผู้ที่เคยใช้ระบบ ผู้ที่ไม่เคยใช้ระบบ รวม 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

0 99 70 22 76 121 71 
1 18 13 3 10 21 12 
2 23 16 3 10 26 15 
3 1 1 1 3 2 1 
4 1 1 0 0 1 1 

รวม 142 1 29 1 171 100 
 

จากตาราง 4.4 จ านวนบุตรของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มท่ีเคยใช้ระบบการท างาน
ทางไกล 3 อันดับแรก พบว่าส่วนใหญ่ยังไม่มีบุตร มีจ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาเป็น
กลุ่มท่ีมีจ านวนบุตร 2 คน มีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 16 และอันดับ 3 มีจ านวนบุตร 1 คน มี
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จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 13 ส่วนกลุ่มท่ีไม่เคยใช้ระบบการท างานทางไกล 3 อันดับแรก พบว่า
ส่วนใหญ่ยังไม่มีบุตร มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 76 รองลงมาคือกลุ่มท่ีมีบุตรจ านวน 1 คน และ 
2 คน มีจ านวนเท่ากันคือมีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
ผู้ที่เคยใช้ระบบ ผู้ที่ไม่เคยใช้ระบบ รวม 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 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 
 

จากตารางท่ี 4.5 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มท่ีเคยใช้ระบบการท างาน 
พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมาเป็นปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาเป็นปริญญาเอก 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3 
และสุดท้ายเป็นระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ส่วนกลุ่มท่ีไม่เคยใช้ระบบการท างาน
ทางไกล พบว่าส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ระดับปริญญาโทเช่นกัน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 52 
รองลงมาเป็นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 13 คน คิดเป็นร้อยละ 45 และอันดับสุดท้ายระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรี 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3 

 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับต าแหน่งงาน 

ระดับต าแหน่ง 

ผู้ที่เคยใช้ระบบ ผู้ที่ไม่เคยใช้ระบบ รวม 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

Supervisor 23 16 2 7 25 15 

Section Manager 48 34 13 45 61 36 

Division Manager 57 40 9 31 66 39 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับต าแหน่งงาน (ต่อ) 

ระดับต าแหน่ง 

ผู้ที่เคยใช้ระบบ ผู้ที่ไม่เคยใช้ระบบ รวม 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(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 

รวม 142 100 29 1 171 100 

 
จากตารางท่ี 4.6 ระดับต าแหน่งงานของผู้ท่ีเคยใช้ระบบการท างานทางไกล 3 อันดับ

แรกพบว่า ระดับต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็น Division Manager จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
รองลงมาเป็น Section Manager 48 คน คิดเป็นร้อยละ 34 และเป็น Supervisor 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16 ส่วนกลุ่มท่ีไม่เคยใช้ระบบการท างานทางไกล พบว่าส่วนใหญ่มีต าแหน่งอยู่ระดับ Section 
Manager 13 คน คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมาเป็นระดับ Division Manager 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
31 และมีระดับรองลงมาคือ Supervisor และ Vice President จ านวนเท่ากัน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 7 

 
ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุงาน 

 
อายุงาน (ปี) 

ผู้ที่เคยใช้ระบบ ผู้ที่ไม่เคยใช้ระบบ รวม 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

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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ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุงาน (ต่อ) 

 

อายุงาน (ปี) 

ผู้ที่เคยใช้ระบบ ผู้ที่ไม่เคยใช้ระบบ รวม 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

มากกว่า 15 ปี - 20 ปี 8 6% 1 3% 9 5% 

มากกว่า 20 ปี 22 15% 4 14% 26 15% 

รวม 142 100% 29 100% 171 100% 

 
จากตาราง 4.7 อายุงานในกลุ่มท่ีเคยใช้ระบบการท างานทางไกล 3 อันดับแรกพบว่า

ส่วนใหญ่มีอายุงานอยู่ในช่วง 1 เดือน - 5 ปี จ านวน 55 คนคิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมาเป็นช่วง 
มากกว่า 5 ปี -10 ปี 31 คนคิดเป็นร้อยละ 22 และสุดท้ายมีอายุงานมากกว่า 10 ปี -15 ปี 26 คนคิด
เป็นร้อยละ 18 ส่วนกลุ่มท่ีไม่เคยใช้ระบบการท างานทางไกล พบว่าส่วนใหญ่มีอายุงาน 1 เดือน - 5 ปี 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 59 รองลงมามีอายุงานมากกว่า 5 ปี -10 ปี 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17 
และอายุงานมากกว่า 20 ปี มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 14 
 
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ระบบการท างานทางไกล (Telework) 
 
ตารางท่ี 4.8 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์การใช้ 

 เคยใช้ระบบ  ไม่เคยใช้ระบบ รวม 
จ านวน (คน) 142 29 171 
ร้อยละ (%) 83.04 16.96 100 

 
จากตาราง 4.8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ภายใน 2 ปีท่ีผ่านมาเคยใช้ระบบการ

ท างานทางไกลจ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 83.04 และพบว่าผู้ไม่เคยใช้ระบบการท างานทางไกล 
29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.96 
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4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการท างาน
ทางไกล 

 
ข้อมูลในส่วนนี้จะใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) ของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการท างาน
ทางไกลในด้านต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.9 ระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการท างานทางไกลจ าแนกราย
ด้าน 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบ 
การท างานทางไกล 

ระดับความคิดเห็น 
Mean S.D. เห็นด้วย 

1.การรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน 4.36 .61 สูงมาก 
2.การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ 4.49 .58 สูงมาก 
3.ความเข้ากันในการใช้ 4.20 .74 สูง 
4.บรรทัดฐานท่ีท างาน 3.98 .65 สูง 
5.บรรทัดฐานท่ีบ้าน 3.74 .80 สูง 
6.ทรัพยากรท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้ 4.46 .58 สูงมาก 
7.เทคโนโลยีท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้ 3.94 .59 สูง 
8.นโยบายองค์การ 4.23 .65 สูงมาก 

 
จากตารางท่ี 4.9 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยทุก

ด้านอยู่ท่ีระดับเห็นด้วยสูงและสูงมากเท่านั้น โดยท่ีระดับสูงมาก 4 อันดับได้แก่ ปัจจัยด้านการรับรู้ถึง

ความง่ายในการใช้ เป็นอันดับแรกรองลงมาคือปัจจัยด้านทรัพยากรท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้ รองลงมา

คือปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน และปัจจัยด้านนโยบายองค์การ โดยมีค่าเฉล่ียระดับ

ความคิดเห็นอยู่ท่ี 4.49, 4.46, 4.36 และ 4.23 ตามล าดับ ส่วนปัจจัยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ีย

ระดับความคิดเห็นท่ีระดับสูงได้แก่ ปัจจัยด้านความเข้ากันในการใช้ รองลงมาคือปัจจัยบรรทัดฐานท่ี

ท างาน รองลงมาคือปัจจัยเทคโนโลยีท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้และสุดท้ายคือปัจจัยบรรทัดฐานท่ีบ้าน 

โดยมีค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นอยู่ท่ี 4.20, 3.98, 3.94 และ 3.74 ตามล าดับ  
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4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ทดสอบสมมติฐาน 

 

ในการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้และไม่ใช้ระบบการท างานทางไกล 
(Telework) ของพนักงาน ทดสอบว่าตัวแปรอิสระใดบ้างท่ีสามารถใช้พยากรณ์โอกาสท่ีเกิดการใช้
หรือไม่ใช้ระบบท างานทางไกล โดยใช้ข้อมูลระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจัยการใช้และไม่ใช้ระบบการ
ท างานทางไกล น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression 
Analysis) แบบการวิเคราะห์โลจิสติคแบบทวิ (Binary Logistic Regression) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ก าหนดตัวแปรต่างๆ โดยตัวแปรอิสระ (x) เป็นข้อมูลในระดับการวัดเป็นสเกลแบบ

ช่วง (Interval Ratio) จะแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลักคือ ด้านทัศนคติท่ีมีต่อการใช้ระบบการท างาน

ทางไกล ด้านบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง และด้านการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม และมีตัวแปรตาม (y) 

เป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม (Categorical Variable) ท่ีมีค่า 2 ค่า (Dichotomous Variable)  ในกรณีศึกษา

ครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดตัวแปรต่างๆ ดังนี้ 

ก าหนดตัวแปรตาม (y) คือ  
1 = ใช้ระบบการท างานทางไกล (Adopt of Telework)  
0 = ไม่ใช้ระบบการท างานทางไกล (Non Adopt of Telework)  

ก าหนดตัวแปรอิสระ (x) คือ 
ด้านทัศนคติท่ีมีต่อการท างานทางไกล (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) บรรทัดฐานท่ีท างาน (Work social structure) 
ตัวแปรอิสระ (Hss) บรรทัดฐานท่ีบ้าน (Home social structure) 
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ด้านการรับรู้ ถึ ง การควบคุมพฤติกรรม  (Perceived behavioral control) 
ประกอบไปด้วย 

ตัวแปรอิสระ (Res) ทรัพยากรท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้ (Resource 
facilitating conditions) 

ตัวแปรอิสระ (Tech) เทคโนโลยีท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้ (Technology 
facilitating conditions)   

ตัวแปรอิสระ (Corp) นโยบายองค์การ (Corporate Policy) 
2) ตัวแปรอิสระแต่ละตัวจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือมีปัญหา  Multicollnearity 

ซึ่งท าการทดสอบหาค่าความสัมพันธ์กันหาค่าสหสัมพันธ์ (Correlations) พบว่าตัวแปรอิสระทุกตัวท่ี

มีค่า r ไม่เกิน 0.70 ซึ่งหมายถึงตัวแปรอิสระไม่มีปัญหา Multicollnearity (Lehmann, 1989) จึง

สามารถน ามาวิเคราะห์โลจิสติคแบบทวิ (Binary Logistic Regression) ได้ 

3) ในการวิเคราะห์สถิติการถดถอยโลจิสติค ขนาดตัวอย่างโดยท่ัวไปจะคิดจากสูตร n 

≥ 30 p โดยท่ี p เป็นจ านวนตัวแปรอิสระ ซึ่งในกรณีนี้มีตัวแปรอิสระ 8 ตัว จ านวนตัวอย่างอย่าง

น้อยในการใช้สถิติ คือ 240 คนขึ้นไป เดิมผู้วิจัยมีความต้ังใจท่ีจะเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างให้ได้ตามท่ี

ค านวณไว้ แต่มีข้อจ ากัดจึงท าให้เมื่อเก็บข้อมูลจริงได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสามารถน ามาวิเคราะห์จ านวน 

171 คน 

เมื่อน าข้อมูลท่ีเก็บได้มาวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคแบบการวิเคราะห์โลจิสติคแบบทวิ
ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่สมการถดถอยโลจิสติก โดยใช้เทคนิค 
Enter ได้ผลดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.10 แสดงตารางแสดงผลการท านายข้อมูลท่ีเก็บมาจริง 

Classification Tablea,b 
Observed Predicted 

การใช้ Percentage 
Correct ไม่เคยใช้ เคยใช้ 

Step 0 การใช้ ไม่เคยใช้ 0 29 0.0 
เคยใช้ 0 142 100.0 

Overall Percentage   83.0 
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จากตารางท่ี 4.10 เป็นการแสดงรายละเอียดใน Beginning Block หรือเรียกว่า Step 0 
เป็นสมการท่ีมีแต่ค่าคงท่ี โดยยังไม่ได้น าตัวแปรอิสระมาเข้าสมการ  ตารางนี้แสดงการตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือได้ในการพยากรณ์ของ Step 0 ท่ีมีแต่ค่าคงท่ีพบว่า จากข้อมูลจริงมีการใช้ระบบการท างาน
ทางไกล 142 คน และเมื่อใช้สมการท่ีมีเฉพาะค่าคงท่ีพยากรณ์ จะพยากรณ์ว่าการใช้ระบบ 142 คน 
หมายถึงพยากรณ์ถูก 100% ในขณะท่ีข้อมูลจริงพนักงานไม่เคยใช้ระบบการท างานทางไกล 29 คน 
แต่เมื่อพยากรณ์โดยใช้สมการท่ีมีเฉพาะค่าคงท่ี กลับพยากรณ์ว่าเคยใช้ระบบ 29 คน จึงพยากรณ์ถูก 

0% กล่าวคือ เปอร์เซ็นต์เฉล่ียของการพยากรณ์ถูก = 
142

171
 x 100 = 83%  

 
ตารางท่ี 4.11 แสดงการทดสอบค่าก าลังสองของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุณของสมการ 

Model Summary 
Step1 -2 Log 

likelihood 
Cox & Snell 
R Square 

Nagelkerke 
R Square 

135.168a .113 .189 
 

จากตารางท่ี 4.11 เป็นการทดสอบความเหมาะสมของสมการ จากค่า Nagelkerke R2 

หรือ Pesudo R2  เป็นค่าสถิติท่ีคล้ายกับ R2 ในสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุท่ัวไปกล่าวคือเป็นค่า
ของความแปรปรวนของตัวแปรตามท่ีสามารถอธิบายได้โดยตัวแปรอิสระซึ่งจากสมการนี้สามารถ
อธิบายค่าแปรปรวนได้ 18.9% 

  
ตารางท่ี 4.12 แสดงการทดสอบความเหมาะสมของสมการและข้อมูล 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step1 
 

Chi-square df Sig. 
12.468 8 .132 

 
จากตารางท่ี 4.12 เป็นการทดสอบว่าสมการและข้อมูลมีความเหมาะสมหรือไม่ 

โดยสมมติฐานในการทดสอบคือ 
H0 : สมการเหมาะสม 
H1 : สมการไม่เหมาะสม 

โดยพิจารณาดูค่า P-value หากมีค่ามากกว่า .05 แสดงว่าสมการนี้เหมาะสมกับข้อมูล 
ซึ่ง P-valueจากการวิเคราะห์คือ .132 > .05 จึงสรุปได้ว่าสมการนี้เหมาะสมกับข้อมูล 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงผลการท านายความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการใช้ระบบการท างานทางไกลของ
กลุ่มตัวอย่างจากสมการท่ีสร้างขึ้นมา 

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 
 

จากตารางท่ี 4.13 เป็นการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของสมการ โดยเปรียบเทียบค่า
พยากรณ์กับข้อมูลจริง พบว่าจากข้อมูลจริงพนักงานไม่เคยใช้ระบบการท างานทางไกล 29 คน แต่เมื่อ
ใช้สมการจะสามารถพยากรณ์ว่าพนักงานไม่เคยใช้ระบบการท างานทางไกล 3 คน นั่นคือ พยากรณ์
ถูกต้อง (3/29) x 100 = 10.3% ส่วนข้อมูลจริงของพนักงานท่ีเคยใช้ระบบการท างานทางไกล 142 
คนแต่เมื่อใช้สมการจะสามารถพยากรณ์ว่าพนักงานเคยใช้ระบบการท างานทางไกล 137 คน นั่นคือ 
พยากรณ์ถู ก ต้อง  (137/142) x 100 = 96.5%  ซึ่ ง เปอร์ เซ็น ต์ของการพยากรณ์ถูก ต้อง  = 
(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% 

 
ตารางท่ี 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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จากตารางท่ี 4.14 เพื่อทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ของสมการ โดยมีสมมติฐานดังนี้ 

H0 : β1 = β2 = β3 =…= β8 = 0    ; i=0,1, …,8 
(โอกาสท่ีจะใช้ระบบการท างานทางไกลไม่ข้ึนอยู่กับตัวแปรอิสระท้ัง 8 ตัว) 

H1 : βi ≠ 0 
(โอกาสท่ีจะใช้ระบบการท างานทางไกลขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว) 
ซึ่งพบว่าค่า P-value มีค่า .009 ท าให้ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 แสดงว่าโอกาสท่ีจะ

ใช้ระบบการท างานทางไกลขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว 
 
ตารางท่ี 4.15 แสดงการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการ
ท างานทางไกล (Telework)  

Variables in the Equation 
  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 
1a 

Peruse -.430 .513 .702 1 0.402 .651 

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. 

 
 

จากตารางท่ี 4.15 เมื่อพิจารณาค่า P-value ของการทดสอบจะพบว่าตัวแปรอิสระท่ีมี
ค่า P-value < .05 มี 2 ตัวคือ ปัจจัยความเข้ากันในการใช้ (Compatibility) มีค่า P-value .005 
และปัจจัยนโยบายองค์การ (Corporate Policy) มีค่า P-value .016 สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระท่ีสามารถท านายโอกาสความน่าจะเป็นของการเกิดการใช้ระบบการท างาน
ทางไกล (Y=1) หรือตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการท างานทางไกล อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 มี 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยความเข้ากันในการใช้และปัจจัยนโยบายองค์การ   
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เมื่อพิจารณาค่า B  
หาก B > 0, หมายความว่า ค่า Odds เพิ่มข้ึน หรือ เมื่อ X เพิ่มขึ้นจะท าให้โอกาสท่ีจะ

เกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจเพิ่มมากขึ้น  
หาก B < 0 หมายความว่า ค่า Odds เพิ่มขึ้น หรือ เมื่อ X เพิ่มขึ้นจะท าให้โอกาสท่ีจะ

เกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจลดลง  
กล่าวคือ ปัจจัยความเข้ากันในการใช้ B มีค่า 1.006 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 จึงกล่าวได้ว่าเมื่อ

ให้ปัจจัยอื่นมีความเท่าเทียมกัน แต่พนักงานรับรู้ถึงปัจจัยความเข้ากันในการใช้เพิ่มข้ึน 1 หน่วยท าให้
โอกาสความน่าจะเป็นของการเกิดการใช้ระบบการท างานทางไกลเทียบกับโอกาสความน่าจะเป็นท่ี
พนักงานไม่ใช้ระบบการท างานทางไกลเพิ่มขึ้น 2.735 เท่า 

เช่นเดียวกันปัจจัยนโยบายองค์การ B มีค่า .930 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 จึงกล่าวได้ว่าเมื่อให้
ปัจจัยอื่นมีความเท่าเทียมกัน แต่พนักงานรับรู้ถึงปัจจัยนโยบายองค์การเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้
โอกาสในการเกิดการใช้ระบบการท างานทางไกลเทียบกับโอกาสความน่าจะเป็นท่ีไม่ใช้ระบบการ
ท างานทางไกลเพิ่มขึ้น 2.534 เท่า 
 
ตารางท่ี 4.16 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านทัศนคติท่ีมีต่อระบบการท างานทางไกลมีอิทธิพล
ต่อการใช้ระบบท างานทางไกล 
     สมมติฐานย่อย 1.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งานมี
อิทธิพลต่อการใช้ระบบท างานทางไกล 
     สมมติฐานย่อย 1.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความง่ายการใช้งานมีอิทธิพล
ต่อการใช้ระบบท างานทางไกล 
     สมมติฐานย่อย 1.3 ปัจจัยความเข้ากันในการใช้มีอิทธิพลต่อการใช้
ระบบท างานทางไกล 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบ
ท างานทางไกล 
     สมมติฐานย่อยที่ 2.1 ปัจจัยด้านบรรทัดฐานท่ีท างานมีอิทธิพลต่อการ
ใช้ระบบท างานทางไกล 
     สมมติฐานย่อยที่ 2.2 ปัจจัยด้านบรรทัดฐานท่ีบ้านมีอิทธิพลต่อการใช้
ระบบท างานทางไกล 

 
 

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

 
 

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

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อการ
ใช้ระบบท างานทางไกล 

 

      สมมติฐานย่อยที่ 3.1 ปัจจัยด้านทรัพยากรท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้มี
อิทธิพลต่อการใช้ระบบท างานทางไกล 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
(P-value > .05) 

      สมมติฐานย่อยที่ 3.2 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้มี
อิทธิพลต่อการใช้ระบบท างานทางไกล 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
(P-value > .05) 

      สมมติฐานย่อยที่ 3.3 นโยบายองค์การมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบท างาน
ทางไกล 

ยอมรับสมมติฐาน 
(P-value < .05) 

 
จากตารางท่ี 4.16 ผลการทดสอบสมมติฐานในการศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้

และไม่ใช้ระบบการท างานทางไกล (Telework) ของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 2 ตัวที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการท างานทางไกล
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ได้แก่ ปัจจัยความเข้ากันในการใช้ และ ปัจจัยนโยบายองค์การ 
ซึ่งสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

สมมติฐานย่อย 1.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งานมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบ

ท างานทางไกล จากการทดสอบพบว่าปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งานไม่มีอิทธิพลต่อการใช้

ระบบท างานทางไกลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ การ

ท างานทางไกลพนักงานจะท างานจากท่ีบ้านหรือสถานท่ีอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า เมื่อพนักงาน

พิจารณาถึงประโยชน์ในระยะส้ัน การท างานทางไกลเป็นประโยชน์ในการท างานต่อตนเองจริง แต่

หากพิจารณาในระยะยาวพนักงานบางคนอาจคิดว่าการท างานทางไกลจะส่งผลเสียต่อโอกาสใน

ความก้าวหน้าในงานของตนเอง เพราะพนักงานอาจกังวลว่าหั วหน้างานอาจจะยึดติดกับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากพฤติกรรมของพนักงาน เมื่อไม่ได้ท างานท่ีเดียวกับหัวหน้า

งาน อาจส่งผลให้เกิดการประเมินผลอย่างไม่ธรรม จึงท าให้ไม่เกิดการใช้ระบบการท างานทางไกล 

หรือบางคนยังเป็นพนักงานใหม่ ถึงแม้จะรับรู้ว่าระบบมีประโยชน์ แต่ยังไม่กล้าใช้ เพราะไม่อยาก

พลาดโอกาสในการท าความรู้จักกับเพื่อนร่วมงาน หรือพลาดการเรียนรู้งานในองค์การ และถึงแม้ว่ า
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พนักงานจะรับรู้ว่าระบบการท างานทางไกลมีประโยชน์ต่อการท างาน แต่การท างานในรูปแบบนี้ อาจ

ไม่เป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ในสังคมท่ีท างาน เนื่องจากท าให้ขาดการปฏิสัมพันธ์กับหัวหน้างาน

และเพื่อนร่วมงาน ซึ่งอาจส่งผลให้พนักงานท่ีท างานทางไกลเกิดความรู้สึกโดดเด่ียว ความรู้สึกท่ีไม่

เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานท่ีตนเองอยู่  และบางครั้งยังมีความจ าเป็นบางประการท่ีท าให้ไม่สามารถใช้

ระบบการท างานทางไกลได้ถึงแม้จะเห็นด้วยว่าระบบนี้มีประโยชน์ เนื่องจากจะต้องมาท่ีส านักงาน

เพื่อเข้าร่วมประชุม พูดคุยงานต่างๆกับหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงาน หรือด้วยเหตุผลส่วนตัวว่าจะต้อง

ออกจากบ้านมาส่งภรรยาท่ีท างานใกล้ส านักงานของตน จึงท าให้สะดวกในการท างานท่ีส านักงาน

มากกว่าการท างานท่ีบ้าน ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Clark II and Olfman (1999) ท่ี

พบว่าปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานไม่เป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดความต้ังใจใช้ 

สมมติฐานย่อย 1.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความง่ายการใช้มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบ

ท างานทางไกล จากการการทดสอบพบว่าปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความง่ายการใช้ไม่มีอิทธิพลต่อการใช้

ระบบท างานทางไกลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

เนื่องจากในบริบทองค์การท่ีศึกษานี้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยนี้

อยู่ในระดับเห็นด้วยสูงมากแสดงว่าขั้นตอนในการขอใช้ระบบง่าย เช่น ขั้นตอนในการขออนุญาตใช้ 

แต่ดังท่ีกล่าวข้างต้นแล้วว่าระบบนี้ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้างานก่อนจึงจะใช้ระบบได้ ดังนั้นแม้

ขั้นตอนการขออนุญาตในการใช้จะง่ายแต่ไม่ได้หมายความว่าหัวหน้างานจะอนุญาตให้ทุกคนจะใช้

ระบบได้ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของวลัญช์ ก้าวสัมพันธ์ (2554) ท่ีพบว่าความง่ายในการ

ใช้ไม่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจใช้ระบบการท างานทางไกล เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างไม่ได้ให้ความส าคัญกับ

ปัจจัยการรับรู้ความง่ายในการใช้ 

สมมติฐานย่อย 1.3 ปัจจัยความเข้ากันในการใช้มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบท างานทางไกล 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยความเข้ากันในการใช้มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบท างานทางไกล

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้ ปัจจัยการรับรู้ความ

เข้ากันในการใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในทฤษฎีการสลายตัวของพฤติกรรมตามแผน (Decomposed 

Theory of Planned Behavior : DTPB) ท่ีส่งผลให้เกิดทัศคติในทางบวก บุคคลก็จะเกิดเจตนาหรือ

ต้ังใจ (Intention) ในการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ โดยผลจากผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ามีค่าเฉล่ียระดับ

ความคิดเห็นต่อปัจจัยนี้อยู่ในระดับเห็นด้วยสูง แสดงให้เห็นว่าพนักงานรับรู้ว่าตนเองและระบบการ
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ท างานทางไกลมีความสอดคล้องกันในด้านต่างๆ เช่น ด้านค่านิยม ประสบการณ์ในอดีต หรือทักษะ 

ซึ่งผู้ใช้ระบบก็จะรู้สึกมั่นใจ รู้สึกว่าไม่เส่ียง ส่งให้เกิดทัศคติในทางบวกและส่งผลให้เกิดการใช้ระบบ

การท างานทางไกล  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Clark II (1998)   

สมมติฐานย่อยท่ี 2.1 ปัจจัยด้านบรรทัดฐานท่ีท างานมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบท างาน

ทางไกล จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านบรรทัดฐานท่ีท างานไม่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบ

ท างานทางไกลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้ 

เนื่องจากการรับรู้ความคาดหวังจากสังคมในท่ีท างาน จากเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ลูกน้องว่า

ยอมรับการท างานทางไกลแต่หากตัวพนักงานเองคิดว่ารูปแบบการท างานของตนเองไม่เหมาะสม

หรือไม่สอดคล้องกับระบบการท างานทางไกล ก็ไม่ส่งผลให้เกิดการใช้ระบบท างานทางไกล โอกาสใน

การท างานทางไกลของพนักงานจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่ กับปัจ จัย ลักษณะงาน  (Job 

Characteristics) ว่าเหมาะสมกับการท างานทางไกลหรือไม่ (Huws et al., 1990) ซึ่งผลการวิจัย

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Spark (1995) และ Aston University (2007) ท่ีพบว่าปัจจัยบรรทัดฐาน

กลุ่มอ้างอิงไม่ใช่ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดความต้ังใจในการใช้งาน หรือเป็นปัจจัยท่ีมีน้ าหนักในการ

คาดการณ์ไม่มากเท่าควร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lim and Teo (2000) ก็พบว่าการรับรู้การ

สนับสนุนจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานเรื่องระบบการท างานทางไกลไม่เป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิด

ทัศนคติการยอมรับระบบการท างานทางไกลอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากระบบการท างานทางไกลเป็น

รูปแบบการท างานแบบใหม่ พนักงานเองจึงไม่แน่ใจว่าหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานของเขาควรจะปฏิบัติ

หรือสนับสนุนเขาอย่างไร 

สมมติฐานย่อยท่ี 2 .2 ปัจจัยด้านบรรทัดฐานท่ีบ้านมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบท างาน

ทางไกล จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านบรรทัดฐานท่ีบ้านไม่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบ

ท างานทางไกลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้ 

เช่นเดียวกับปัจจัยบรรทัดฐานท่ีท างาน ถึงแม้จะรับรู้ความคาดหวังจากคนท่ีบ้านท่ียอมรับในการ

ท างานทางไกล แต่หากตัวพนักงานเองคิดว่ารูปแบบการท างานของตนเองไม่เหมาะสมหรือไม่

สอดคล้องกับระบบการท างานทางไกล ก็ไม่ส่งผลให้เกิดการใช้ระบบท างานทางไกล โอกาสในการ

ท างานทางไกลของพนักงานจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยลักษณะงาน (Job Characteristics) 

ว่าเหมาะสมกับการท างานทางไกลหรือไม่ (Huws et al., 1990)    ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ Spark (1995) และ Aston University (2007) ท่ีพบว่าปัจจัยบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง

ไม่ได้เป็นตัวส่งผลให้เกิดความต้ังใจในการใช้งาน หรือเป็นปัจจัยท่ีมีน้ าหนักในการคาดการณ์ไม่มาก

เท่าควร 

สมมติฐานย่อยท่ี 3.1 ปัจจัยด้านทรัพยากรท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้มีอิทธิพลต่อการใช้

ระบบท างานทางไกล จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าด้านทรัพยากรท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้ไม่มี

อิทธิพลต่อการใช้ระบบท างานทางไกลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้ เนื่องจากองค์การให้อุปกรณ์แก่พนักงานเหมือนกันทุกคนเช่น โน้ตบุ๊ก 

ปัจจัยในด้านนี้จึงไม่มีความแตกต่างระหว่างในการใช้หรือไม่ใช้ระบบการท างานทางไกล ซึ่ง

ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของของวลัญช์ ก้าวสัมพันธ์ (2554) ท่ีพบว่าปัจจัยด้านเทคโนโลยีท่ี

เอื้ออ านวยต่อการใช้ไม่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบท างานทางไกล และงานวิจัยของ Ndubisi and 

Kahraman (2005) ท่ีพบว่าปัจจัยความพร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานท่ีประกอบไปด้วยการ

เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและความพร้อมของเครื่องอ านวยความสะดวกในการท างานทางไกลอื่นๆ ไม่ เป็น

ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการยอมรับการท างานทางไกลของบริษัทนานาชาติอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 

สมมติฐานย่อยท่ี 3.2 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้มีอิทธิพลต่อการใช้

ระบบท างานทางไกล จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านเทคโนโลยีท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้ไม่

มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบท างานทางไกลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้ เนื่องจากเมื่อพนักงานใช้ระบบการท างานทางไกล จะต้องท างานจากระบบ

ขององค์การผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากท่ีบ้านของ

ตนเองหรือจากสถานท่ีอื่นท่ีตนเองไปท างาน ซึ่งอาจไม่พร้อมหรือไม่เหมาะสมกับการท างานทางไกล 

เพราะเป็นส่ิงพนักงานต้องจัดหาเองนอกเหนือจากส่ิงท่ีองค์การจัดหาให้ จึงไม่ส่งผลให้เกิดการใช้

ระบบการท างานทางไกล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวลัญช์ ก้าวสัมพันธ์ (2554) ท่ีพบว่าปัจจัยด้าน

เทคโนโลยีท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้ไม่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบท างานทางไกล และงานวิจัยของ 

Ndubisi and Kahraman (2005) ท่ีพบว่าปัจจัยความพร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานท่ีประกอบ

ไปด้วยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและความพร้อมของเครื่องอ านวยความสะดวกในการท างานทางไกลๆ

อื่นๆ ไม่เป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการยอมรับการท างานทางไกลของบริษัทนานาชาติอย่างมีนัยส าคัญท่ี

ระดับ .05 
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สมมติฐานย่อยท่ี 3.3 นโยบายองค์การมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบท างานทางไกล จากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่านโยบายองค์การมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบท างานทางไกลอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้ โดยปัจจัยนโยบายองค์การ หมายถึงความ
คิดเห็นของพนักงานต่อองค์การว่ามีนโยบายท่ีสนับสนุนในการท างานทางไกล เช่น การรับรู้ว่า
ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนให้พนักงานสามารถท างานทางไกลได้ องค์การมีระบบวัดผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม โดยผลจากผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ามีค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย
นโยบายองค์การอยู่ในระดับเห็นด้วยสูงมาก แสดงให้เห็นว่าพนักงานรับรู้ว่าผู้บริหารระดับสูงให้การ
สนับสนุนและมีระบบการวัดผลการปฏิบัติงานท่ีเอื้ออ านวยให้เกิดการท างานทางไกล ซึ่งองค์การแห่ง
นี้มีการใช้ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานแบบการใช้ระบบการบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ (results-based 
performance management system) ท่ีพิจารณาโดยเน้นความส าเร็จของผลงาน พนักงานจึงไม่
ต้องกังวลว่าจะถูกวัดผลการปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม หากไม่ได้เข้ามาท างานท่ีส านักงาน ท าให้
พนักงานกล้าใช้ระบบการท างานทางไกล  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Clark II (1998) และ 
Kowalski and Swanson (2005)    

 

   



Ref. code: 25595802036227HGARef. code: 25595802036227HGARef. code: 25595802036227HGARef. code: 25595802036227HGA

60 
 

บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การวิ จัยนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการท างานทางไกล 

(Telework) ของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ งในเขตกรุง เทพมหานคร  โดยมี
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 2 ประการได้แก่ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการท างาน
ทางไกล (Telework) ของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครและเพื่อ
เป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงให้พนักงานเกิดการยอมรับและน าระบบการท างานทางไกลไปใช้ท่ัว
ท้ังองค์การ โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการแจกแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 

1. สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ระบบการท างานทางไกล 
3. สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจัยการใช้ระบบการท างาน

ทางไกล 
4. สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติการวิเคราะห์ความ

ถดถอยโลจิสติคแบบทวิ 
5. ข้อเสนอแนะต่อองค์การ 
6. ข้อจ ากัดในการวิจัย 
7. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป   

 
5.1 สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
จากการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 171 คนพบว่า เพศของ

ผู้ตอบแบบสอบถามมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน แต่มีจ านวนเพศหญิงมากกว่า โดยมีเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 
52.05 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 47.95 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 36-40 ปี และรองลงมาเป็นกลุ่มท่ี
อายุ 46 ปีข้ึนไป โดยรวม 2 ช่วงอายุนี้คิดเป็นร้อยละ 51 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด มีสถานภาพ
โสด คิดเป็นร้อยละ 54 ซึ่งพบว่ายังไม่มีบุตร คิดเป็นร้อยละ 71 มีระดับการศึกษาโทเป็นส่วนใหญ่ คิด
เป็นร้อยละ 62 และมีระดับต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็น Division Manager รองลงมาเป็น Section 
Manager เมื่อรวม 2 ระดับต าแหน่งนี้คิดเป็นร้อยละ 75 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด โดยมีอายุ
งานส่วนใหญ่อยู่ท่ี 1-5 ปี 
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5.2 สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ระบบการท างานทางไกล 
 

ก่อนท าการวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้มีการสัมภาษณ์ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเดิมให้
ข้อมูลว่าจ านวนพนักงานท้ังหมดท่ีส านักงานใหญ่จ านวน 305 คนมีจ านวนผู้ใช้ระบบการท างาน
ทางไกลท้ังองค์การเฉล่ียร้อยละ 25 ในปีก่อน แต่เมื่อเก็บข้อมูลแล้วพบว่าผู้ใช้ระบบมากกว่าร้อยละ 
25 ของพนักงานท้ังหมดท่ีส านักงานใหญ่ จากการเก็บข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ภายใน 
2 ปีท่ีผ่านมาเคยใช้ระบบการท างานทางไกลจ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 83.04 และพบว่าผู้ไม่เคย
ใช้ระบบการท างานทางไกล 29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.96 โดยจะอภิปรายข้อมูลการใช้ระบบออกเป็น 
2 กลุ่มคือกลุ่มท่ีเคยใช้ระบบและไม่เคยใช้ระบบภายใน 2 ปีท่ีผ่านมา ดังนี้ 

ผู้ท่ีเคยใช้ระบบการท างานทางไกลภายใน 2 ปีท่ีผ่านมามีจ านวนท้ังหมด 142 คน มี
จ านวนเพศหญิงมากกว่า กล่าวคือมีเพศหญิงจ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 52.82 และเพศชาย 67 
คนคิดเป็นร้อยละ 47.18 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 36-40 ปี มีจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 27 ส่วน
ใหญ่ยังโสด คิดเป็นจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาคือสมรสแล้ว เป็นจ านวน 68 คน คิด
เป็นร้อยละ 48 ส่วนใหญ่ยังไม่มีบุตร มีจ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญา
โท มีจ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 64 ระดับต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็น Division Manager จ านวน 
57 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และมีอายุงานอยู่ในช่วง 1-5 ปี จ านวน 54 คนคิดเป็นร้อยละ 38  

ส่วนกลุ่มผู้ท่ีไม่เคยใช้ระบบภายใน 2 ปีท่ีผ่านมามีจ านวนท้ังหมด 29 คน โดยมีสัดส่วน
เพศชายจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 51.72 และเพศหญิงจ านวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 48.28 กลุ่ม
ท่ีไม่เคยใช้ระบบมีสัดส่วนมากท่ีสุดอยู่ในช่วงอายุ 46 ปีขึ้นไป มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 31 โดย
ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 69 และรองลงมาคือสมรส มีจ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31 พบว่าส่วนใหญ่ยังไม่มีบุตร มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 76 ซึ่งส่วนใหญ่มี
การศึกษาอยู่ระดับปริญญาโทเช่นกัน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 52 ส่วนใหญ่มีต าแหน่งอยู่ระดับ 
Section Manager 13 คน คิดเป็นร้อยละ 45 โดยส่วนใหญ่มีอายุงาน 1-5 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55 
 
5.3 สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการใช้และไม่ใช้ระบบการท างาน
ทางไกล 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยทุกด้านอยู่ท่ีระดับเห็นด้วยสูง
และสูงมากเท่านั้น โดยท่ีระดับสูงมาก 4 อันดับได้แก่ ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ เป็น
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อันดับแรกรองลงมาคือปัจจัยด้านทรัพยากรท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้ รองลงมาคือปัจจัยด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ในการใช้งาน และปัจจัยด้านนโยบายองค์การ โดยมีค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นอยู่ท่ี 4.49, 
4.46, 4.36 และ 4.23 ตามล าดับ ส่วนปัจจัยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นท่ี
ระดับสูงได้แก่ ปัจจัยด้านความเข้ากันในการใช้ รองลงมาคือปัจจัยบรรทัดฐานท่ีท างาน รองลงมาคือ
ปัจจัยเทคโนโลยีท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้และสุดท้ายคือปัจจัยบรรทัดฐานท่ีบ้าน โดยมีค่าเฉล่ียระดับ
ความคิดเห็นอยู่ท่ี 4.20, 3.98, 3.94 และ 3.74 ตามล าดับ    
 
5.4 สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค
แบบทวิ   
 

จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามในบริบทท่ีศึกษาครั้งนี้ เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยใช้สถิติการวิเคราะห์โลจิสติคแบบทวิ เมื่อตรวจสอบสมการพบว่าสมการ
และข้อมูลมีความเหมาะสมจากผลการทดสอบของ  Hosmer and Lemeshow Test ซึ่ งแปล
ความหมายได้ว่า ชุดข้อมูลตัวแปรอิสระท่ีน ามาใช้ในสมการสามารถน ามาท านายความน่าจะเป็นใน
การใช้ระบบการท างานทางไกลได้ แต่ตัวแปรอิสระท่ีองค์การนี้ให้ความส าคัญได้แก่ 2 ปัจจัย คือ 
ปัจจัยความเข้ากันในการใช้และปัจจัยนโยบายองค์การ ซึ่งปัจจัยความเข้ากันในการใช้เป็นปัจจัยหนึ่ง
ของทัศนคติท่ีมีต่อระบบ ส่วนปัจจัยนโยบายองค์การเป็นปัจจัยหนึ่งของการรับรู้ถึงการควบคุม
พฤติกรรม แต่ปัจจัยบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงท้ัง 2 กลุ่มคือ บรรทัดฐานท่ีท างานและบรรทัดฐานท่ีบ้าน
ไม่สามารถท านายโอกาสความน่าจะเป็นของการเกิดการใช้ระบบการท างานทางไกลในบริบทนี้ได้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 จึงสรุปผลได้ว่าในบริบทองค์การท่ีศึกษาในครั้งนี้ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
หรือสามารถท านายโอกาสความน่าจะเป็นของการเกิดการใช้ระบบการท างานทางไกล (Y=1) ท่ีมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มี 2 ปัจจัยหลักคือปัจจัยความเข้ากันในการใช้และปัจจัยนโยบาย
องค์การ ดังนั้นองค์การจึงควรให้ความส าคัญกับ 2 ปัจจัยนี้เพื่อส่งเสริมให้พนักงานใช้ระบบการท างาน
ทางไกลท่ัวทั้งองค์การ 

 
5.5 ข้อเสนอแนะต่อองค์การ 

 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลองค์การนี้พบว่า ปัจจัยความเข้ากันในการใช้และปัจจัยนโย

บายองค์การมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการท างานทางไกล องค์การจึงควรให้ความส าคัญกับ 2 ปัจจัยนี้
มากท่ีสุด โดยปัจจัยความเข้ากันในการใช้ (Compatibility) เป็นการรับรู้ของบุคคลว่าระบบนั้นมีความ
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เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ ค่านิยม ประสบการณ์และทักษะของตนเอง  ซึ่งหากองค์การ
ต้องการให้เกิดการใช้ระบบมากขึ้น ส่ิงท่ีองค์การจะท าได้อาจเป็นเรื่องการฝึกทักษะให้พนักงานมี
ทักษะการท างานท่ีเหมาะสมกับรูปแบบการท างานทางไกล เนื่องจากมีงานวิจัยจาก BeÂlanger 
(1998) พบว่า การท างานทางไกลเหมาะกับผู้ท่ีมีความรับผิดชอบสูง สามารถควบคุมตนเองได้ 
สามารถท างานได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา สามารถแยกเรื่องงานและเรื่องท่ีไม่ใช่งานได้ เป็นผู้มีทักษะ
การบริหารจัดการเวลาได้ดี มีทักษะการส่ือสารท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้ดี สามารถ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง องค์การสามารถฝึกทักษะต่างๆ เหล่านี้เพื่อให้พนักงานมีทักษะท่ีเหมาะสมกับ
รูปแบบการท างานทางไกลก็จะส่งผลให้เกิดการใช้ระบบการท างานทางไกลมากขึ้น ในส่วนปัจจัย
นโยบายองค์การพบว่าค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนักงานต่อองค์การในค าถามด้านการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารระดับสูงนั้นอยู่ในระดับสูง แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนักงานในค าถามด้าน
ความเหมาะสมของระบบการวัดผลการปฏิบัติงานกับรูปแบบการท างานทางไกลยังมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับปานกลาง องค์การอาจมีการสร้างการรับรู้ให้พนักงานทราบอย่างท่ัวถึงว่าองค์การมีระบบการ
วั ดผลการปฏิ บั ติ ง าน ท่ี ระบบการบริห า ร ท่ีมุ่ ง ผล สัมฤทธิ์  ( results-based performance 
management system) เป็นระบบการวัดผลท่ีพิจารณาโดยเน้นความส าเร็จของผลงาน พนักงานจึง
ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกวัดผลการปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม หากไม่ได้เข้ามาท างานท่ีส านักงาน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการใช้ระบบการท างานทางไกลมากขึ้น อีกท้ังองค์การอาจยังต้องค านึงถึงผลกระทบจากการ
ใช้ระบบการท างานทางไกล เช่น พนักงานรู้สึกโดดเด่ียว รู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ องค์การอาจ
แก้ปัญหาโดยอาจจะสร้างเว็บเพจหรือช่องทางในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นในระหว่างวัน 
ให้ผู้ท่ีท างานทางไกลได้รับทราบถึงข้อมูลท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

จากแบบสอบถามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมพบว่านอกจาก 2 ปัจจัยข้างต้นแล้วปัจจัยท่ี
องค์การควรพิจารณาหากต้องการให้เกิดการใช้ระบบการท างานทางไกลมากขึ้น ได้แก่ การต้องมา
ประชุมท่ีส านักงาน หรือการมีประชุมกะทันหันในวันท่ีขออนุญาตใช้ระบบไว้แล้ว ท าให้ต้องยกเลิกการ
ใช้ระบบการท างานทางไกลในวันนั้น หากองค์การต้องการให้เกิดการใช้ระบบมากขึ้น องค์การอาจจะ
เปล่ียนรูปแบบการประชุมเป็นการปะชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ หรือมีตารางการประชุมให้
ผู้เข้าร่วมประชุมทราบล่วงหน้า ผู้ใช้จะได้วางแผนการใช้ระบบได้  
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5.6 ข้อจ ากัดในการวิจัย 
 

1. ในการศึกษาครั้งนี้ มีข้อจ ากัดในการเก็บข้อมูลคือสามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบการ
แจกแบบสอบถามออนไลน์เท่านั้น ผู้วิจัยจึงไม่สามารถเก็บจ านวนกลุ่มตัวอย่างให้มีจ านวนท่ีเหมาะสม
ต่อการวิเคราะห์ทางสถิติตามท่ีค านวณไว้ได้ 

2. ค าถามของตัวแปรตามเรื่องพฤติกรรมในการใช้ระบบการท างานทางไกล ในการระบุ
ระยะเวลา 2 ปีอาจกว้างเกินไป ท าให้ข้อมูลท่ีได้ระหว่างการพนักงานท่ีเคยใช้ระบบและไม่ใช้ระบบ
การท างานทางไกล ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ หากระบุให้เหลือ 1 ปีอาจได้ข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์
ได้ดียิ่งขึ้น 

3. ในการเก็บข้อมูลตัวแปรตามของการใช้ระบบการท างานทางไกล อาจมีค าถามน้อย
เกินไป ควรเพิ่มค าถามในส่วนของความถี่ในการใช้ระบบว่าใช้บ่อยเพียงใด เพื่อจะได้น าข้อมูลมาใช้
วิเคราะห์ข้อมูลได้ละเอียดมากขึ้น 

 
5.7 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 

1. ในการวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งข้อมูลท่ีได้ส่วนใหญ่ ผู้วิจัยได้จากการทบทวน
วรรณกรรมจากกลุ่มตัวอย่างขององค์การในต่างชาติ แต่ยังไม่ค่อยพบการท าวิจัยเรื่องการท างาน
ทางไกลในประเทศไทย ซึ่งข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่างชาติอาจมีความแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างคน
ไทย ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรท าวิจัยในเชิงคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่างคนไทยเพื่อหาปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการใช้ระบบการท างานทางไกลท่ีเหมาะสมในบริบทของคนไทย 

2. ในการวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดในการเก็บข้อมูล ท าให้มีข้อมูลของกลุ่มท่ีใช้ระบบและไม่
ใช้ระบบสัดส่วนแตกต่างกันมาก ซึ่งไม่เหมาะในการวิเคราะห์เปรียบเทียบหาความแตกต่างของ 2 กลุ่ม
ต่อปัจจัยส่วนบุคคล หรือการรับรู้ต่อปัจจัยต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการท างานทางไกล 
การศึกษาครั้งต่อไปควรท าการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มใช้และไม่ใช้ระบบการท างาน
ทางไกล 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการท างานทางไกล (Telework) ของพนักงาน  

กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร” 

 

ค าชี้แจง 

แบบสอบถามชุดน้ีใช้ประกอบการค้นคว้าอิสระซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิจัยปัจจัยมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการท างานทางไกล  

(Telework) 

จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านช่วยตอบแบบสอบถามทุกข้อด้วยตัวท่านเอง โดยให้ตรงกับความ

คิดเห็นของท่านมากที่สุด อน่ึงข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานใดๆทั้งสิ้น 

โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้ในการวิจัยเท่าน้ัน โดยแบบสอบถามประกอบไปด้วย 3 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการใช้ระบบการท างานทางไกล (Telework) 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการท างานทางไกล (Telework) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

นิยามศัพท์ (เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี) 

ระบบการท างานทางไกล (Telework) หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ

ท างาน ซึ่งรวมถึงการท างานจากบ้านที่ได้รับค่าจ้าง (paid work from home) การท างานจากส านักงานดาวเทียม 

(satellite office) จากศูนย์ท างานระยะไกล (telework centre) หรือสถานที่ท างานอื่นนอกเหนือจากส านักงาน

ปกติ ในบริบทองค์การที่ศึกษาคร้ังน้ีใช้ช่ือระบบว่า “Work Anywhere” ซึ่งพนักงานสามารถใช้ระบบการท างาน

ทางไกลได้คร้ังละ 1 วันต่อสัปดาห์ และไม่เกิน 3 คร้ังต่อเดือน เป็นระบบที่เป็นทางเลือกให้แก่พนักงาน ไม่ได้มีการ

บังคับใช้ 

 

ทั้งน้ีผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นมา ณ ท่ีน้ี

ด้วย 

 

นางสาวชาลิณี ฐิติโชติพณิชย์ 

       ผู้วิจัย 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลการใช้ระบบการท างานทางไกล (Telework) 

ค าชี้แจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ลงใน        ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

1. ท่านทราบว่าองค์การของท่านมีการใช้ระบบการท างานทางไกลหรือไม่ 

ทราบ        ไม่ทราบ  

2. ภายใน 2 ปีที่ผ่านมาท่านเคยใช้ระบบการท างานทางไกลหรือไม่ 

            เคยใช้                                            ไม่เคยใช้   

  

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการท างานทางไกล (Telework) 

ค าชี้แจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน       ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  

โดยมีระดับความคิดเห็นดังน้ี 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง   5 คะแนน 

เห็นด้วย    4 คะแนน 

ไม่แน่ใจ    3 คะแนน 

ไม่เห็นด้วย   2 คะแนน 

ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง  1 คะแนน 

ค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น

ด้วยอย่าง

ย่ิง 

5 4 3 2 1 

ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ (Perceived Usefulness) 

1 การท างานทางไกลช่วยให้ท่านบริหารจัดการ

เวลาได้ดีข้ึน 

5 4 3 2 1 

2 การท างานทางไกลช่วยให้เกิดความสมดุล

ระหว่างงานและชีวิต 

5 4 3 2 1 
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ค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 

5 4 3 2 1 

ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ (Perceived Usefulness) (ต่อ) 

3 การท างานทางไกลช่วยท าให้งานประสบ

ความส าเร็จได้ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5 4 3 2 1 

4 การท างานทางไกลช่วยท าให้การท างานมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

5 4 3 2 1 

5 การท างานทางไกลช่วยให้ท่านสร้าง

ผลงานได้มากข้ึนในเวลาเท่าเดิม 

5 4 3 2 1 

ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ (Perceived ease of use) 

6 ระบบการท างานทางไกลเป็นเร่ืองที่เข้าใจ

ได้ง่าย และไม่ต้องอาศัยประสบการณ์ 

หรือคู่มือแนะน าในการใช้งาน 

5 4 3 2 1 

7 ผู้ที่ไม่เคยใช้การท างานทางไกลมาก่อน

สามารถเรียนรู้การใช้งานได้ในเวลาไม่นาน 

5 4 3 2 1 

8 การท างานทางไกลมีข้ันตอนการใช้งาน

ง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน 

5 4 3 2 1 

ปัจจัยด้านความเข้ากันได้ (Compatibility) 

9 ลักษณะงานของท่านเหมาะสมในการ

ท างานทางไกล 

5 4 3 2 1 

10 ท่านคิดว่ารูปแบบการท างานของท่าน

สอดคล้องกับรูปแบบในการท างาน

ทางไกล 

5 4 3 2 1 
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ค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น

ด้วยอย่าง

ย่ิง 

5 4 3 2 1 

ปัจจัยด้านความเข้ากันได้ (Compatibility) (ต่อ) 

11 ลักษณะการท างานทางไกลไม่เป็น

อุปสรรคต่อการท างานปกติของท่าน 

5 4 3 2 1 

12 การท างานผ่านระบบการท างาน

ทางไกลสอดคล้องกับทักษะที่ท่านมีอยู่ 

5 4 3 2 1 

ปัจจัยบรรทัดฐานที่ท างาน (Work social structure) 

13 ท่านจะใช้ระบบการท างานทางไกล 

หากหัวหน้าของท่านสนับสนุนให้ท่านใช้

ระบบการท างานทางไกล 

5 4 3 2 1 

14 ท่านเห็นคนรอบตัวของท่านในองค์การ

ใช้ระบบการท างานไกล ท่านจึงต้องการ

ใช้ระบบการท างานทางไกลด้วย 

5 4 3 2 1 

15 ถึงแม้ว่าองค์การของท่านมีระบบการ

ท างานทางไกล แต่หากหัวหน้างานของ

ท่านไม่เห็นด้วยกับระบบการท างาน

ทางไกล ท่านก็จะไม่ใช้ระบบการท างาน

ทางไกล  

5 4 3 2 1 

16 ท่านคิดว่าคนในองค์การของท่าน

ยอมรับระบบการท างานทางไกล 

5 4 3 2 1 
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ค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น

ด้วยอย่าง

ย่ิง 

5 4 3 2 1 

ปัจจัยบรรทัดฐานที่บ้าน (Home social structure) 

17 หากสมาชิกในบ้านของท่านให้การ

สนับสนุนในการท างานทางไกล ท่านก็จะ

ใช้ระบบการท างานทางไกล 

5 4 3 2 1 

18 หากท่านคิดว่าสมาชิกในบ้านของท่านไม่

เข้าใจระบบการท างานทางไกล ก็จะเป็น

อุปสรรคในการใช้ระบบท างานทางไกล  

5 4 3 2 1 

19 การท างานทางไกลของท่านไม่ก่อให้เกิด

ความขัดแย้งกับคนที่บ้านของท่าน 

5 4 3 2 1 

ปัจจัยด้านทรัพยากรที่เอื้ออ านวยต่อการใช ้(Resource Facilitating conditions) 

20 องค์การของท่านมีอุปกรณ์ที่เพียงพอใน

การท างานทางไกลให้แก่พนักงาน 

5 4 3 2 1 

21 องค์การของท่านมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมใน

การท างานทางไกลให้แก่พนักงาน 

5 4 3 2 1 

22 อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับท างานทางไกลท าให้

ท่านท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 

23 อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับท างานทางไกลท าให้

ท่านท างานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

5 4 3 2 1 
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ค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น

ด้วยอย่าง

ย่ิง 

5 4 3 2 1 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่เอือ้อ านวยต่อการใช ้(Technology Facilitating conditions) 

24 องค์การของท่านมีเทคโนโลยีเพียงพอที่

สามารถรองรับระบบการท างานทางไกล 

5 4 3 2 1 

25 องค์การของท่านมีเทคโนโลยีที่รวดเร็วเพ่ือ

สนับสนุนการท างานทางไกล 

5 4 3 2 1 

26 ขณะที่ท่านท างานทางไกล ท่านเจอปัญหา

เก่ียวกับเทคโนโลยีของระบบการท างาน

ทางไกล 

5 4 3 2 1 

27 ท่านคิดว่าเทคโนโลยีขององค์การท่านช่วย

ให้ท่านประสานงานกับผู้อื่นได้สะดวกมาก

ข้ึน 

5 4 3 2 1 

ปัจจัยด้านนโยบายองค์การ (Corporate policy) 

28 องค์การมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงาน

ท างานทางไกล 

5 4 3 2 1 

29 ผู้บริหารระดับสูงในองค์การให้การ

สนับสนุนให้พนักงานท างานทางไกล 

5 4 3 2 1 

30 องค์การของท่านมีการต้ังกฎเกณฑ์หรือ

เง่ือนไขส าหรับพนักงานที่จะใช้การท างาน

ทางไกลอย่างชัดเจน 

5 4 3 2 1 

31 ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานขององค์การ

ท่านมีความเหมาะสมกับรูปแบบการ

ท างานทางไกล 

5 4 3 2 1 
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ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

.......................................................................………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ลงใน       ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

1. เพศ 

ชาย    หญิง 

2. อายุ 

21-25 ปี 

26-30 ปี 

31-35 ปี 

36-40 ปี 

41-45 ปี 

46 ปีข้ึนไป 

3. สถานภาพ 

โสด 

สมรส 

หย่าร้าง 

4. จ านวนบุตร________คน 

5. ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
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ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

6. ต าแหน่งงานปัจจุบันของท่าน 

Supervisor 

Section Manager 

Division Manager 

Vice President 

Senior Vice President (Group) 

อื่น ๆ โปรดระบุ.................................................................. 

 

7. ประสบการณ์ในการท างานกับองค์การปัจจุบัน ……………... ปี …………………เดือน 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ นางสาวชาลิณี ฐิติโชติพณิชย์ 
วันเดือนปีเกิด 
วุฒิการศึกษา 
 
ต าแหน่ง 

วันท่ี 29 ธันวาคม 2531 
ปีการศึกษา 2553: บริหารธุรกิจบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 
บริษัท พันธมิตรไทยโฮมมาร์ท จ ากัด 
 

ประสบการณ์ท างาน พ.ศ.2554 - พ.ศ.2560 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 
บริษัท พันธมิตรไทยโฮมมาร์ท จ ากัด 

 
 

  

  
 


