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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษารูปแบบการบริห ารงานบุคคลในยุคสถานการณการแพร
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง และ (2) ประเมิน
การใชรูปแบบการบริหารงานบุคคลในยุคสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของมหาวิทยาลัย
มหามกุ ฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล านชาง เปน การทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามวงจร
POCA 1 วงจร 6 ขั้นตอน ผูรวมวิจัยคือผูมีสวนไดเสียของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลาน
ชาง จำนวน 15 รูป/คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสังเกต แบบสัมภาษณเชิงลึก และแบบ
ตรวจสอบหรือบันทึก และแบบประเมินความพึงพอใจ
ผลการวิจัยพบวา (1) รูปแบบการบริหารงานบุคคลในยุคสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโร
นา 2019 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง คือ การจัดทำ application การลงชื่อ
เขา - ออกการทำงาน ที่ประกอบดวยฟงกชั่นตาง ๆ เกี่ยวกับ การลงทะเบียนเขา - ออกการทำงาน การบันทึก
ขอมูลการทำงาน การบันทึกขอมูลเชิงประจักษ การแจงเตือนในระบบ Application Line การรายงานผลการ
ดำเนินงานตอผูบริหารโดยตรง (2) การประเมินการใชรูปแบบการบริหารงานบุคคลในยุคสถานการณการแพร
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ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง พบวามีความพึง
พอใจในระดับมาก
คำสำคัญ: การบริหารงานบุคคล; การวิจัยเชิงปฏิบัติการ;
Abstract
The objectives of this research article were to (1) study the system of personnel
administration of Mahamakut Buddhist University, Srilanchang Campus during COVID-19
pandemic and (2) assess personnel administration of Mahamakut Buddhist University,
Srilanchang Campus during COVID-19 pandemic based upon the action research consisting
of six steps approach of POCA 1. The sample of the research consisted of 15 stakeholders;
administrators, instructors, staffs and employees of Mahamakut Buddhist University,
Srilanchang Campus. The instruments employed for data collection were the observation
form, in-depth interview, checklist and note.
The research findings revealed that (1) the system of personnel administration of
Mahamakut Buddhist University, Srilanchang Campus was to create “employee time
tracking” application including clock-in and out system (worktime form), work
record/teacher's notes (empirical data recording), notifying directly to administrators through
Line application (2) the assessment of personnel administration during COVID-19 pandemic
showed that the satisfaction is at high level of the mean scores..
Keywords: Personnel Administration; Action Research;

บทนำ
ในช ว งตลอดระยะเวลา 2 -3 ป ที่ ผ า นมาในสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรค COVID-19
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ไดจัดตั้ง ศูนยปฏิบัติการและบริหารสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ในการบริหารจัดการ โดยไดมีประกาศ
มาตรการตาง ๆ ที่มีผลบังคับใช และปรับใชใหเหมาะสมการสถานการณของแตละวิทยาเขต วิทยาเขตศรีลาน
ชาง ไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการและบริหารสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วิทยาเขตศรีลานชาง ในรูปแบบคณะกรรมการ โดยไดนำเอาประกาศของมหาวิทยาลัยที่มีมาตรการมาปรับใช
ใหเหมาะสมตามพื้นที่จังหวัดเลย หนึ่งในมาตรการคือการไดปรับตัวใหพนักงานทำงานที่บาน การทำงานที่บาน
นับเปนการแกปญหาการแพรระบาดของโรคไดดี เนื่องจากพนักงานสามารถทำงานจากที่บานไมตองเดินทาง
ไปทำงาน ลดความเสี่ยงจากการเบียดเสียดและการแออัดบนรถขนสงสาธารณะตาง ๆ (มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, 2564)
การทำงานที่บานเปนหนึ่งในมาตรการเวนระยะหางทางสังคม (social distancing) ในชวงการแพร
ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากเปนการจำกัดการติดตอและการสัมผัสระหวางคน ซึ่งชวยลดอัตราการแพรเชื้อ
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โรคได อยางมีป ระสิทธิภ าพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่ ยังไมมีวัคซีนและยารัก ษาโรค อยางไรก็ตาม ยังมี
คำถามวา การทำงานที่บานจะมีผลกระทบอยางไรตอทั้งองคกรและพนักงาน (เสาวรัจ รัตนคำฟู, เมธาวี รัชต
วิจิน, 2563, 18 พฤษภาคม) ขอจำกัดสำหรับการทำงานรวมกันของบุคลากร เพราะการทำงานที่บาน ( Work
From Home ) ทำใหขาดการสื่อสารแบบเผชิญหนากัน และการที่ไมไดทำงานอยูรวมกัน หรือคุยกันตอหนา
อาจทำให ก ารระดมสมองหรื อ การระดมความคิ ด สรา งสรรค ได น อ ย หรื อ อาจเป น ที่ ม าในการบั่ น ทอน
ความสัมพันธเพราะขาดความใกลชิดระหวางบุคลากรดวยกัน ระหวางบุคลากรกับผูบังคับบัญชา ตลอดจน
ประสิทธิผลของการทำงานตามหนาที่ตาง ๆ การทำงานที่บาน ( Work From Home ) ใหประสบความสำเร็จ
ตองมีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนอยางมีวินัยดวยความเครงครัด มีการเชคลิสตการทำงาน ลิสตออกมาให
ชัดเจนวา ในแตละวันตองทำอะไรบาง เรียงตามลำดับที่สำคัญที่สุด และกำหนดเสนตายการสงงานของตัวเอง
ใหชัดเจน รวมถึงการมีเวลาผอนคลายดวย
ดังนั้นคณะกรรมการจัดการความรูประจำวิทยาเขตศรีลานชางเห็นวา ในกระบวนการการทำงานที่
บาน ( Work From Home ) ของบุคลากรวิทยาเขตศรีลานชาง มีความนาสนใจนำมาสูการจัดการความรูใน
การบริหารงานบุคคลแบบออนไลน เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี โดยอาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยนความรูจากคนที่รู
สูคนที่ไมรู มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารงานบุคคลในยุคสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง
2. เพื่อประเมินการใชรูปแบบการบริหารงานบุคคลในยุคสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโร
นา 2019 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง
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กรอบแนวคิดการวิจัย
งานวิ จั ย นี้ เป น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ผู วิ จั ย ได น ำเสนอแนวคิ ด เพื่ อ และกำหนดผู ร ว มวิ จั ย
(Research participants) โดยยึดหลักความสมัครใจในการเขารวม ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกำหนดกรอบ
แนวคิดดังนี้
กระบวนการแกปญหา
1 วงจรเกลียวสวานของการวิจัยเชิง
ปฏิบตั กิ าร

ปญหา

ผลที่คาดหวัง

หลากหลายมิติการพัฒนา
ข อ จำกั ด สำหรั บ การทำงาน
รว มกั น ของบุ ค ลากร เพราะ
ก า รท ำ งา น ที่ บ า น (Work
From Home) ทำใหขาดการ
สื่อสารแบบเผชิญหนากัน และ
การที่ ไม ได ท ำงานอยู ร ว มกั น
หรือคุ ย กันต อหนา อาจทำให
การระดมสมองหรือการระดม
ความคิดสรางสรรคไดนอ ย

P

A

รูปแบบการบริหารงานบุคคลใน
ยุคสถานการณ การแพรร ะบาด
ของไวรั ส โคโรน า 2019 ของ
ม ห าวิ ท ย าลั ย ม ห าม กุ ฏ ราช
วิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง

D

C

ความหลากหลายของผูมีสวนไดเสีย

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ที่มีรูปแบบเนนความเปนศาสตรเชิง
วิพากษ (critical science) นำเสนอผลการวิจัยอิงกับแนวคิดเชิงวิพากษ (critical approach) แสดงหลักฐาน
ประกอบทั้งขอมูล สถิติ ภาพถาย เอกสาร หรืออื่น ๆ ถึงสิ่งที่ไดรว มกันคิด รวมกันปฏิบัติ รวมกันสังเกตผล
และรวมกันสะทอนผลการเปลี่ยนแปลง ทั้งที่สำเร็จและไมสำเร็จ และการเรียนรูที่เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล
ระดับกลุมบุคคล และระดับองคการ ดังนี้เพือ่ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยและเพื่อใหการดำเนินงาน
เปนไปอยางมีระบบและระเบียบ ผูวิจัยจึงกำหนดรายละเอียดการดำเนินการวิจัยไว ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (preparation) : การเตรียมการกอนลงพื้นที่และการ
ลงพื้นที่อยางเปนทางการ
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (planning) : รวมกันวิเคราะห สภาพของงานที่ตองการ
พัฒนาหรือตองการเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดทำเปนแผนปฏิบัติการ
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (acting) : นำแผนปฏิบัติการที่ไดลงสูการปฏิบัติ และจัดใหมี
การพบปะสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานรวมกันเปนระยะ ๆ

วงรอบ
PDOR 1

วงรอบ
ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (observing) : เปนการสังเกตผลในขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อ
บันทึกผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเปนระยะ ๆ
ขั้น ตอนที่ 5 การสะท อนผล (reflecting) : เป นการนำเอาผลการบั นทึก จากการ
สังเกตในทุกขั้นตอนที่ผานมา นำเสนอเพื่อกอใหเกิดการถกเถียงและอภิปรายรวมกัน
เพื่อหาบทสรุปถึงสิ่งที่รวมกันคาดหวังไววา ไดผลเปนอยางไร และศึกษาความพึงพอใจ
ขั้ น ตอนที่ 6 การสรุ ป ผล (Conclusion) : การจั ด กิ จ กรรมการถอดบทเรี ย น
(lesson distilled) เพื่อรวมกันสรุปผลการดำเนินงานในทุกขั้นตอนที่ผานมา

รูปภาพที่ 2 ขั้นตอนการวิจัย

ผลการวิจัย
1. รูปแบบการบริหารงานบุคคลในยุคสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง
ในกระบวนการดำเนินของคณะผูวิจัยไดมีการดำเนินเรื่องการบริหารงานบุคคลแบบออนไลน ของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง มีกระบวนการตาม PDCA ดังนี้
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ขั้นการวางแผน (Plan)
1. คณะผูวิจัย มีมติในที่ประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 วาวิทยาเขตศรีลานชางจะดำเนินการ
จัดการความรู ดานปฏิรูป จึงมีหนังมือแจงทางสำนักงานวิทยาเขตฯ ในฐานะผูรับผิดชอบการบริหารงาน
สำนักงานวิทยาเขตศรีลา นชาง เพื่อกำหนดประเด็นการจัดการความรูดานปฏิรูป ประจำป 2564
2. สำนั ก งานวิ ท ยาเขตได ก ำหนดแต ง ตั้ ง คณะผู รั บ ผิ ด ชอบการจั ด การความรู ด า นปฏิ รู ป
คณะอนุกรรมการการจัดการความรูดานปฏิรูป มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง ไดมี
การประชุมและมีมติกำหนดประเด็นความรู ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 และมอบหมายใหนายยชุรเวท หงสสิริ
เปนผูรับผิดชอบ
ขั้นดำเนินการ (DO)
ระยะที่ 1 การแสวงหาความรู
นายยชุ ร เวท หงส สิ ริตั ด โครงการอบรมสั ม มนาบุ ค ลากรด า นการจั ด การเรี ย นการสอน
ดำเนิ น การจั ด สั ม มนาเกี่ ย วกั บ จัด สัม มนาตามแผนงานพื้ น ฐาน ด านการพั ฒ นาและเสริท สรางศัก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย วิทยาเขตศรีลานชาง ลานชาง พลิกโฉม ระบบบริหารทรัพยากร Next Gen for HR ในวันที่
14 มกราคม 2565 โดยระบุปญหาการ การทำงานในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่มี
ประกาศให บุ ค ลากรทำงานที่ บ าน Work from Home โดยเสนอการจั ด ทำรายงานการปฏิ บั ติ งานแบบ
ออนไลน โดยมอบหมายใหคณะกรรมการทุกทานไดออกแบบรายงานการปฏิบัติงานแบบออนไลนที่เห็นวา
เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง ดังนี้
1) การลงเวลาเขาปฏิบัติงาน
2) การลงเวลาออกหลังเลิกงาน
ระยะที่ 2 การปรับปรุงและพัฒนาความรูใหเหมาะสม
คณะอนุกรรมการการจัดการความรูดานปฏิรูป การบริหารงานบุคคลออนไลน ไดมีการจั ด
พั ฒ นาองค ค วามรูที่ ไดสูป ระเด็ น ที่ จะนำมาสูก ารบริห ารบุ คลกรออนไลน ในการ work from home สรุ ป
ประเด็นใหเหมาะสมกับบริบทของวิทยาเขตศรีลานชาง ผานดำเนินการจัดสัมมนาตามแผนงานพื้นฐานฯ ดังนี้
1) การลงเวลาเขาปฏิบัติงาน โดยกำหนดเวลาที่สามารถลงเวลาได
2) การลงเวลาออกหลังเลิกงาน
3) บันทึกขอมูลการเรียนการสอน
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ขั้นติดตามประเมินผล และนำผลไปพัฒนา (CHEK)
ระยะที่ 1 การประยุกตใชความรูและกระบวนการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู
ได มี ก ารประชุม และมี ม ติ ก ำหนดการดำเนิ น งาน ปรับ ปรุงและพั ฒ นาระบบการบริ ห าร
โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรดานการจัดการเรียนการสอน พบวา
1) ไดเพิ่มเติมการบันทึกขอมูลเชิงประจักษเกี่ยวกับการเรียนการสอน ดวยระบบ
วีดีโอและเนื้อหาเอกสารการเรียนการสอน
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ระยะที่ 2 การจดบันทึกแกนความรู
ไดมีการประชุมและมีมติกำหนดการดำเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร
โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรดานการจัดการเรียนการสอน พบวา
1) ควรมีการนำมาใชสะดวกผานการแจงเตือนในระบบ Application Line ที่ใช
สื่อสารกัน
2) ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานตอผูบริหารโดยตรงเพื่อตรวจสอบการทำงาน

ขั้นติดตามประเมินผล และนำผลไปพัฒนา (ACT)
ระยะที่ 1 การประยุกตใชความรูและกระบวนการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู
ได มี ก ารประชุม และมี ม ติ ก ำหนดการดำเนิ น งาน ปรับ ปรุงและพั ฒ นาระบบการบริ ห าร
โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรดานการจัดการเรียนการสอน พบวา
1) ไดเพิ่มเติมการบันทึกขอมูลเชิงประจักษเกี่ยวกับการเรียนการสอน ดวยระบบ
วีดีโอและเนื้อหาเอกสารการเรียนการสอน
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ระยะที่ 2 การจดบันทึกแกนความรู
ไดมีการประชุมและมีมติกำหนดการดำเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร
โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรดานการจัดการเรียนการสอน พบวา
1) ควรมีการนำมาใชสะดวกผานการแจงเตือนในระบบ Application Line ที่ใช
สื่อสารกัน

2. เพื่อประเมินการใชรปู แบบการบริหารงานบุคคลในยุคสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโค
โรนา 2019 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง
ขั้นตอนที่ 6 การสรุปผล (Conclusion) : การจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน (lesson distilled) เพื่อ
รวมกันสรุปผลการดำเนินงานในทุกขั้นตอนที่ผานมา สามารถสรุปประเด็นได ดังนี้
1. ผลการดำเนินงาน
บุคลากรวิทยาเขตศรีลานชางไดใชระบบการบริหารบุคลากรออนไลนไดในการรายงานการทำงาน วาง
แผนการทำงาน และผูบริหารสามารถตรวจสอบการทำงานของบุคลากรไดทันทีจากระบบที่ไดออกแบบใชงาน
ที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงในแตละกระบวนการจัดการความรู
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2. ปจจัยแหงความสำเร็จ
ปจจัยภายใน
การทำงานที่บาน work from home มีประโยชนแกการปองกันการแพรระบาดติดเชื้อไวรัส
โคโรน า 2019 การหาวิ ธี ก ารบริ ห ารบุ ค ลากรเพื่ อ ให ส ามารถทำงานที่ ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผลในการทำงานของบุคลากร เปนสิ่งทีท่ ำใหเกิดความรวมมือและตั้งใจในการเรียนรูและมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนาระบบ
ปจจัยภายนอก
ในชวงสภาพปจจุบันการทำงานที่บาน work from home ถือเปนการประหยัดคาใชจาย
ของบุคลากร ประกอบกับการไดอยูบานกับครอบครัวที่ไดทำการหลีกเลี่ยงการออกนอกบานเพื่อปองกันการ
แพรระบาดของไวรัส
3. ความพึงพอใจการใชรูปแบบการบริหารงานบุคคล
การประเมินความพึงพอใจการใชรูปแบบการบริหารงานบุคคลในยุคสถานการณการแพรระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง พบวา อยูในระดับมาก

การอภิปรายผลการวิจัย
1. รูปแบบการบริหารงานบุคคลในยุคสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง
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รู ป แบบการบริห ารงานบุ ค คลในยุค สถานการณ ก ารแพร ระบาดของไวรั ส โคโรน า 2019 ของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง คือ การจัดทำ application การลงชื่อเขา - ออกการ
ทำงาน ที่ประกอบดวยฟงกช่ันตาง ๆ เกี่ยวกับ การลงทะเบียนเขา - ออกการทำงาน การบันทึกขอมูลการ
ทำงาน การบั น ทึ ก ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ การแจ ง เตื อ นในระบบ Application Line การรายงานผลการ
ดำเนิ น งานต อ ผู บ ริห ารโดยตรง ทั้ งนี้อ าจเป น เพราะวา ในการกำกับ ติดตามงานบุ คคลของผู บ ริห ารได ให
ความสำคัญเกี่ยวกับ หลักฐานเชิงประจักษที่สามารถตรวจสอบได เพื่อเปนขอมูลสำหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ดวยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเปนหนวยงานในกำกับของรัฐที่ยังมีคานิยม
การบริหารแบบระบบราชการ ดังที่กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา 58) ไดกำหนดขอบขายการบริหารงาน
บุคลากรในดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีแนวทางปฏิบัติ คือ 1) กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
ดั ช นี ชี้ วั ดผลการปฏิบั ติงาน ของขาราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให สอดคลองกั บ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 2) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิธีก ารตามข อ 1 3) นำผลการประเมิ น ไปใช ป ระโยชน ในการบริ ห ารงานบุ ค คลของ
สถานศึกษา 4) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานในสวนทีส่ ำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษารองขอไดรับทราบ
2. การประเมินการใชรูปแบบการบริหารงานบุคคลในยุคสถานการณการแพรระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง
การประเมินการใชรูปแบบการบริหารงานบุคคลในยุคสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโร
นา 2019 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง พบวาบุคลากรวิทยาเขตศรีลานชางได
ใชระบบการบริหารบุคลากรออนไลนไดในการรายงานการทำงาน วางแผนการทำงาน และผูบริหารสามารถ
ตรวจสอบการทำงานของบุคลากรไดทันทีจากระบบที่ไดออกแบบใชงานที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงในแต
ละกระบวนการจัดการความรู และมีความพึงพอใจในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในชวงสถานการณการ
แพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 บุคลากรรูสึกและตระหนักถึงความปลอดภัยของการติดเชื้อไวรัส การ
ทำงานที่บานทำใหบุคลากรไดปองกันความเสี่ยงสัมผัสดชื้อไวรัสอยางมาก แตก็มีปญหาในการทำงานและเกรง
วาผูบริหารจะไมไดรับทราบวาตัวเองทำงานอะไรในแตละวัน การใชโปรแกรมเปนเสมือนการมีความสะดวกใน
ช อ งทางการสื่ อสารระหวางบุ คลากรและผูบ ริห าร ตลอดจนการรับ นโยบายที่ เรงด ว นของผูบ ริห าร ดั งที่
ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2564, 4 สิงหาคม) ไดศกึ ษาไววา การทำงานที่บาน ก็อาจจะไมไดตอบโจทยการทำงานได
อยางราบรื่น ซึ่งจากการสำรวจกลุมตัวอยางที่ตอง WFH มาเปนระยะเวลาหนึ่ง พบวา การทำงานที่บานมี
อุปสรรคในมิติตางๆ ที่สำคัญคือ อุปสรรคดานการทำงาน (59% ของผูตอบแบบสอบถาม) เนื่องจากไมมีความ
คลองตัวเหมือนกับการทำงานที่ออฟฟศ ทั้งปญหาดานอุปกรณการทำงานและระบบไอที ปญหาการสื่อสาร
ระหวางลูกทีมและหัวหนา การติดตอสื่อสารนอกเวลางานที่มากขึ้น การติดตอประสานงานระหวางหลายทีมมี
ความยากลำบาก การรับรูนโยบายของบริษัทและงานระหวางทีมงานมีนอยลง และปญหาในเรื่องของความไว
เนื้อเชื่อใจระหวางพนักงานและหัวหนางาน
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วารสารวิิจััยศรีีล้้านช้้าง

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช
1. ผูบ ริห ารควรมีการจั ดทำประกาศการทำงานที่บานใหชัดเจน เพื่อความเขาใจตรงกันของ
บุคลากร
2. ผูบริหารควรออกแบบการจัดทำตารางการทำงานที่บานของบุคลากรที่เหมาะสมมากกวาการ
สลับวันตอวัน
3. บุคลากรควรมีการเขียนแผนการทำงานไวเปนแนวทางการทำงานในแตละวัน และรายงาน
ขอมูลการทำงานที่เปนจริง เพื่อทราบถึงปญหา อุปสรรคการทำงาน
4. บุคลากรควรมีการสงขอมูลเชิงประจักษในรูปแบบการรายงานการทำงานในแตละวัน
5. เจาหนาที่งานบุคคล ควรทำรายงานระบุประเด็นปญ หาการทำงานของบุคลากรไวในแตละ
สัปดาหเพื่อรายงานผูบริหาร
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคลในยุคสถานการณการแพร
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชางโดยใชระเบียบวิธ
อื่น ๆ
2. ควรมีการนำผลการวิจัยในการวัดความพึงพอใจในดานการรายงานผลที่ไดคาเฉลี่ยต่ำสุดไป
ศึกษา

องคความรูที่ได
ป จ จัย แหงความสำเร็จ แบ งเป น 1) ปจ จัย ภายใน คือ การทำงานที่บ าน work from home มี
ประโยชน แ ก ก ารปองกันการแพรร ะบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน า 2019 การหาวิธีการบริห ารบุ คลากรเพื่ อให
สามารถทำงานที่ไดอยางมีป ระสิทธิภ าพและเกิดประสิทธิผลในการทำงานของบุคลากร เปนสิ่งที่ทำใหเกิด
ความรวมมือและตั้งใจในการเรียนรูและมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาระบบ และ 2) ปจ จัยภายนอก คือ
ในช ว งสภาพป จ จุ บั น การทำงานที่ บ า น work from home ถื อ เป น การประหยั ด ค า ใช จ า ยของบุ ค ลากร
ประกอบกับการไดอยูบานกับครอบครัวที่ไดทำการหลีกเลี่ยงการออกนอกบานเพื่อปองกันการแพรระบาดของ
ไวรัส
3. ควรมีการศึกษาในเรื่องแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง
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