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Telework and Work at Home
มนัสนันท ศรีนาคาร1 และพิชิต พิทักษเทพสมบัติ2
Manussanun Srinakarn and Pichit Pitaktepsombat

บทคัดยอ

การศึกษาเรื่องการทำงานทางไกลและที่บาน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับของการใชทำ
งานทางไกลและที่บาน ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการทำงานทางไกลและที่บาน เปรียบเทียบกับ
การทำงานแบบดั้งเดิม รวมทั้งศึกษาขอดีของการทำงานทางไกลและที่บาน เพื่อนำมาประยุกตใช
ใหเขากับการทำงานในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน โดยกลุมตัวอยางที่ใชศึกษาครั้งนี้คือ
พนักงานของธนาคารแหงประเทศไทย ขาราชการจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน
ขาราชการพลเรือน และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นักธุรกิจสวนตัว สัตวแพทย และกลุมอาชีพอิสระ
รวมจำนวน 297 คน ใชการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามและสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก
คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบดวยคาไควสแคว
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญทำงานที่สำนักงาน(รอยละ 79.8) ใชเวลาทำงานที่
สำนักงานและที่บานครึ่งตอครึ่ง (รอยละ 11.1) และเวลาสวนใหญเปนการทำงานทางไกลหรือที่บาน
(รอยละ 9.1) นอกจากนี้ พบวาเพศ ลักษณะงาน รายไดและเงินเดือน การใชระบบการประชุมทางไกล
และการสงขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ต มีความสัมพันธกับการทำงานทางไกลและที่บาน อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบความเห็นของผูที่ทำงานทางไกลและที่บานกับผูที่ทำงาน
แบบดั้งเดิมหรือทำภายในสำนักงาน พบวาการทำงานทางไกลหรือที่บานดีกวาการทำงานแบบเดิม
ตามลำดับดังนี้ มีอิสระในการทำงานมากขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้น มีความสุขมากกวาเดิม ความขัดแยง
ลดลง พนักงานมีความมั่นใจในการตัดสินใจและการกระทำของตนเองมากกวาเดิม มีผลงานมาก
ขึ้นกวาเดิม งานมีคุณภาพมากขึ้นกวาเดิม สามารถสื่อสารและมีความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานไดดี
กวาเดิม สามารถสื่อสารและมีความสัมพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชาไดดีกวาเดิม และรายไดและ
เงินเดือนเพิ่มขึ้นมากกวาเดิม
การทำงานทางไกลและที่บานยังเปนเรื่องใหมสำหรับประเทศไทย หากตองการนำไปใชตอง
อาศัยการศึกษาขอมูลที่ถูกตอง โดยคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ใหพนักงานไดรับการ
อบรมจากผูที่มีความรูเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับระบบการทำงาน นอกจากนี้ เทคโนโลยี
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
Graduate Student, Public and Private Management Program, School of Public Administration, National Institute of Development
Administration
2 ศาสตราจารย คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
Professor, School of Public Administration, National Institute of Development Administration
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ที่ใชก็ตองเปนเทคโนโลยีที่สามารถตอบรับกับการทำงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งตองมีความ
ตอเนื่องของนโยบาย มีความเขาใจเปาหมายที่แทจริง และกระทำอยางจริงจัง
คำสำคัญ: การทำงานทางไกล การทำงานที่บาน การทำงานนอกสำนักงาน

Abstract

Telework and work at home project is committed to studying the level of using
telework and work at home, comparing telework and work at home with original working,
and studying advantages of telework and work at home in order to apply telework and
work at home to the recent working style. The sample group in this study was 297
employees of the Bank of Thailand; officers of the Office of the Public Sector Development
Commission, Office of the Civil Service Commission, and Fiscal Policy Office; traders;
veterinaries; and freelancers. They were asked with the questionnaire and data obtained
were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and chi-square test.
The results of the study showed that the people spent most of their time working
at offices (79.8%), working both at the offices and homes (11.1%), and teleworking and
working at home (9.1%). Significant factors relating to telework and work at home were
sex, work type, income/ salary, use of teleconference, and transferring of data via internet.
When comparing opinions of people who using telework and work at home with those of
people who work in office, it was found that telework and work at home has more benefits.
These benefits included more freedom in their work, better mental health, more happiness,
less conflicts, more confidence in decisions and actions, more accomplishment in work,
more quality of work, better communication with colleague and supervisors, and better
income/ salary.
At present, telework and work at home is quite a new issue in Thailand. More
information will be required when ones want to practically apply telework and work at
home. Important issues to be considered include selection of qualified staffs, sufficient
capacity buildings for selected staffs, appropriate technology that supports their work,
and policy continuity of organization.
Keywords: telework, work at home, work outside office

1. บทนำ

ในปจจุบัน สังคมเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว มีการใชเทคโนโลยีและองคความรูตางๆ
เพื่อเปนตัวผลักดันใหเกิดการพัฒนาในสังคม ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดใหไดประโยชนสูงสุด
การแข ง ขั น ทั้ ง ทางด า นการลงทุ น การค า ก็ มี สู ง มากขึ้ น สั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ทำให วิ ถี ชี วิ ต
เปลี่ยนแปลงตามไปดวย ปญหาเศรษฐกิจไมใชปญหาของแคองคการใดองคการหนึ่งเทานั้น แต
110

ÇÒÃÊÒÃ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ »‚·Õè 6 àÅ‹Á·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á-ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2553
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Volume 6 | Number 1 | January-June 2010

กลายเปนปญหาของคนทั้งชาติ เกิดภาวะกดดันทางสังคม อาจกลาวไดวา การมีชีวิตอยูไมใชเปน
เรื่องที่งายอีกตอไป บุคคลมีภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบทั้งเรื่องงานและครอบครัว ความสมดุลดาน
ตางๆ ขาดหายไป ความสุขเริ่มลดนอยลง และทำใหเกิดความตึงเครียด รวมทั้ง การเดินทางไป
ทำงานก็มีปญหาหลายประการ ทั้งเรื่องมลภาวะที่เปนพิษ ปญหารถติด และราคาน้ำมันที่สูงขึ้น
จากปญหาดังกลาว จึงทำใหเกิดการทำงานในรูปแบบที่เรียกวา การทำงานทางไกลและที่บาน
(Telework and work at home) ซึ่งเปนการทำงานนอกสำนักงาน โดยอาศัยเทคโนโลยีเปนตัว
เชื่อมโยงในการทำงาน รูปแบบการทำงานนี้ไดรับความนิยมเปนอยางมากในตางประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการใช Telework program ตั้งแตป ค.ศ.1972 และในป ค.ศ.1990 ไดนำ
มาใชในหนวยงานของรัฐบาลกลาง โดยมีหนวยงานนำรองคือ The Office of Personnel Management (OPM) โดยมีเปาหมายเพื่อการประหยัดพลังงาน ลดมลภาวะทางอากาศ บรรเทาสภาพ
การจราจรที่ แ ออั ด เสริ ม สร า งสั ง คมและความเป น ครอบครั ว และเป น นวั ต กรรมใหม ส ำหรั บ ผู
ปฏิบัติงานในภาครัฐ นอกจากนี้ ยังมีเปาหมายเพื่อศึกษาวา การทำงานในสถานที่อื่นจะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององคการในแงของการสรรหา จูงใจ และธำรงรักษาเจาหนาที่ไว รวมทั้ง ลดคา
ใชจายที่เกี่ยวของกับการลาปวย การใชเนื้อที่ภายในสำนักงาน และการเดินทาง หลังจากนั้น ไดมี
การขยายผลใหมีการประยุกตใช Telework program ในองคการภาครัฐและเอกชน และไดมีการ
บัญญัติไวในกฏหมายใหหนวยงานของรัฐบาลกลาง เพื่อเปนการกำหนดนโยบายในการเพิ่มโอกาส
ของการนำ Telework program มาใชใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น (วรางครัตน โชติรัตน, 2546: 21-22)
การทำงานทางไกลและที่บานเปนทางเลือกหนึ่งในการทำงาน เนื่องจากในยุคเศรษฐกิจฐาน
ความรู เราสามารถเลือกที่จะทำงานที่ไหนก็ไดที่มีความสะดวกในการทำงาน ไมวาจะเปนที่บาน
รานกาแฟ หางสรรพสินคา ในเครื่องบิน และที่อื่นๆ ที่ไมรบกวนตอการทำงาน อีกทั้งในปจจุบัน
ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของโลกเปนอยางมาก เชน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอัน
สงผลตอคาใชจายในการเดินทาง ปญหาคาครองชีพที่ขาดความสมดุล การทำงานทางไกลและ
ที่บานจึงเปนทางเลือกหนึ่งในการลดปญหาดังกลาว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 มีการประชุม
คณะรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจ โดยมีนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ณ ขณะนั้น เปนประธาน
ไดประชุมหารือเรื่องมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ซึ่งนพ.สุรพงษ สืบวงศลี รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในขณะนั้น มีความเห็นวาควรมีมาตรการประหยัดพลังงาน ดวย
การสนับสนุนใหขาราชการที่ไมเกี่ยวของกับงานบริการประชาชนทำงานที่บาน ในสวนของกระทรวง
การคลังจะดำเนินโครงการนำรองกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโดยใหนักวิจัยสามารถทำงานที่
บานได (Accom Thailand, 2008)

2. วัตถุประสงคของการศึกษา

เพื่อศึกษาระดับการใชรูปแบบการทำงานทางไกลและที่บาน เปรียบเทียบรูปแบบการทำงาน
ทางไกลและการทำงานที่บานกับรูปแบบการทำงานแบบดั้งเดิม และศึกษาขอดีของการทำงานทาง
ไกลและที่บาน เพื่อนำมาประยุกตใชกับการทำงานแบบดั้งเดิมในยุคการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน
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3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

ลักษณะของการทำงานทางไกลและที่บานเมื่อนำไปใชในแตละองคการ อาจมีความแตกตาง
กัน บางองคการโดยเฉพาะภาครัฐใชศัพทคำวา Flexiplace สวนภาคเอกชน ใชคำวา Telecommuting ซึ่งคำศัพทเหลานี้ลวนแลวแตมีความหมายเดียวกัน เชน Telework, teleworking, telecommuting, home-based working, flexiplace, flexi-working, และ work from home เปนตน
ซึ่งคำศัพทที่ไดรับความนิยมที่สุดคือ Teleworking โดย Nilles (1998: 1) ไดใหความหมายวาเปน
รูปแบบหรือคำแทนของเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร เชน การสื่อสารทางไกลและคอมพิวเตอร ซึ่งเปน
การเคลื่อนยายตัวงานที่มีความสัมพันธกัน กลาวคือ เปนการยายตัวงานสูผูปฏิบัติงานแทนการ
เคลื่อนยายผูปฏิบัติงานสูตัวงานเหมือนในอดีต และยังไดกลาวถึง Telecommuting วาเปนการ
ปฏิบัติงานภายนอกสำนักงานเปนบางครั้งบางคราว เพื่อขจัดความตึงเครียดตอการทำงานใน
รูปแบบดั้งเดิม (การทำงานในสำนักงาน) กลาวคือ ภายใน 1 อาทิตย พนักงานจะปฏิบัติงานที่บาน
สถานที่ที่ใกลกับลูกคา หรือศูนยการทำงานระยะไกล 1 วัน หรือมากกวา โดยแสดงความสัมพันธ
ของ Teleworking กับ Telecommuting ไวดังภาพที่ 1

ภาพที่ี 1 ความสัมั พันั ธร ะหวา ง Teleworking กับั Telecommuting
ที่มา: Nilles (1998: 17)
กลาวโดยสรุป การทำงานทางไกลและที่บาน หมายถึง รูปแบบในการทำงานรูปแบบหนึ่ง ที่
ใหอิสระกับผูปฏิบัติงานในการเลือกสถานที่ทำงาน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเปนตัวเชื่อม
โยงในการสื่อสารและการปฏิบัติงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสถานที่ทำงานเหลานั้น อาจจะเปนที่บาน ที่ศูนยกลาง (Telecenter) หรือสถานที่ที่ใกลกับที่พัก
อาศัยของพนักงาน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติงาน
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ลักษณะของผูที่ทำงานทางไกล (Type of teleworker) มีความแตกตางจากลักษณะของ
คนที่ทำงานรูปแบบดั้งเดิม โดย Nilles (1998: 20) ไดเห็นความเห็นวา ตองเปนผูที่มีแรงจูงใจในการ
ทำงาน มีความมุงมั่นที่จะใหงานประสบความสำเร็จ เปนผูที่มีวินัยในตนเอง เพราะรูปแบบการ
ทำงานไมมีหัวหนาคอยควบคุม ตองสามารถบังคับตนเองได ทักษะและประสบการณเปนสิ่งสำคัญ
เชนกัน เพราะจะเปนตัวชวยในการแกปญหาตางๆ ใหเกิดความราบรื่นและสามารถปรับใหการ
ทำงานเกิดความสมดุล อีกทั้ง ควรมีความสามารถที่จะสื่อสารทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ เนื่องจากการทำงานทางไกลและที่บานเปนการทำงานที่มีการพบกันตัวตอตัวนอยครั้ง การ
อาศัยสื่อเทคโนโลยีในการสื่อสารจึงเปนสิ่งที่สำคัญ หากไมมีความสามารถและทักษะในการสื่อสาร
ที่ดีแลว อาจทำใหเกิดการสับสนและเขาใจผิดได รูปแบบในการดำเนินชีวิตก็ตองมีความเหมาะสม
โดยตองสามารถแบงเวลาไดวาเวลาใดเปนเวลาของครอบครัว เวลาใดเปนเวลาในการทำงาน สิ่ง
แวดลอมที่บานตองเอื้ออำนวยจึงจะทำใหไมเกิดความอึดอัด ดังนั้น ผูที่จะตัดสินใจที่จะทำงานทาง
ไกลและที่บานจึงควรเปนตัวผูปฏิบัติงานเอง ไมควรเกิดจากแรงกดดันหรือการบีบบังคับอันนำไป
สูความไมพึงพอใจในการทำงาน
การเชื่อมโยงการทำงานตองอาศัยเทคโนโลยีที่มีการเชื่อมโยงผานเครือขายอินเตอรเน็ต ซึ่งใน
ปจจุบันโทรศัพทมือถือเปนตัวเชื่อมโยงเทคโนโลยีทำใหการทำงานเปนไปอยางงายดาย ปจจุบัน
ประเทศไทยไดมีการรองรับระบบที่เรียกวา 3G ซึ่งเปนระบบที่ทำใหการสื่อสารงายขึ้น แตอุปกรณ
หรือเครือขายที่มีความจำเปนในการทำงานทางไกลและที่บานโดยหลักนั้น Stephen (1996: 97-98)
ไดกลาวถึง ฮารดแวรคอมพิวเตอร ซอฟแวรคอมพิวเตอร การบริการตางๆ และเครือขายของคอมพิวเตอร นอกจากนี้ ระบบการสื่อสารที่มีความเกี่ยวโยงกับซอฟตแวรในการทำงานทางไกล เชน Remote
access ก็มีความสำคัญเชนกัน และที่ไดรับความนิยมมากคือ ไปรษณียอ ิเล็กทรอนิกส (Electronic
mail หรือ E-Mail) ไปรษณียเสียง (Voice mail) โทรสาร (Facsimile) และระบบการประชุมทางไกล
(Video conference) เปนตน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เชน World at Work (2006) ไดทำการวิจัยเกี่ยวกับแนวโนมของการ
ทำงานทางไกล โดยพิจารณากลุมตัวอยางจาก 4 ปจจัย คือ อายุ เพศ การศึกษา และการสำรวจ
สำมะโนครัวประชากรในสหรัฐอเมริกา ซึ่งผลการวิจัยพบวา การทำงานทางไกลและที่บาน ทำให
โอกาสในการจางงานเพิ่มมากขึ้น เปนทางเลือกใหมในการทำงาน และเริ่มมีคนใหความสนใจกับ
สถานที่ของการทำธุรกิจของลูกคา เชน ในรถยนต คาเฟหรือรานอาหาร โรงแรม สวนสาธารณะและ
สถานที่กลางแจงอื่นๆ บนเครื่องบิน รถไฟ รถไฟใตดิน สนามบิน ชานชลารถไฟ และสถานีรถไฟ
ใตดิน โดยสถานที่เหลานี้กลายมาเปนสถานที่ทำงานแหงใหมที่ผูปฏิบัติงานคิดวาสะดวกที่จะทำงาน
ภายหลังจากนั้น ในป 2007 ไดมีการสำรวจอีกครั้งพบวา ผูที่ทำงานทางไกลและที่บานสวนใหญ
เปนเพศชาย เปนผูที่แตงงานแลวหรืออาศัยอยูดวยกัน เปนผูที่มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี
และเปนผูที่มีรายไดของครอบครัว 75,000 ดอลลารสหรัฐตอปหรือมากกวา นอกจากนี้ The Telework Coalition (ม.ป.ป.) รายงานวา จากการสำรวจในป 2548 พบวา การทำงานทางไกลและที่
บานของบริษัท CCH Incorporated ทำใหอัตราการขาดงานของพนักงานลดนอยลงถึงแทบจะไมมี
เลย เมื่อคิดเปนคาเฉลี่ยตอพนักงาน 1 คน เพิ่มขึ้นถึง 660 ดอลลารสหรัฐ และพบวาขวัญและ
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กำลังใจมีผลตออัตราการหยุดหรือขาดงานของพนักงาน ซึ่งถาพนักงานมีขวัญและกำลังใจในการ
ทำงานที่ดีจะทำใหการหยุดหรือขาดงานรอยละ 1.5 แตถาพนักงานขาดขวัญและกำลังใจในการ
ทำงานจะทำใหเกิดการหยุดงานเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 3.2 นอกจากนี้ จากการสำรวจประจำปในกลุม
ของพนักงานระดับลาง ของบริษัท Dow Chemical ในป 2548 พบวาการทำงานทางไกล สามารถลด
ตนทุนในการบริหารไดถึงรอยละ 50 และมีผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 32.5 โดยพนักงานเหลานี้รอ ยละ
6.5 เลือกทำงานที่บาน หรือทำงานที่บานบางและทำงานที่สำนักงานบาง และพบวา การทำงาน
ทางไกลทำใหพนักงานขาดงานนอยลงรอยละ 10 (Zbar, 2002) สวน James and Hopkinson
(2006) ไดทำการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ในการนำเทคโนโลยี
เขามาเชื่อมโยงกับการทำงาน (E-Working) โดยไดใหความหมายของ E-Working วาคือการทำงาน
หลากหลายสถานที่ โดยการทำงานอาศัยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมือในการเชื่อมโยงการ
ทำงานใหเหมาะสม โดยการวิจัยใชกลุมตัวอยางที่เปนพนักงานของบริษัท BT ซึ่งเปนบริษัทขนาด
ใหญในประเทศอังกฤษ จำนวนกลุมตัวอยาง 5,000 คน จากผลการวิจัยพบวา พนักงานสวนใหญมี
ความพึงพอใจในการทำงานทางไกล เนื่องจากทำใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดแรงกดดัน
ทางสังคม ลดคาใชจายตางๆ เชน คาเดินทาง และมีผลตอองคการ คือทำใหไดรับผลกำไรเพิ่ม
มากขึ้น ผลิตภาพ (Productivity) เพิ่มขึ้น พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานที่ดีขึ้น ทำให
จำนวนพนักงานที่ขาดงานลดนอยลง มีผลทำใหการดำเนินงานตางๆ ขององคการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ชวยลดคาใชจายตางๆ ขององคการ เชน คาไฟฟา ทางดานสิ่งแวดลอม พบวา ชวย
ลดการใชเชื้อเพลิงจากการเดินทางของพนักงาน และชวยลดมลพิษทางอากาศ
การทำงานทางไกลและที่บานไมไดมีผลตอองคการ ผูปฏิบัติงาน และเศรษฐกิจเพียงเทานั้น
ยังเปนการเปดโอกาสในการทำงานใหกับผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพ ผูพิการ และผูดอยโอกาสให
มีรายไดจากการทำงานอีกดวย จากผลการวิจัยของ Office of Disability Employment of Labor
(2007) ที่ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโอกาสในการทำงานของบุคคลที่ไรความสามารถเนื่องมาจาก
การทำงานใหกับรัฐ ซึ่งบุคคลเหลานั้นอาจเปนทหารที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติหนาที่ เชนมี
ความพิการบางอยางทำใหไมสามารถทำงานเดิมได โดยเริ่มทำการวิจัยตั้งแตป ค.ศ. 2002 จนถึง
ป ค.ศ.2004 ซึ่งไดรับการสนับสนุนเงินทุนจากหนวยงานตางๆ และผลการวิจัยทำใหหนวยงาน
ตางๆ สนับสนุนและชวยเหลือใหบุคคลที่ไรความสามารถไดกลับมาทำงานอีกครั้ง และขอมูลที่ได
จากการวิจัยไดนำมาใชในการวางแผนเพื่อพลทหารที่จะเขามารับใชชาติตอไป
จากการนำรูปแบบการทำงานทางไกลเขามาปรับใชภายในองคการ ทำใหเกิดผลลัพธที่สำคัญ
3 สวน คือ ผลลัพธตอผูปฏิบัติงาน ผลลัพธตอองคการ และผลลัพธตอสิ่งแวดลอม ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
ผลลัพธตอผูปฏิบัติงาน
1) ลดความเหนื่อยลาจากการเดินทางไปทำงาน
2) มีความเปนอิสระในการทำงานและสามารถบริหารเวลาการทำงานดวยตนเอง กลาวคือ
สามารถเลือกตารางเวลาการทำงานตามความเหมาะสม ซึ่งหลักการของการทำงานทางไกลนั้น
ผูปฏิบัติงานสามารถเลือกเวลาการทำงานไดตลอด 24 ชั่วโมง
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3) เกิดความสมดุลระหวางชีวิตครอบครัวและชีวิตการทำงาน
4) ลดคาใชจายที่เกิดจากการเดินทางและคาใชจายอื่นๆ เชน คาอาหาร
5) มีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น สามารถตัดสินใจและแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ทำงานไดดวยตนเอง เนื่องจากการทำงานในรูปแบบนี้มีลักษณะของการกระจายอำนาจในการ
ตัดสินใจ (Decentralized)
6) ความขัดแยงกับเพื่อนรวมงานลดลง
7) อุทิศเวลาใหกับชุมชนมากขึ้น เพราะมีความรูสึกผูกพันธ มีสวนรวม มีมนุษยสัมพันธที่ดี
กับเพื่อนบาน เนื่องจากไมตองยายที่อยูบอยครั้ง
ผลลัพธตอองคการ
1) เพิ่มผลิตภาพในการผลิต (Productivity) กลาวคือ เมื่อผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจใน
การทำงาน ทำใหการทำงานเหลานั้นสามารถสนองตอบตามที่องคการตองการ
2) เพิ่มสิ่งแวดลอมที่ดีภายในองคการ กลาวคือ เมื่อผูปฏิบัติงานทำงานในสถานที่อื่นๆ ที่
ไมใชในสำนักงาน มีผลทำใหเกิดที่วาง เชน เกาอี้ คอมพิวเตอร หรือการใชอุปกรณอื่นๆ ภายใน
สำนักงานลดลง ทำใหการทำงานภายในสำนักงาน เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
3) ลดคาใชจายภายในองคการ เชน คาไฟ คาน้ำ คาเสื่อมราคาของอุปกรณตางๆ เนื่องมา
จากการใชที่ลดนอยลง
4) องคการเกิดความกาวหนา เพราะมีผูปฏิบัติงานที่มีศักยภาพ
ผลลัพธตอสิ่งแวดลอม
1) ลดการใชพลังงาน เนื่องจาก การใชอุปกรณและไฟฟาภายในสำนักงานลดลง
2) ลดมลพิษที่เกิดขึ้น เนื่องจากผูปฏิบัติงานไมตองเดินทางไปทำงาน ทำใหจำนวนรถยนต
บนทองถนนลดนอยลง

4. วิธีการศึกษา

การศึกษาอาศัยกลุมตัวอยางที่มาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไดแก พนักงานของธนาคาร
แหงประเทศไทย ขาราชการของสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง กลุมนักธุรกิจสวนตัว
สัตวแพทยที่มีความอิสระในการทำงาน และกลุมอาชีพอิสระ ไดแก นักเขียน นักแปลเอกสาร และ
แมบานที่ตองการหาอาชีพเสริมในการทำงาน โดยเปนการสุมเลือกจากจำนวนผูที่คาดวาจะใช
รูปแบบการทำงานทางไกลและที่บาน
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ใ ช ก ารสำรวจ (Survey research) โดยการสุ ม ตั ว อย า งที่ ไ ม ไ ด อ าศั ย
ความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) ทำการสงแบบสอบถามทั้งหมด 350 ฉบับ และได
การตอบรับกลับมา 297 ฉบับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย (Mean) คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และ Chi-Square Tests มีตัวแปรตาม (Dependent
variable) คือการทำงานทางไกลและที่บาน สวนตัวแปรอิสระ (Independent variables) ไดแก
เพศ สถานภาพสมรส สาขาในการศึกษา อาชีพ ลักษณะงาน รายไดและเงินเดือน โดยมีสมมติฐาน
ในการศึกษา ดังนี้
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สมมติฐานที่ 1 เพศชายนาจะทำงานทางไกลและที่บานมากกวาเพศหญิง
สมมติฐานที่ 2 ผูที่มีสถานภาพสมรสแลวนาจะทำงานทางไกลและที่บานมากกวาผูที่มี
สถานภาพโสด
สมมติฐานที่ 3 ผูที่จบสาขาบริหารธุรกิจนาจะทำงานทางไกลและที่บานมากกวาผูจบ
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สมมติฐานที่ 4 ผูมีทำงานเอกชนนาจะทำงานทางไกลและที่บานมากกวาผูที่รับราชการ
และรัฐวิสาหกิจ
สมมติฐานที่ 5 ผูที่ทำงานอิสระนาจะทำงานทางไกลและที่บานมากกวาผูที่ทำงานประจำ
สมมติฐานที่ 6 ผูที่มีรายไดสูงนาจะทำงานทางไกลและที่บานมากกวาผูที่มีรายไดนอย
สมมติฐานที่ 7 ผูที่ใชระบบการประชุมทางไกลเปนประจำนาจะทำงานทางไกลและที่
บานมากกวาผูที่ไมใชระบบการประชุมทางไกล
สมมติฐานที่ 8 ผูที่สงขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ตเปนประจำนาจะเปนผูที่ทำงานทาง
ไกลและที่บานมากกวาผูที่ไมใช

5. ผลการศึกษา

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ยเทากับ 39 ป สถานภาพ
โสด จบการศึกษาในระดับปริญญาโท ในสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยใชเวลาสวนใหญ
ทำงานที่สำนักงาน รอยละ 79.8 ใชเวลาทำงานที่สำนักงานและที่บานครึ่งตอครึ่ง รอยละ 11.1 และ
ใชเวลาสวนใหญทำงานทางไกลและที่บาน รอยละ 9.1
ในการศึกษาตัวแปรตางๆ ไดแก เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ ลักษณะงาน รายได
และเงินเดือน การใชระบบการประชุมทางไกล และการสงขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ต วามีความ
สัมพันธกับการทำงานทางไกลและที่บานหรือไม โดยใชสถิติความแตกตางของรอยละ และ ChiSquare Tests พบวาสวนใหญเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ ผูที่ทำงานทางไกลและที่บาน
สวนใหญเปนชาย (มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.029) ทำงานเอกชนและอาชีพอื่น (มีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.000) ทำงานอิสระ (มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000) มีรายไดสูงคือตั้งแต
50,000 บาทขึ้นไป (มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.027) ใชระบบการประชุมทางไกลเปนประจำ
(มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000) สงขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ตเปนประจำ (มีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.000) สวนสถานภาพการสมรส และสาขาการศึกษาพบวาไมมีความสัมพันธกับการ
ทำงานทางไกลและที่บาน ดังตารางรอยละของการทำงานที่บาน
โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่จะนำรูปแบบการทำงานทางไกลและที่บาน
เขามาเปนทางเลือกใหมในการทำงาน แตยังติดปญหาเรื่องของกฏระเบียบ สายการบังคับบัญชา
และโครงสรางตางๆ ของระบบ เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูที่ทำงานทางไกลและที่บานกับ
ผูที่ทำงานแบบดั้งเดิม พบวาการทำงานทางไกลและที่บานดีกวาการทำงานในรูปแบบดั้งเดิมเรียง
ตามลำดับ ดังนี้ สามารถสื่อสารกับเพื่อนรวมงานไดดีกวาเดิม (รอยละ 41.8) สามารถสื่อสารกับ
ผูบังคับบัญชาไดดีกวาเดิม (รอยละ 33.1) ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานดีขึ้นกวาเดิม (รอยละ 32.7)
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ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาดีขึ้นกวาเดิม (รอยละ 28.0) มีผลงานมากขึ้นกวาเดิม (รอยละ
27.4) ความขัดแยงลดลง (รอยละ 25.6) งานมีคุณภาพมากขึ้นกวาเดิม (รอยละ 21.9) มั่นใจในการ
ตัดสินใจและการกระทำของตนเองมากกวาเดิม (รอยละ 20.6) สุขภาพจิตดีขึ้นกวาเดิม (รอยละ
18.7) มีความสุขมากกวาเดิม (รอยละ 18.4) รายไดและเงินเดือนเพิ่มขึ้นมากกวาเดิม (รอยละ16.7)
และมีอิสระในการทำงานมากกวารอยละ (15.2)

6. สรุปและขอเสนอแนะ

โดยสรุป พบวาเพศ ลักษณะงาน รายไดและเงินเดือน การใชระบบการประชุมทางไกล และ
การสงขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ต มีความสัมพันธกับการทำงานทางไกลและที่บาน อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ กลาวคือ ผูที่ทำงานทางไกลและที่บานโดยสวนใหญเปนชายมากกวาหญิง
ทำงานเอกชนมากกวารับราชการ และมีลักษณะงานแบบเปนงานอิสระมากกวางานประจำ เปนผู
ที่มีรายไดสูงตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป เปนผูใชระบบการประชุมทางไกล และมีการสงขอมูลผาน
ทางเครือขายอินเตอรเน็ตเปนประจำ
ขอเสนอแนะที่จะชวยทำใหการทำงานทางไกลและที่บานสามารถดำเนินไปไดอยางตอเนื่อง
และบรรลุเปาหมายที่วางไว มีดังตอไปนี้
• ผูที่ไดรับมอบหมายหรือผูที่เปนอาสาสมัครเขาไปทำงานทางไกลหรือบานไดรับควรได
รับขอมูล และมีความรูความเขาใจกี่ยวกับรูปแบบของการทำงานทางไกลและที่บาน โดยหนวยงาน
ควรจัดใหมีการฝกอบรมโดยวิทยากรที่มีความรูความสามารถ
• ผูที่ไดรับมอบหมายหรือผูที่เปนอาสาสมัครเพื่อทำงานทางไกล ไมควรถูกเปลี่ยนหนาที่
หรือรับตำแหนงอื่นที่ทำใหตองถอนตัวในระหวางการทำงานทางไกลและที่บาน ซึ่งทำใหจำนวนผูที่
ทำงานรูปแบบนี้ลดลงและไมสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได
• การคัดเลือกบุคลากรเขารวมโครงการตองพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน
ความรู ความสามารถ ลักษณะนิสัย ความรับผิดชอบที่มีตองาน ความเหมาะสมของสถานที่ทำงาน
ภายในบาน
• ควรมีการลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชภายในสำนักงาน เพื่อเพิ่มความ
สามารถของเครื่องมือและอุปกรณที่มีอยูในการรับและเชื่อมโยงขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• ควรมีความตอเนื่องของนโยบายและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะๆ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายตอหรือยกเลิกโครงการ
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