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บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาเร่ืองการส ารวจสภาพปัญหาการท างานแบบ Work From Home ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจากบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง โดยมีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการท างานแบบ Work From Home ของบุคลากร 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ในดา้นนโยบายและการพฒันาบุคลากร ดา้นระบบการส่ือสารและ
เทคโนโลยี ดา้นปฏิสัมพนัธ์กบันกัศึกษา และดา้นงบประมาณ 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัญหาของการท างาน
แบบ Work From Home ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยจ าแนกตามเพศ อาย ุและสาย
งาน วิจยัน้ีเป็นวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชคื้อ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 
127 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิเคราะห์ โดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ  
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่จะอยูใ่นช่วงอาย ุ35 - 44 ปี และ
อยู่ในสายงานวิชาการ สภาพปัญหาการท างานแบบ Work From Home ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ในรายด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ปฏิสัมพนัธ์กับนักศึกษา อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีมีเพศ อายุ และสายงานต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาการท างานแบบ 
Work From Home ไม่แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 

ค าส าคญั : สภาพปัญหา, Work From Home, บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 



ABSTRACT 

 

A study on the survey of work from home problems among personnel of the Faculty of Education. 
Ramkhamhaeng University.  The data were collected from 127 personnel of the Faculty of Education. 
Ramkhamhaeng University. Objectives 1. To study the problem condition of working from home style of 
personnel of the Faculty of Education. Ramkhamhaeng University in terms of policy and personnel development 
in communication systems and technology interaction with students and budget. Ramkhamhaeng University by 
gender age and occupation. This research is a quantitative research. The sample used was Faculty of Education 
personnel Ramkhamhaeng University consisted of 127 people using questionnaires to collect data with an online 
questionnaire (Google Form). Data were analyzed by a package for analysis. Using descriptive analysis, 
frequency, percentage, mean and standard deviation were used.  

The results showed that most of the respondents were female. Most of them are in the age range of      
35 - 44 years and are in the academic field. Problems in working from home for personnel of the Faculty of 
Education Ramkhamhaeng University in terms of overall aspect is at a high level. When considering each 
aspect, it was found that the interaction with students at the highest level. The hypothesis testing results showed 
that the personnel of the Faculty of Education Ramkhamhaeng University with different gender, age, and 
occupation had no different opinions on working from home conditions. Significantly at the 0.05 level. 
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บทน า 

 

ความเป็นมา และความส าคญัของปัญหา 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของประเทศไทยในปัจจุบนันั้น ศูนยบ์ริหาร

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวตักรรม (อว.) ได้ออกมาประกาศขอความร่วมมือให้องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ใช้มาตรการ      

Work From Home เป็นมาตรการเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดโอกาสเส่ียงของการแพร่

ระบาดและติดเช้ือไวรัส COVID-19 จึงท าให้หลายๆองค์กร และหน่วยงาน ปรับตัวด้วยการให้บุคลากร

ปฏิบติังานท่ีบา้น หรือเรียกอีกอยา่งวา่ “Work From Home” 

 มหาวิทยาลยัรามค าแหงคณะศึกษาศาสตร์ ไดใ้ห้ความส าคญักบับุคลากร จึงไดใ้ห้ปฏิบติัตามประกาศ

ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมดงักล่าว โดยใหบุ้คลากรไดป้ฏิบติังานแบบ Work 

From Home เพื่อท่ีจะลดการเดินทาง ลดความแออดัในหน่วยงาน ลดการพบปะ รวมกลุ่ม และพูดคุยการติดต่อ

ประสานงานกนั เพื่อท่ีบุคลากรจะไดเ้วน้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จึงท าให้การปฏิบติังานแบบ 

Work From Home เ ป็นวิ ถีการท างานในรูปแบบใหม่ (New Normal) ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัรามค าแหง จึงท าให้ตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัมาตรการ ศบค. และกระทรวง อว. ตามสถานการณ์ได้

อยา่งทนัที ซ่ึงการท างานในรูปแบบ Work From Home เป็นการท างานในรูปแบบใหม่ (New Normal) จึงอาจจะ

ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานและระบบการท างานได ้

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัมีความตอ้งการท่ีจะท าการศึกษา “การส ารวจสภาพปัญหาการท างาน
แบบ Work From Home ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง” เพื่อท่ีจะศึกษาสภาพปัญหาใน 
แต่ละเพศ อาย ุกลุ่มสายงาน และปัญหาในแต่ละดา้น มาวิเคราะห์และหาแนวทางในการปรับปรุง แกไ้ข ในการ
ท างานแบบ Work From Home ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการท างานแบบ Work From Home ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง ในดา้นนโยบายและการพฒันาบุคลากร ดา้นระบบการส่ือสารและเทคโนโลยี ดา้น
ปฏิสมัพนัธ์กบันกัศึกษา และดา้นงบประมาณ 



2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัญหาของการท างานแบบ Work From Home ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยจ าแนกตามเพศ และกลุ่มสายงาน 

 

สมมติฐานของการวจิัย 

1. บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ีมีเพศต่างกนัมีสภาพปัญหาของการท างานแบบ 
Work From Home แตกต่างกนั 

2. บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ีมีกลุ่มสายงานต่างกนัมีสภาพปัญหาของการ
ท างานแบบ Work From Home แตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

1. ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  

2. ขอบเขตด้านกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 127 คน ซ่ึงจะสุ่มการเลือกแบบเจาะจง ในคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลาท่ีใชใ้นการท าการศึกษา คือ เดือน กนัยายน – พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

4. ขอบเขตดา้นพื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

วธีิด าเนินการวจิัย 
 

 การวิจัยน้ีผูว้ิจัยมุ่งท่ีจะศึกษา การส ารวจสภาพปัญหาการท างานแบบ Work From Home ของบุคลากร        
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีวิจัย       
เชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ใช้ตารางส าเร็จรูปของ K.V. Krejcie and R.W. 
Morgan (1970: 607-608) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ก าหนดความคลาดเคล่ือน ±5 และการไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง 
ใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) ผูว้ิจยัไดก้ าหนดวิธีด าเนินการวิจยัโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
    
 
 
 



ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

จ านวน 127 คน            
  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสร้างข้ึน

จากการรวบรวมหลกัเกณฑท่ี์ไดจ้ากแนวคิดทางทฤษฎีเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาสร้างเป็นค าถามใน

แบบสอบถาม การส ารวจสภาพปัญหาการท างานแบบ Work From Home ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 ตอนท่ี 1 ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและสายงาน 

 ตอนท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกับสภาพปัญหาการท างานแบบ Work From Home ของบุคลากรคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 4 ดา้น ดงัน้ี 

 1. ดา้นนโยบายในการพฒันาบุคลากร  

 2. ดา้นระบบการส่ือสารและเทคโนโลย ี

 3. ดา้นปฏิสมัพนัธ์กบันกัศึกษา 

 4. ดา้นงบประมาณ  

 ตอนท่ี 3 ค  าถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการท างานแบบ Work From Home ของบุคลากรคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
 

ผลการวจิัย 
 

 จากผลการวิจัยเ ร่ือง “การส ารวจสภาพปัญหาการท างานแบบ Work From Home ของบุคลากร            
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง”  สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่จะอยูใ่นช่วงอาย ุ35-44 ปี มากท่ีสุด รองลงมา
ไดแ้ก่ ช่วงอายุ 25-34 ปี 45-54 ปี และ 55 ปี ข้ึนไป เป็นอนัดบัสุดทา้ย และส่วนใหญ่ท างานในสายงานวิชาการ
มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ สายงานวิชาการ และสายงานสนบัสนุนเป็นอนัดบัสุดทา้ย 



จากผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการท างานแบบ Work From Home ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง ในรายดา้น โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.18, S.D. = 0.52) เม่ือพิจารณาเป็น   
รายดา้น พบว่า ดา้นปฏิสัมพนัธ์กบันักศึกษา อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 4.53, S.D. = 0.58) รองลงมา คือ ดา้น
นโยบายในการพฒันาบุคลากร (�̅�= 4.38, S.D. = 0.58) ความพึงพอใจในการท างานแบบ Work From Home  
(�̅� = 4.14, S.D. = 0.74) ดา้นระบบการส่ือสารและเทคโนโลยี (�̅� =  4.09, S.D. = 0. 56) และสุดทา้ย คือ ดา้น
งบประมาณ (�̅� = 3.78, S.D. = 0.86)  

 จากผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาการท างานแบบ Work From Home ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ าแนกตามอายุ เพศ และสายงาน พบว่า บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง ท่ีมีเพศ อายุ และสายงาน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาการท างานแบบ Work From Home  
โดยภาพรวมและรายดา้น พบว่า ด้านนโยบายในการพฒันาบุคลากร ดา้นระบบการส่ือสารและเทคโนโลยี      
ด้านปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา ด้านงบประมาณ และความพึงพอใจในการท างานแบบ Work From Home              
ไม่แตกต่างกนั 
 

อภิปรายผล 
 

ผลการวิจยัเร่ือง การส ารวจสภาพปัญหาการท างานแบบ Work From Home ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  มีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับสภาพปัญหาการท างานแบบ Work From Home 
สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
 ผลการวิจยั พบวา่ เม่ือพิจารณาผลการเปรียบเทียบรายดา้นแลว้ การท างานแบบ Work from home จึงพบ
ปัญหาดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์กบันกัศึกษา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุธิรา ชยัรักษา 
เงินถาวร (2563) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมผา่นสงัคมออนไลน์: กรณีศึกษานกัศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภฏันครศรีธรรมราช ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของนักศึกษาผ่านการใชส้ังคม
ออนไลน์ มีการระบบสงัคมออนไลน์ เกินกวา่ 4 ปี โดยเฉล่ียต่อวนั มากกวา่ 3 ชัว่โมงช่วงเวลาท่ีส่วนใหญ่ ในช่วง
เวลากลางคืน มีการเปิดเผยข้องมูลส่วนตัวในการสมัครเป็นสมาชิกสังคมออนไลน์ท่ีเป็นจริงบางส่วน 
วตัถุประสงคใ์นการใชส่้วนใหญ่เพื่อติดต่อพูดคุยกบัเพื่อน สถานท่ีใชเ้ป็นบา้นหรือหอพกั ดงันั้นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ควรมีการแนะน าให้นักศึกษามีวิจารณญาณในการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของนักศึกษาผ่านการใช้สังคม
ออนไลน์ มีการจดัการเร่ืองเวลา การให้ขอ้มูลและการใช้ภาษา และควรมีสร้างนวตักรรมทางการศึกษา ให้
สอดคลอ้งระบบการเรียนผา่นการใชส้งัคมออนไลน์ 



 อยา่งไรก็ตาม จะเห็นไดว้่า บริบทของโลกเปล่ียนแปลงไป การส่ือสารทางออนไลน์ เขา้มามีบทบาทต่อ

การท างานมากข้ึน เน่ืองจากการติดต่อส่ือสารอย่างเป็นทางการใชเ้วลาในการส่งสารและรับสารนานกว่าการ

ส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ เพราะว่านกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงน้ี เป็นการเรียนแบบตลาดวิชา  และคณะ

ศึกษาศาสตร์จึงมีนักศึกษาต่างจงัหวดัเรียนเป็นจ านวนมาก และนักศึกษาบางส่วนท างานไปดว้ยเรียนไปดว้ย 

ดงันั้นช่องทางการส่ือสารของนกัศึกษามีช่องทางออนไลน์เพียงอยา่งเดียว ปฏิสัมพนัธ์ในการเขา้พบปะปรึกษา

งาน หรือการเขา้มาสอบถามเร่ืองการเรียน จึงมีโอกาสเขา้มาพบปะนอ้ย แต่นกัศึกษาก็สามารถหาขอ้มูลข่าวสาร

ของมหาวิทยาลยัไดด้ว้ยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ คาร์ล โรเจอร์ ท่ีเช่ือว่า 

มนุษยทุ์กคนมีคุณค่า สามารถแสวงหาความรู้และพฒันาตนเองได ้ในบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นอิสระ 

โดยสามารถเลือกและตดัสินใจไดด้ว้ยตวัเอง แต่มีความรับผิดชอบเป็นหลกัการส าคญั ตามการใชชี้วิตวิถีใหม่ 

(New Normal) สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในสถานการณ์โควิด ถึงแมผู้เ้รียนจะมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูค้น

ลดลง แต่การเรียนรู้ของนกัศึกษากส็ามารถเรียนรู้ต่อเน่ืองได ้ไม่มีขอ้จ ากดั 

 ผลการวิจยั พบว่า เม่ือพิจารณาในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคล โดยจ าแนกตามเพศ อายุ และสายงาน ท่ี

แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อสภาพปัญหาการท างานแบบ Work From Home ท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จึงท าใหข้ดัแยง้กบังานวิจยัของ สรัญญา ซ่ือสตัย ์(2564) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการท างานจากบา้นของพนักงานในบริษทัไทย ในช่วงการระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 จากผลการวิจยัพบวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่องาน ความสมดุลระหวา่ง

งานและชีวิตส่วนตวั ความอยูดี่มีสุข ความสอดคลอ้งระหว่างบุคคลกบังานท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติ โดยในส่วนของพนกังานท่ีมีอายุแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่องานท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติโดยพนกังานอายุระหว่าง 41-50 ปี มีความพึงพอใจต่องาน ความสอดคลอ้งระหว่างบุคคลกบังานสูงท่ีสุด 

เช่นเดียวกบัพนักงานอายุระหว่าง 50 ปี ข้ึนไปท่ีมีความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตวัความอยู่ดีมีสุขสูง

ท่ีสุด อย่างไรก็ตาม พบว่า พนกังานท่ีมีลกัษณะงานแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่องาน ความสมดุลระหว่าง

งานและชีวิตส่วนตวัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

นอกจากน้ี พบว่า อาจเน่ืองจากบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง มีหลกัการและ

แนวทางในการปฏิบัติงานแบบ Work From Home ไปในแนวทางเดียวกัน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

รามค าแหงในเร่ืองของการปฏิบติังานแบบ Work From Home จึงท าใหเ้พศ อาย ุและสายงาน มีสิทธิและโอกาส

เท่าเทียมกนั มีความเสมอภาค มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานในดา้นต่างๆ ไดเ้หมือนกนัและเท่าเทียมกนั 



จึงท าใหส้อดคลอ้งกบัทฤษฎีองคก์ารสมยัดั้งเดิมไดเ้ร่ิมคิดคน้ และก่อตั้งข้ึนเม่ือปลายศตวรรษท่ี 19 จาก

การเปล่ียนแปลงทางสังคมในปลายศตวรรษท่ี 19 น้ี แนวความคิดเก่ียวกบัองคก์ารก็เปล่ียนแปลงตามไปดว้ย

เพื่อให้สอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมซ่ึงสภาพแวดลอ้มของสังคมยุคนั้นเป็นสังคมอุตสาหกรรม

ทฤษฎีองคก์ารสมยัดั้งเดิมจึงมีโครงสร้างท่ีแน่นอนมีการก าหนดกฎเกณฑ ์และเวลาอยา่งมีระเบียบแบบแผนมุ่ง

ให้ผลผลิตมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effective and Efficient Productivity) จากลกัษณะดงักล่าว ทฤษฎี

องคก์ารสมยัดั้งเดิมจึงมีลกัษณะท่ีมุ่งเนน้เฉพาะความเป็นทางการความมีรูปแบบ หรือรูปนยัขององคก์ารเท่านั้น 

ทั้งน้ีเพื่อจะไดผ้ลผลิตสูง และรวดเร็วของมนุษยเ์สมือนเคร่ืองจกัรกล (Mechanistic) กล่าวอีกนัยหน่ึงทฤษฎี

องคก์ารสมยัดั้งเดิม มนุษยใ์นเชิงจิตวิทยาสังคมวิทยา และมนุษยว์ิทยาทุกอยา่งจะเป็นไปตามกฎเกณฑต์ามกรอบ 

และโครงสร้างท่ีก าหนดไวอ้ยา่งแน่นอนปราศจากความยดืหยุน่ (Flexibility) 

หลกัการของทฤษฎีองคก์ารสมยัดั้งเดิม มุ่งเนน้องคก์ารท่ีมีรูปแบบ (Formal Organization) ซ่ึงตั้งอยูบ่น
พื้นฐานหลกั 4 ประการท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในตอนองคก์ารท่ีมีรูปแบบ ไดแ้ก่ การแบ่งระดบัชั้นสายการบงัคบั
บญัชา การแบ่งงาน ช่วงการควบคุม และเอกภาพในการบริหารงาน 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

 ผลจากการศึกษาวิจยัเร่ือง การส ารวจสภาพปัญหาการท างานแบบ Work From Home ของบุคลากรคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ในคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงปัญหาของการท างานแบบ Work From Home 

ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รามค าแหง โดยมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 1. ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อให้แก่นักศึกษา เช่น สร้าง Group Line หรือ Face book เฉพาะกิจข้ึนมา

ใหแ้ก่นกัศึกษา เพื่อท่ีจะไดใ้หน้กัศึกษาเขา้ถึงไดง่้าย และปฏิสมัพนัธ์ไดง่้าย และรวดเร็วกวา่เดิม 

2. ควรสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวตักรรมใหม่ๆ มาปรับใชใ้นระบบการท างาน    

ใหท้นัสมยั 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 

 1. การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ก าหนดขอบเขตการวิจยัและกลุ่มตวัอย่างเป็นบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง ดงันั้น ในงานวิจยัคร้ังต่อไป ควรขยายขอบเขตการวิจยัใหก้วา้งยิง่ข้ึน เพื่อท่ีจะไดท้ราบ

ถึงสภาพปัญหาของการท างานแบบ Work From Home ของหน่วยงานอ่ืนๆ 



2. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ในการวิจยัคร้ัง
ต่อไป ควรเก็บขอ้มูลแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ คือการสนทนากลุ่ม (Focus group) หรือการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-depth Interview) 

3. การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัคิดวา่ควรท่ีจะเพิ่มเติมในส่วนของรายดา้นในตวัแปรตามส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
 

บรรณานุกรม 
 

กรมควบคุมโรค. แนวทางปฏิบติัเพื่อการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด 19 
ส าหรับประชาชนทัว่ไปและกลุ่มเส่ียง. (อินเทอร์เน็ต). สืบคน้เม่ือ 17 ธันวาคม 2564. เขา้ถึงไดจ้าก: 
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/int_protection.php. 

ศูนยบ์ริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019. (2564). ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม เร่ือง มาตรการและการเฝ้าระวงัการระบาดของโรคติดเช่ือไวรัส       
โคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบบัท่ี 11). วนัท่ี 17 เมษายน 2564. 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง. (2564). ประกาศมหาวิทยาลยัรามค าแหง เร่ือง แนวทางการป้องกนัการแพร่ระบาด
ใหม่ของโรค COVID-19 (ฉบบัท่ี 9). วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564. 

สุธิรา ชยัรักษา เงินถาวร. (2563). ไดศึ้กษาเร่ือง ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมผา่นสงัคมออนไลน์: กรณีศึกษานกัศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์.  มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช. 

สรัญญา ซ่ือสัตย.์ (2564). ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการทางานจากบา้นของ
พนกังานในบริษทัไทย ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19. สารนิพนธ์. มหาวิทยาลยัมหิดล. 

Kru-songsak. (2554). (ออนไลน์). สืบคน้จาก :  http://kru-songsak.blogspot.com/2011/07/blog-post.html.    
Dec 20, 2021. 

Sunita2541 (2541). (ออนไลน์). สืบคน้จาก : https://sunita2541.weebly.com/. Jan 8, 2022. 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/int_protection.php
http://kru-songsak.blogspot.com/2011/07/blog-post.html
https://sunita2541.weebly.com/

