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บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ องการสารวจสภาพปั ญหาการทางานแบบ Work From Home ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจากบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง โดยมีวตั ถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาของการทางานแบบ Work From Home ของบุคลากร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ในด้านนโยบายและการพัฒนาบุคลากร ด้านระบบการสื่ อสารและ
เทคโนโลยี ด้านปฏิสัมพันธ์กบั นักศึกษา และด้านงบประมาณ 2. เพื่อเปรี ยบเทียบสภาพปั ญหาของการทางาน
แบบ Work From Home ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยจาแนกตามเพศ อายุ และสาย
งาน วิจยั นี้เป็ นวิจยั เชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน
127 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) วิเคราะห์
ข้อมูลโดยโปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับวิเคราะห์ โดยใช้การวิเคราะห์เชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากเป็ นเพศหญิง ส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นช่วงอายุ 35 - 44 ปี และ
อยู่ ใ นสายงานวิ ช าการ สภาพปั ญ หาการท างานแบบ Work From Home ของบุ ค ลากรคณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย รามค าแหง ในรายด้า น โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่ า ด้า น
ปฏิสัมพันธ์กับนักศึ กษา อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหงที่มีเพศ อายุ และสายงานต่างกันมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับสภาพปั ญหาการทางานแบบ
Work From Home ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
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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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บทนา
ความเป็ นมา และความสาคัญของปัญหา
จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรั ส COVID-19 ของประเทศไทยในปั จจุ บนั นั้น ศูนย์บริ หาร
สถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิ จัย และนวัตกรรม (อว.) ได้ออกมาประกาศขอความร่ ว มมื อให้องค์ก ร และหน่ ว ยงานต่ างๆ ใช้มาตรการ
Work From Home เป็ นมาตรการเว้นระยะห่ างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดโอกาสเสี่ ยงของการแพร่
ระบาดและติ ด เชื้ อ ไวรั ส COVID-19 จึ ง ท าให้ ห ลายๆองค์ก ร และหน่ ว ยงาน ปรั บ ตัว ด้ว ยการให้บุ ค ลากร
ปฏิบตั ิงานที่บา้ น หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า “Work From Home”
มหาวิทยาลัยรามคาแหงคณะศึกษาศาสตร์ ได้ให้ความสาคัญกับบุคลากร จึงได้ให้ปฏิบตั ิตามประกาศ
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมดังกล่าว โดยให้บุคลากรได้ปฏิบตั ิงานแบบ Work
From Home เพื่อที่จะลดการเดินทาง ลดความแออัดในหน่วยงาน ลดการพบปะ รวมกลุ่ม และพูดคุยการติดต่อ
ประสานงานกัน เพื่อที่บุคลากรจะได้เว้นระยะห่ างทางสังคม (Social Distancing) จึงทาให้การปฏิบตั ิงานแบบ
Work From Home เป็ นวิ ถี ก ารท างานในรู ปแบบใหม่ (New Normal) ของบุ ค ลากรคณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง จึงทาให้ตอ้ งปรับตัวให้เข้ากับมาตรการ ศบค. และกระทรวง อว. ตามสถานการณ์ได้
อย่างทันที ซึ่งการทางานในรู ปแบบ Work From Home เป็ นการทางานในรู ปแบบใหม่ (New Normal) จึงอาจจะ
ส่ งผลกระทบต่อหน่วยงานและระบบการทางานได้
จากที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผวู ้ ิจยั มีความต้องการที่จะทาการศึกษา “การสารวจสภาพปั ญหาการทางาน
แบบ Work From Home ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง” เพื่อที่จะศึกษาสภาพปั ญหาใน
แต่ละเพศ อายุ กลุ่มสายงาน และปั ญหาในแต่ละด้าน มาวิเคราะห์และหาแนวทางในการปรับปรุ ง แก้ไข ในการ
ทางานแบบ Work From Home ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาของการท างานแบบ Work From Home ของบุ ค ลากรคณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ในด้านนโยบายและการพัฒนาบุคลากร ด้านระบบการสื่ อสารและเทคโนโลยี ด้าน
ปฏิสมั พันธ์กบั นักศึกษา และด้านงบประมาณ

2. เพื่อเปรี ยบเทียบสภาพปั ญหาของการทางานแบบ Work From Home ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยจาแนกตามเพศ และกลุ่มสายงาน
สมมติฐานของการวิจัย
1. บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่มีเพศต่างกันมีสภาพปั ญหาของการทางานแบบ
Work From Home แตกต่างกัน
2. บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่มีกลุ่มสายงานต่างกันมีสภาพปั ญหาของการ
ทางานแบบ Work From Home แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง จานวน 127 คน ซึ่ งจะสุ่ มการเลื อกแบบเจาะจง ในคณะศึ กษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3. ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ใช้ในการทาการศึกษา คือ เดือน กันยายน – พฤศจิกายน พ.ศ.2564
4. ขอบเขตด้านพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จ ัยนี้ ผูว้ ิ จ ัยมุ่ งที่ จะศึ กษา การส ารวจสภาพปั ญหาการท างานแบบ Work From Home ของบุ คลากร
คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย รามค าแหง เป็ นการวิ จัย เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิ ธีวิ จัย
เชิ งสารวจ (Survey Research) โดยการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้ตารางสาเร็ จรู ปของ K.V. Krejcie and R.W.
Morgan (1970: 607-608) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % กาหนดความคลาดเคลื่อน ±5 และการได้มาซึ่ งกลุ่มตัวอย่าง
ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) ผูว้ ิจยั ได้กาหนดวิธีดาเนินการวิจยั โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จานวน 127 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้น
จากการรวบรวมหลักเกณฑ์ที่ได้จากแนวคิดทางทฤษฎีเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง นามาสร้างเป็ นคาถามใน
แบบสอบถาม การสารวจสภาพปั ญ หาการทางานแบบ Work From Home ของบุค ลากรคณะศึก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ตอนที่ 1 คาถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคาแหง
ได้แก่ เพศ อายุ และสายงาน
ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ ย วกับ สภาพปั ญ หาการท างานแบบ Work From Home ของบุค ลากรคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านนโยบายในการพัฒนาบุคลากร
2. ด้านระบบการสื่ อสารและเทคโนโลยี
3. ด้านปฏิสมั พันธ์กบั นักศึกษา
4. ด้านงบประมาณ
ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจในการท างานแบบ Work From Home ของบุ ค ลากรคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผลการวิจัย
จากผลการวิ จ ัย เรื่ อง “การส ารวจสภาพปั ญ หาการท างานแบบ Work From Home ของบุ ค ลากร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง” สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
จากผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัว อย่าง พบว่า บุคลากรคณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง ที่ตอบแบบสอบถามส่ วนมากเป็ นเพศหญิง ส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นช่วงอายุ 35-44 ปี มากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ ช่วงอายุ 25-34 ปี 45-54 ปี และ 55 ปี ขึ้นไป เป็ นอันดับสุ ดท้าย และส่ วนใหญ่ทางานในสายงานวิชาการ
มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ สายงานวิชาการ และสายงานสนับสนุนเป็ นอันดับสุ ดท้าย

จากผลการวิเคราะห์ สภาพปั ญหาการทางานแบบ Work From Home ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ในรายด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑋̅ = 4.18, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านปฏิสัมพันธ์กบั นักศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑋̅ = 4.53, S.D. = 0.58) รองลงมา คือ ด้าน
นโยบายในการพัฒนาบุคลากร (𝑋̅= 4.38, S.D. = 0.58) ความพึงพอใจในการทางานแบบ Work From Home
(𝑋̅ = 4.14, S.D. = 0.74) ด้านระบบการสื่ อสารและเทคโนโลยี (𝑋̅ = 4.09, S.D. = 0. 56) และสุ ดท้าย คือ ด้าน
งบประมาณ (𝑋̅ = 3.78, S.D. = 0.86)
จากผลการเปรี ยบเทียบสภาพปั ญหาการทางานแบบ Work From Home ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง จาแนกตามอายุ เพศ และสายงาน พบว่า บุคลากรคณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง ที่มีเพศ อายุ และสายงาน มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับสภาพปั ญหาการทางานแบบ Work From Home
โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ด้านนโยบายในการพัฒนาบุคลากร ด้านระบบการสื่ อสารและเทคโนโลยี
ด้า นปฏิ สั ม พัน ธ์ กับ นั ก ศึ ก ษา ด้า นงบประมาณ และความพึ ง พอใจในการท างานแบบ Work From Home
ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
ผลการวิจยั เรื่ อง การสารวจสภาพปัญหาการทางานแบบ Work From Home ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย รามค าแหง มี ผ ลการวิ เ คราะห์ ข อ้ มู ล เกี่ ย วกับ สภาพปั ญ หาการท างานแบบ Work From Home
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
ผลการวิจยั พบว่า เมื่อพิจารณาผลการเปรี ยบเทียบรายด้านแล้ว การทางานแบบ Work from home จึงพบ
ปั ญหาด้านการมีปฏิสัมพันธ์กบั นักศึกษา อยูใ่ นระดับมากที่สุด ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ธิรา ชัยรักษา
เงินถาวร (2563) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมผ่านสังคมออนไลน์: กรณี ศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรี ธรรมราช ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของนักศึกษาผ่านการใช้สังคม
ออนไลน์ มีการระบบสังคมออนไลน์ เกินกว่า 4 ปี โดยเฉลี่ยต่อวัน มากกว่า 3 ชัว่ โมงช่วงเวลาที่ส่วนใหญ่ ในช่วง
เวลากลางคื น มี ก ารเปิ ดเผยข้อ งมู ล ส่ ว นตัว ในการสมัค รเป็ นสมาชิ ก สั ง คมออนไลน์ ที่ เ ป็ นจริ ง บางส่ ว น
วัตถุประสงค์ในการใช้ส่วนใหญ่เพื่อติดต่อพูดคุยกับเพื่อน สถานที่ใช้เป็ นบ้านหรื อหอพัก ดังนั้นผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ควรมี ก ารแนะนาให้นัก ศึ ก ษามี วิ จ ารณญาณในการมี ปฏิ สัมพัน ธ์ ทางสังคมของนัก ศึ ก ษาผ่า นการใช้สังคม
ออนไลน์ มีการจัดการเรื่ องเวลา การให้ขอ้ มูลและการใช้ภาษา และควรมีสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา ให้
สอดคล้องระบบการเรี ยนผ่านการใช้สงั คมออนไลน์

อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า บริ บทของโลกเปลี่ยนแปลงไป การสื่ อสารทางออนไลน์ เข้ามามีบทบาทต่อ
การทางานมากขึ้น เนื่ องจากการติดต่อสื่ อสารอย่างเป็ นทางการใช้เวลาในการส่ งสารและรับสารนานกว่าการ
สื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการ เพราะว่านักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหงนี้ เป็ นการเรี ยนแบบตลาดวิชา และคณะ
ศึกษาศาสตร์ จึงมีนักศึกษาต่างจังหวัดเรี ยนเป็ นจานวนมาก และนักศึกษาบางส่ วนทางานไปด้วยเรี ยนไปด้วย
ดังนั้นช่องทางการสื่ อสารของนักศึกษามีช่องทางออนไลน์เพียงอย่างเดียว ปฏิสัมพันธ์ในการเข้าพบปะปรึ กษา
งาน หรื อการเข้ามาสอบถามเรื่ องการเรี ยน จึงมีโอกาสเข้ามาพบปะน้อย แต่นกั ศึกษาก็สามารถหาข้อมูลข่าวสาร
ของมหาวิทยาลัยได้ดว้ ยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีของ คาร์ ล โรเจอร์ ที่เชื่อว่า
มนุ ษย์ทุกคนมีคุณค่า สามารถแสวงหาความรู ้และพัฒนาตนเองได้ ในบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นอิสระ
โดยสามารถเลือกและตัดสิ นใจได้ดว้ ยตัวเอง แต่มีความรับผิดชอบเป็ นหลักการสาคัญ ตามการใช้ชีวิตวิถีใหม่
(New Normal) สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบนั ในสถานการณ์ โควิด ถึงแม้ผูเ้ รี ยนจะมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูค้ น
ลดลง แต่การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาก็สามารถเรี ยนรู ้ต่อเนื่องได้ ไม่มีขอ้ จากัด
ผลการวิจยั พบว่า เมื่อพิจารณาในส่ วนของปั จจัยส่ วนบุคคล โดยจาแนกตามเพศ อายุ และสายงาน ที่
แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อสภาพปั ญหาการทางานแบบ Work From Home ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไป
ตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ จึงทาให้ขดั แย้งกับงานวิจยั ของ สรัญญา ซื่อสัตย์ (2564) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความคิดเห็ นและความพึงพอใจต่อการทางานจากบ้านของพนักงานในบริ ษทั ไทย ในช่ วงการระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 จากผลการวิจยั พบว่า พนักงานที่มีเพศแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่องาน ความสมดุลระหว่าง
งานและชีวิตส่ วนตัว ความอยูด่ ีมีสุข ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงานที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ โดยในส่ วนของพนักงานที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่องานที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติโดยพนักงานอายุระหว่าง 41-50 ปี มีความพึงพอใจต่องาน ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงานสู งที่สุด
เช่นเดียวกับพนักงานอายุระหว่าง 50 ปี ขึ้นไปที่มีความสมดุลระหว่างงานและชี วิตส่ วนตัวความอยู่ดีมีสุขสู ง
ที่สุด อย่างไรก็ตาม พบว่า พนักงานที่มีลกั ษณะงานแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่องาน ความสมดุลระหว่าง
งานและชีวิตส่ วนตัวแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
นอกจากนี้ พบว่า อาจเนื่ องจากบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง มี หลักการและ
แนวทางในการปฏิ บ ัติ ง านแบบ Work From Home ไปในแนวทางเดี ย วกัน ตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลัย
รามคาแหงในเรื่ องของการปฏิบตั ิงานแบบ Work From Home จึงทาให้เพศ อายุ และสายงาน มีสิทธิและโอกาส
เท่าเทียมกัน มีความเสมอภาค มีความรู ้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ ได้เหมือนกันและเท่าเทียมกัน

จึงทาให้สอดคล้องกับทฤษฎีองค์การสมัยดั้งเดิมได้เริ่ มคิดค้น และก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายศตวรรษที่ 19 จาก
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปลายศตวรรษที่ 19 นี้ แนวความคิดเกี่ ยวกับองค์การก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมซึ่ งสภาพแวดล้อมของสังคมยุคนั้นเป็ นสังคมอุตสาหกรรม
ทฤษฎีองค์การสมัยดั้งเดิมจึงมีโครงสร้างที่แน่นอนมีการกาหนดกฎเกณฑ์ และเวลาอย่างมีระเบียบแบบแผนมุ่ง
ให้ผลผลิตมีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ (Effective and Efficient Productivity) จากลักษณะดังกล่าว ทฤษฎี
องค์การสมัยดั้งเดิมจึงมีลกั ษณะที่มุ่งเน้นเฉพาะความเป็ นทางการความมีรูปแบบ หรื อรู ปนัยขององค์การเท่านั้น
ทั้งนี้ เพื่อจะได้ผลผลิตสู ง และรวดเร็ วของมนุ ษย์เสมือนเครื่ องจักรกล (Mechanistic) กล่าวอีกนัยหนึ่ งทฤษฎี
องค์การสมัยดั้งเดิม มนุษย์ในเชิงจิตวิทยาสังคมวิทยา และมนุษย์วิทยาทุกอย่างจะเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ตามกรอบ
และโครงสร้างที่กาหนดไว้อย่างแน่นอนปราศจากความยืดหยุน่ (Flexibility)
หลักการของทฤษฎีองค์การสมัยดั้งเดิม มุ่งเน้นองค์การที่มีรูปแบบ (Formal Organization) ซึ่ งตั้งอยูบ่ น
พื้นฐานหลัก 4 ประการที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนองค์การที่มีรูปแบบ ได้แก่ การแบ่งระดับชั้นสายการบังคับ
บัญชา การแบ่งงาน ช่วงการควบคุม และเอกภาพในการบริ หารงาน
ข้ อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาวิจยั เรื่ อง การสารวจสภาพปั ญหาการทางานแบบ Work From Home ของบุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ในครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงปั ญหาของการทางานแบบ Work From Home
ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง โดยมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ควรเพิ่มช่ องทางการติดต่อให้แก่นักศึกษา เช่ น สร้าง Group Line หรื อ Face book เฉพาะกิ จขึ้นมา
ให้แก่นกั ศึกษา เพื่อที่จะได้ให้นกั ศึกษาเข้าถึงได้ง่าย และปฏิสมั พันธ์ได้ง่าย และรวดเร็ วกว่าเดิม
2. ควรสนับสนุ นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในระบบการทางาน
ให้ทนั สมัย
ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. การวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตการวิจยั และกลุ่มตัวอย่างเป็ นบุคลากรคณะศึ กษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ดังนั้น ในงานวิจยั ครั้งต่อไป ควรขยายขอบเขตการวิจยั ให้กว้างยิง่ ขึ้น เพื่อที่จะได้ทราบ
ถึงสภาพปัญหาของการทางานแบบ Work From Home ของหน่วยงานอื่นๆ

2. การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นเชิ งปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ในการวิจยั ครั้ง
ต่อไป ควรเก็บข้อมูลแบบการวิจยั เชิงคุณภาพ คือการสนทนากลุ่ม (Focus group) หรื อการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(In-depth Interview)
3. การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั คิดว่าควรที่จะเพิม่ เติมในส่ วนของรายด้านในตัวแปรตามสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
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