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                       การท างานทีบ้่าน ( Work From Home ) 

                                                            รวบรวมและเรยีบเรยีง โดย ดร.กานต ์บญุศิร ิอีเมล : karnboonsiri@gmail.com 

                                                                                                                                                         เมื่อ 27 มีนาคม 2563          

 

การท างานทีบ่้าน ( Work From Home ) มีที่มาอยา่งไร และหมายถงึอะไร 

              Work From Home  นัน้มีมาสกัช่วง10กวา่ปีที่ผา่นมา โดยเกิดขึน้ท่ีสหรฐัอเมรกิาเป็นประเทศแรกๆ มีการใช ้

Teleworking เพื่อสรา้งความยดืหยุน่ในการท างาน และเริม่มีการศกึษาอยา่งจรงิจงัเมื่อ 5 ปีที่ผา่นมา  โดยนกัเศรษฐศาสตร ์

Nicholas Bloom จาก Stanford University ไดศ้กึษาจากกลุม่ตวัอยา่งที่เป็นบคุลากรของบรษัิทเอเจนซีช่ัน้น าในเซีย่งไฮ ้

กวา่ 16,000 คน ใชเ้วลาเวลา 9 เดือน แบง่เป็นกลุม่ท างานท่ีบา้น และกลุม่ท างานท่ีส านกังานตามปกติ เพื่อดกูลุม่ไหนมี

ประสทิธิภาพกวา่กนั ผลการวจิยัไดต้ีพิมพปี์ 2015 ในวารสาร Quarterly Journal of Economics วา่บรษัิทสามารถท าก าไร

จากกลุม่ท างานท่ีบา้นสงูมาก ซึง่สว่นหนึง่มาจากการประหยดังบประมาณการเช่าสถานท่ี คา่น า้ คา่ไฟ คา่แอร ์ จากงานวจิยั

พบวา่กลุม่ท างานท่ีบา้น ท างานก่อน พกัเบรกนอ้ยกวา่  กินขา้วกลางวนัก็ใชเ้วลานอ้ยกวา่ และพวกเขาจดจ่อกบังานไดด้กีวา่ 

จากสภาพแวดลอ้มทีคุ่น้เคย และที่ส  าคญัพวกเขามีแนวโนม้จะลาออกจากงานนอ้ยกวา่เพราะความสขุจากการท างานในบา้น  

ทัง้นีข้อ้มลูของ Global Workplace Analytic ไดว้ิเคราะหว์า่หากบคุลากรบรษัิท 1 ใน 4 ของสหรฐัอเมรกิาอยูท่  างานที่บา้น 

และลกัษณะนีไ้ตร่ะดบัทกุ 25 % ของทกุๆ ปี สหรฐัอเมรกิาจะประหยดังบประมาณไดถ้งึ 900 ลา้นเหรยีญตอ่ปีเลยทีเดียว 

              Work From Home สามารถแปลไดแ้บบตรงๆ ก็คือ “การท างานท่ีบา้น” หมายถงึ “การท างานจรงิ โดยเปลีย่น

สถานท่ีท างานจากในส านกังานของหนว่ยงานปกติมาเป็นท่ีบา้นหรอืที่พกั ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดก็ตาม” ซึง่สอดคลอ้งส าหรบั

สถานการณปั์จบุนัเพราะดว้ยสาเหตขุองการเกิดโรคระบาดไวรสั COVID-19 ขึน้ทั่วโลก มีคนทั่วโลกติดเชือ้อยา่งรวดเรว็ในชว่ง

3 เดือนที่ผา่นมากวา่ 531,980 คนแลว้ และมีผูเ้สยีชีวิตกวา่ 24,070 คน(John Hopkins University, 27 มี.ค.63 10.30 GMT+7) 

โดยมีการคาดการณว์า่จะมีผูต้ิดเชือ้และเสยีชีวิตจ านวนมากขึน้เรือ่ยๆหากไมม่ีวิธีปอ้งกนัรกัษาทีเ่ดด็ขาดและทนัทว่งที ไวรสั 

COVID-19 สามารถตดิตอ่จากคนสูค่นผา่นละอองน า้มกูและน า้ลายจากการไอหรอืการจาม ซึง่หากละอองเหลา่นัน้ติดอยูต่าม

สถานท่ีหรอืสิง่ของตา่งๆและมีการไปจบัสถานท่ีหรอืสิง่ของเหลา่นัน้ ก็สามารถติดเชือ้ไวรสัผา่นการน ามือไปสมัผสักบัจมกู ตา 

หรอืปาก และไวรสั COVID-19 ยงัติดตอ่ผา่นการสดูละอองเหลา่นัน้จากผูม้เีชือ้ที่ไอหรอืจามออกมาได ้ซึง่องคก์ารอนามยัโลก

ไดแ้นะน าในการอยูห่า่งจากผูป่้วยติดเชือ้ไมต่  ่ากวา่ 1 เมตร และตอ้งหมั่นลา้งมือดว้ยสบูห่รอืน า้ยา/เจลคา่เชือ้ หลกีเลีย่งการ

สมัผสัจมกู ปาก หรอืตา ซึง่หากจะตอ้งปฏิบตัิตามค าแนะน าจากองคก์ารอนามยัโลก การอยูบ่า้นท่ีไมไ่ดส้มัผสัผูค้น หรอืกลุม่

เสีย่งตา่งๆ จะท าใหป้ลอดภยัตอ่การติดโรคและการแพรก่ระจายโรคได ้

             หลายประเทศทั่วโลกมีการรณรงคห์รอืค าสั่งใหป้ระชาชนอยูบ่า้น เพื่อความปลอดภยัตอ่การติดเชือ้หรอืแพรเ่ชือ้โดยไม่

รูต้วั ส  าหรบัประเทศไทยขอ้มลูจากกระทรวงสาธารณะสขุเมื่อ 27 มีนาคม63 พบวา่มีผูต้ดิเชือ้กวา่ 1,000 คน และมีผูเ้สยีชีวติ 5
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คน หลายจงัหวดัประกาศปิดจงัหวดัปิดหนว่ยงานราชการ กรุงเทพมหานครเองก็มีค  าสั่งปิดหา้งรา้นและสถานบรกิารตา่งๆที่มี

ความเสีย่ง และรฐับาลก็ไดป้ระกาศพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉินบงัคบัใชเ้มื่อ 26มี.ค.63          

              จากสถานการณเ์หลา่นีท้  าใหห้นว่ยงานภาครฐัและและภาคเอกชนจ านวนมากทยอยออกนโยบายใหบ้คุลากรใน

สงักดังดไปปฏิบตัิงานในท่ีท างานปกติ โดยใหป้ฏิบตังิานอยูท่ี่บา้นหรอืที่พกั ( Work From Home ) เพื่อหวงัวา่จะช่วยในการ

ลดการแพรก่ระจายของโรคตดิตอ่เพื่อช่วยชาติได ้Work From Home จึงระบบท่ีนา่ติดตาม 

 

องคป์ระกอบของการท างานทีบ่้าน ( Work From Home ) 

1.มีการมอบหมายหรอืการอนญุาตจากผูบ้งัคบับญัชาหรอืหนว่ยงานใหท้ างานท่ีบา้นหรอืที่พกัหรอืมีความจ าเป็นอื่นทีต่อ้ง

ท างานท่ีบา้น 

2.มีการท างานจรงิเสมือนกบัการท างานท่ีส านกังานของหนว่ยงานปกติ เพียงแคเ่ปลีย่นสถานท่ีท างานเป็นท่ีบา้นหรอืที่พกั 

3.มีการเตรยีมความพรอ้มหรอืไดร้บัการสนบัสนนุ สิง่อ านวยความสะดวก และเครือ่งมือในการท างานท่ีบา้นหรอืที่พกั 

4.มีการการบรหิารจดัการและควบคมุการท างานของตนเองดว้ยตนเองอยูท่ี่บา้นหรอืที่พกั โดยไมม่ใีครตามมาควบคมุ 

วัตถุประสงคข์องการท างานทีบ่้าน ( Work From Home ) 

1.เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจบุนัที่โรคระบาดก าลงัระบาดยา่งรวดเรว็และรุนแรง หรอืแกปั้ญหาในสถานการณฉ์กุเฉิน 

เช่น มีการประกาศปิดหนว่ยงานหรอืสถานบรกิารเพื่อควบคมุการติดตอ่ของโรคระบาด มีการประทว้ง มีการประกาศพระราช

ก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉิน เป็นตน้ หรอืเหตดุว้ยความจ าเป็นอยา่งอื่น เช่น การท่ีบคุลากรมีภาระตอ้งอยู่

ดแูลลกูเลก็หรอืบพุการซีึง่เป็นผูส้งูอายุ เป็นตน้ 

2.เพื่อลดภาระคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทัง้ในสว่นของนายจา้งและลกูจา้ง เช่น คา่เชา่ส านกังาน คา่น า้คา่ไฟ คา่สาธาระณปูโภค คา่

เครือ่งแตง่กาย คา่เดินทาง เป็นตน้ 

3.เพื่อสรา้งบรรยากาศและแรงบนัดาลใจในการท างานของบคุลากรบางต าแหนง่ บางอาชีพหรอืบางวยั ที่ตอ้งการความ

ยืดหยุน่ในการท างาน เช่น ฝ่ายศลิป์ ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายกราฟิก และวยัหนุม่สาว เป็นตน้ 

4.เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการท างาน เพราะจะท าใหม้เีวลาในการท างานมากขึน้ ท าใหม้ีสมาธิในการท างานมากขึน้ ท าใหม้ี

อิสระในการท างานมากขึน้ เป็นตน้ 

 

ประโยชนข์องการท างานที่บ้าน ( Work From Home ) 
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1. ท าใหส้ามารถลดตน้ทนุของหนว่ยงานและบคุลากร ทัง้ทางตรง เช่น การลดคา่เช่าหรอืพืน้ท่ีในการท างานลง การลดคา่น า้คา่

ไฟและสาธารณปูโภค และการลดคา่ใชจ้่ายในการเดินทางของบคุลากร เป็นตน้ และทางออ้ม คือ การที่บคุลากรไมต่อ้งเครยีด

หรอืเหน็ดเหน่ือยกบัการเดินทางมาท างาน ท าใหไ้มเ่จ็บป่วยหรอืประสบอบุตัิเหต ุก็จะช่วยลดตน้ทนุคา่รกัษาพยาบาลได ้เป็น

ตน้ 

2.ท าใหส้ามารถเพิ่มประสทิธิภาพในการท างาน จากงานศกึษาของนกัวจิยัจาก Stanford University ที่ตีพิมพใ์น Harvard 

Business Review พบวา่ บคุลากรที่ท างานจากที่บา้นท างานไดส้  าเรจ็มากกวา่กลุม่ที่ถกูบงัคบัใชเ้ขา้ออฟฟิศ งานวิจยัชิน้นี ้

ส  ารวจประสทิธิภาพการท างานของบคุลากรทีบรษัิท Ctrip เว็บไซตท์อ่งเทีย่วของจีน โดยไดแ้ยกบคุลากรออกเป็น 2 กลุม่ คือ

กลุม่ท างานท่ีบา้น และกลุม่ท างานในส านกังานปกติ พบวา่ บคุลากรที่ท างานจากที่บา้นท างานไดส้  าเรจ็มากกวา่อีกกลุม่ถึง 

13.5% 

 3.ท าใหส้ามารถลดอตัราการลาออกของบคุลากร จากการศกึษาบรษัิท Ctrip ยงัพบวา่ การท างานที่บา้นท าใหบ้คุลากรมี

ความพงึพอใจในงานท่ีสงูมาก และท าใหอ้ตัราการลาออกจากที่ท  างานลดต ่าลงถึงครึง่หนึง่ นอกจากจะลดอตัราการลาออก

ของบคุลากรแลว้ บรษัิทตา่งๆ ท่ีเสนอใหบ้คุลากรท างานจากที่บา้นยงัมีโอกาสสงูที่จะไดบ้คุลากรซึง่เป็นกลุม่คนรุน่ใหมม่า

รว่มงานดว้ย เพราะมีงานศกึษาที่พบวา่ 40% ของบคุลากรรุน่ใหมใ่นสหรฐัอเมรกิาชอบการสือ่สารผา่นอปุกรณอ์ิเลก็ทรอนิกส์

มากกวา่เจอตวัเป็นๆ หรอืคยุผา่นทางโทรศพัท ์

4.ท าใหส้ามารถลดอตัราการลาป่วยของบคุลากร เพราะหากบคุลากรท างานจากที่บา้นได ้จะลดความเครยีดไปไดส้งูมาก 

โดยเฉพาะความเครยีดจากการเดินทาง หรอืหากบคุลากรเกิดป่วยขึน้มาจรงิๆ ก็สามารถท างานจากที่บา้นได ้ไมต่อ้งไป

ส านกังานเพื่อเพิม่ความเสีย่งในการกระจายเชือ้โรคใหก้บัเพื่อนรว่มงานในบรษัิท ท าใหล้ดวนัลาป่วยของพนกังานไปได ้ 

ข้อจ ากัดของการท างานที่บ้าน ( Work From Home ) 

1.จะมีขอ้จ ากดัส าหรบับคุลากรทีไ่มม่ีความพรอ้มในการใชเ้ทคโนโลยี เพราะการท างานท่ีบา้น ( Work From Home ) ตอ้งมี

การสือ่สารกนัไดต้ลอดเวลา โดยผา่นโปรแกรมตา่งๆ เช่น โปรแกรมZOOM โปรแกรม Microsolf Team แอปพลเิคชนัไลน ์

และวิดีโอคอล เป็นตน้  

2.จะมีขอ้จ ากดัส าหรบัการท างานรว่มกนัของบคุลากร เพราะการท างานท่ีบา้น ( Work From Home ) ท าใหข้าดการสือ่สาร

แบบเผชิญหนา้กนั และการท่ีไมไ่ดท้ างานอยูร่ว่มกนั หรอืคยุกนัตอ่หนา้ อาจท าใหก้ารระดมสมองหรอืการระดมความคดิ

สรา้งสรรคไ์ดน้อ้ย หรอือาจเป็นท่ีมาในการบั่นทอนความสมัพนัธเ์พราะขาดความใกลชิ้ดระหวา่งบคุลากรดว้ยกนั ระหวา่ง

บคุลากรกบัผูบ้งัคบับญัชา 

3.จะมีขอ้จ ากดัส าหรบัส าหรบับางอาชีพ การท างานท่ีบา้น ( Work From Home ) อาจท าใหไ้มส่ามารถด าเนินอาชีพไปได ้

เช่น รบัเหมาก่อสรา้ง แพทยผ์า่ตดั  นกัแสดง หรอือาชีพอะไรก็ตามที่จ าเป็นตอ้งการบคุคลอยูต่รงนัน้ เพราะตอ้งการ

ความสามารถของบคุคลในการขบัเคลือ่น  
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4. จะมีขอ้จ ากดัส าหรบัคนท่ีขาดวินยัและขาดความมุง่มั่นท่ีจะท างานใหส้  าเรจ็ลลุว่งในเวลาก าหนด เพราะการท างานท่ีบา้น     

( Work From Home ) จะไมม่ใีครคอยควบคมุพฤติกรรมของบคุคลนัน้ 

 

ท าอยา่งไรใหก้ารท างานที่บ้าน ( Work From Home ) ประสบความส าเร็จ 

1.ตอ้งมีการวางแผนและปฏิบตัิตามแผนอยา่งมวีินยัดว้ยความเครง่ครดั มีการเชคลสิตก์ารท างาน ลสิตอ์อกมาใหช้ดัเจนวา่

วนันีเ้ราตอ้งท าอะไรบา้ง เรยีงตามล าดบัท่ีส  าคญัที่สดุ และก าหนดเสน้ตายการสง่งานของตวัเองใหช้ดัเจน รวมถงึการมีเวลา

ผอ่นคลายดว้ย 

2.ตอ้งสรา้งบรรยากาศในการท างาน โดยสรา้งบรรยากาศใหเ้หมอืนกบัท่ีท างาน เพื่อบอกใหร้า่งกายรูว้า่เราตอ้งท างาน ถึงแม้

จะอยูบ่า้น แตก็่ตอ้งตื่นนอน อาบน า้ ท าทกุอยา่งใหเ้หมือนกบัวนัท างาน และจดัโต๊ะ เกา้อี ้และอปุกรณต์า่งๆใหเ้อือ้ตอ่การ

ท างานมากที่สดุ 

3.ตอ้งก าหนดเวลาเริม่งาน-เลกิงานใหเ้หมือนวนัท างาน เมื่อก าหนดสิ่งที่ตอ้งท างาน ก็ตอ้งก าหนดเวลาทีจ่ะท า และเวลาพกั

ดว้ย แมว้า่การท างานท่ีบา้นจะท าใหเ้ราผอ่นคลายมากขึน้ แตก่ารก าหนดขอบเขตของเวลาใหชัดัเจน เพื่อใหเ้ราไมท่ างานมาก 

หรอืนอ้ยจนเกินไป ก็ส าคญัตอ่การสรา้งชิน้งานท่ีดี 

4.ตอ้งการมคีวามพรอ้มในการใชเ้ทคโนโลยีทกุรูปแบบ โดยใชเ้ทคโนโลยีใหเ้ป็นประโยชน ์และสอดคลอ้งกบัการท างาน เพราะ

การท างานท่ีบา้น ( Work From Home ) มีเครือ่งมือมากมายที่จะท าใหเ้ราสามารถท างานท่ีบา้นไดง้่ายขึน้ ทัง้ Dropbox 

หรอื Google Drive ในการเก็บหรอืสง่ไฟลง์าน ท านดัหมายตารางงาน จาก Google Calendar ประชมุประจ าวนัดว้ย 

Microsoft team หรอื ZOOM cloud meeting ไปจนถึง Wunderlist ที่ใชท้  าเช็กลสิตก์ารท างาน 

5.ตอ้งตดัสิง่รบกวนรอบตวั แมร้อบตวัจะมีเสยีงรบกวนตา่งๆ อยา่งเสยีงเพื่อนบา้น รถวิง่ ทีวีที่พอ่แมด่อูยู ่การใสห่ฟัูงเพลงเบาๆ 

ก็ช่วยใหเ้ราสามารถเพง่สมาธิกบังานตรงหนา้ไดด้ขีึน้ นอกจากนีก้ารท าความเขา้ใจกบัคนรอบขา้ง อยา่งเพื่อน คนในครอบครวั

วา่แมต้วัเราจะนั่งท างานท่ีบา้น แตก็่ตอ้งการสมาธิใหผ้ลงานออกมาดี ดงันัน้จึงควรบอกคนในบา้นใหท้ราบถึงเวลาท างาน/เลกิ

ท างานท่ีชดัเจนตัง้แตต่น้ จะไดไ้มม่ีเกิดปัญหาในครอบครวั 

6.ตอ้งเตรยีมพรอ้มสือ่สารกบัผูร้ว่มงานใหม้ากขึน้และชดัเจนกวา่ปกติ การท างานท่ีบา้นคนเดียวอาจท าใหเ้รารูส้กึถกูตดัขาด 

เกิดความเหงาและเครยีดได ้การใชโ้ปรแกรมตา่งๆ จะชว่ยใหเ้ราไมรู่ส้กึอยูค่นเดียว แตย่งัมีเพื่อนรว่มงานคอยสนบัสนนุและ

แลกเปลีย่นความคิดเห็นในเรือ่งงาน การมเีพื่อนคู่คดิไวค้อยแชทสง่ขอ้ความปรกึษางานก็เป็นอกีหนึง่วิธีที่จะชว่ยใหก้ารท างาน

มีประสทิธิภาพดียิ่งขึน้ 

7.ตอ้งวางทกุอยา่งเมื่องานเสรจ็ เพราะขอ้จ ากดัของการการท างานท่ีบา้น ( Work From Home ) คือพืน้ท่ีท างานกบัพืน้ท่ี

สว่นตวัจะปะปนอยูร่วมกนั ซึง่ท าใหบ้างคนเกิดความเครยีดจากทีไ่มส่ามารถปลอ่ยวางเรือ่งงานได ้สิง่ที่ควรท าคือ หลงัจาก
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ชั่วโมงงานแลว้ ใหเ้ก็บคอมเครือ่งมือการท างาน รวมทัง้สิง่ที่ท  าใหน้กึถึงงานใหพ้น้จากสายตาทัง้หมด แลว้ไปท ากิจกรรมอยา่ง

อื่น เช่น เลน่กบัลกู ออกก าลงักาย รดน า้ตน้ไม ้เลน่กบัหมา ดหูนงั ท ากบัขา้ว เป็นตน้  

8.ตอ้งคยุกบัครอบครวัที่บา้นใหเ้ขา้ใจวา่เราตอ้งท างาน เช่ือวา่หลายคนท่ีตอ้งหนัมาท างานท่ีบา้นชว่งนี ้อาจอาศยัอยูก่บั

ครอบครวัที่มีลกูหลานหรอืญาตผิูใ้หญ่ดว้ย เราจ าเป็นตอ้งตกลงกบัคนท่ีบา้นวา่ เราพรอ้มจะท าอะไรใหก้บัคนท่ีบา้นในชว่งไหน

ของวนั โดยใหย้ดึตารางการท างานเหมือนกบัเวลาที่เราท างานในส านกังาน เพื่อลดการรบกวนซึง่บั่นทอนประสทิธิภาพของเรา  

9.ตอ้งคิดเชิงบวกไว ้หาโอกาสพฒันาตวัเองจากความเปลีย่นแปลง การท างานท่ีบา้นอาจเกิดความขลกุขลกัจากการ

เปลีย่นแปลงที่ตอ้งเกิดขึน้อยา่งฉบัพลนั แตใ่นขณะเดียวกนัก็มีขอ้ดีไมน่อ้ย ทัง้การไดอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีไม่

คุน้เคย หลายคนมีโอกาสหนัมาจดับา้นใหมใ่หเ้หมาะสมกบัท่ีตอ้งอยูท่ัง้วนัมากขึน้ เราสามารถเอาเวลาไปอา่นหนงัสอื ศกึษา

หาความรูเ้พิ่มเติม หรอืแมแ้ตส่ิง่งา่ยๆ ในบา้นท่ีเราไมม่ีโอกาสไดท้ าหากตอ้งเดินทาง เช่น ท าอาหารกินเอง ใชเ้วลาพดูคุยกบัคน

ที่บา้นมากขึน้ และการท างานท่ีบา้น ( Work From Home ) อาจจะเป็นแรงบนัดาลใจใหมใ่หชี้วติเราเจอเปา้หมายใหมท่ี่

ส  าคญัส าหรบัเราก็เป็นได ้

 

เม่ือไดท้ดลองกับชวีิตจริงในการท างานที่บ้าน ( Work From Home ) 

              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชไดร้บัผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาดไวรสั COVID-19โดยตรง เพราะอยูใ่นพืน้ท่ี

จงัหวดันนทบรุ ีซึง่เป็นจงัหวดัแรกๆที่มีค  าสั่งจากจงัหวดัใหโ้รงเรยีนและสถาบนัการศกึษาปิดท าการชั่วคราว ท าให้

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชตอ้งปิดท าการชั่วคราวแบบแทบไมไ่ดต้ัง้ตวัถงึวนัท่ี12 เมษายน 2563 เพื่อรว่มรบัผิดชอบตอ่

สงัคมในการลดความเสีย่งการตดิตอ่และแพรเ่ชือ้ของไวรสั COVID-19 แตก่ารเรยีนการสอนของมหาวิทยาลยัก็ยงัคง

ด าเนินการ โดยปรบัรูปแบบเป็นออนไลน ์100 เปอรเ์ซ็นต ์และมีนโยบายใหบ้คุลากรท างานอยูท่ี่บา้น ( Work From Home ) 

             เมื่อมหาวิทยาลยัไดร้บัผลกระทบ ผมเป็นบคุลากรของมหาวิทยาลยัสายวิชาการ ต าแหนง่ อาจารยป์ระจ าสาขาวิชา

(คณะ)นิเทศศาสตร ์ชว่ยงานสอนและบรหิารหลกัสตูรนวตักรรมการสือ่สารทางการเมืองและการปกครองทอ้งถ่ินในระดบั

ปรญิญาโทและปรญิาเอกต าแหนง่กรรมการบริหารและเลขานกุารหลกัสตูร และยงัช่วยงานบรหิารสาขาวชิานเิทศศาสตร์

ต าแหนง่รองประธานกรรมการประจ าสาขาวชิา ซึง่มีภารกิจตามบทบาทตา่งๆมากอยูพ่อสมควร  ยอ่มไดน้บัผลกระทบนัน้ดว้ย 

             ในขณะท่ีมหาวิทยาลยัก าลงัเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการเรยีนการสอนแบบออนไลน ์100 เปอรเ์ซ็นต ์และการให้

บคุลากรท างานอยูท่ี่บา้น ( Work From Home ) ดว้ยโปรแกรมตา่งๆโดยมีโปรแกรม Microsolf Team เป็นหลกัอยูน่ัน้ แต่

การเรยีนการสอนของหลกัสตูรนวตักรรมการสือ่สารทางการเมืองและการปกครองทอ้งถ่ินยงัคงด าเนินไป เพื่อความเช่ือมั่นของ

นกัศกึษาและไมใ่หเ้กิดช่องวา่งหรอืสญุญากาศ โดยตอ้งยกเครดติใหร้ศ.ดร.วิทยาธร ทอ่แกว้ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

ซึง่เป็นคนล า้สมยัเสมอ ไดเ้ตรยีมความพรอ้มในการจดัการเรยีนการสอน การสอบปากเปลา่วดัคณุสมบตัิ การสอบปกปอ้ง

วิทยานิพนธต์ลอดจนการประชมุตา่งๆผา่น โปรแกรม ZOOM cloud meeting ไวล้ว่งหนา้และเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย                  
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            ส  าหรบัชีวิตประจ าวนัของการท างานท่ีบา้น ( Work From Home ) วนัแรกๆก็ยงัปลอ่ยไปตามธรรมชาติไมค่อ่ยเป็น

ระบบมากนกั เลยมีความคิดวา่ถา้ไมม่ีการวางแผนหรอืวางระบบ เราอาจแยกเรือ่งสว่นตวักบัการท างานไมอ่อก อาจท าไมไ่ดด้ี

ทัง้ 2 เรือ่งเลย พอไดว้างระบบและลองท าด ูท าใหเ้ราสามารถจดัชว่งเวลาสว่นตวัและการท างานไดล้งตวัพอสมควรตามดงันี ้

            เริม่จากเวลาประมาณ 04.00-7.30 น. ตื่นชา้กวา่เดมิชั่วโมงหนึง่เพราะคิดวา่เวลาเราคงมมีากขึน้ ซึง่ชว่งเวลานีเ้ป็น

เวลาทองของผม ในการท าวจิยั เตรยีมสอน หรอืเขียนหนว่ย (ต าราเลม่หนาๆของมสธ.) เนื่องจากผมพิมพช์า้จงึตอ้งใชเ้วลา

มากกวา่คนอื่นเขา แตเ่ดิมเขียนดว้ยลายมือแลว้ใหน้อ้งๆช่วยพิมพ ์ตอนหลงัตดัสนิใจพิมพเ์อง ถงึแมช้า้หนอ่ยแตส่ามารถปรบั

เติมไดต้ลอดเวลา              

            ช่วงเวลาประมาณ 07.30-0.9.00 น. ชว่งเวลานีเ้ป็นช่วงเวลาสว่นตวัและครอบครวั ดว้ยการท ากิจวตัรประจ าวนั การ

ท ากบัขา้วที่มเีวลาในการสรรคส์รา้งสรรคเ์มนคูาวหวานใหม่ๆ เพิม่ขึน้ เช่น ขา้วผดักนุเชียง กลว้ยเช่ือม กลว้ยบวดชี เป็นตน้ ได้

ทานขา้วพรอ้มหนา้พรอ้มตากบัครอบครวั ไดเ้ลน่และออกก าลงักายพรอ้มกบัลกูสาวโดยเปลีย่นจากการออกก าลงัที่ฟิตเนสมา

เป็นแกวง่แขนท่ีบา้นแทน 

             ช่วงเวลาประมาณ 09.00-11.30 น. ช่วงเวลานีเ้ป็นชว่งเวลาที่จดัไวส้  าหรบัการท างานเหมอืนท างานอยูท่ี่มหาวิทยาลยั

แบบปกติ มีการประชมุบา้ง เคลยีรง์านบา้ง หรอืนั่งคิดงานใหม่ๆ บา้ง แรกๆก็ใชก้ารประชมุผา่นโปรแกรม ZOOM cloud 

meeting หลงัๆเริม่ใชโ้ปรแกรม Microsolf Team กบัโปรแกรมอื่นๆท่ีมหาวิทยาลยัพว่งมาก็สะดวกไปอีกแบบ โปรแกรม 

Microsolf Team จะสะดวกส าหรบัการมีกลุม่ของที่ประชมุชดุตา่งๆไดจ้ านวนมาก การท างานในช่วงเวลานีม้ีความพิเศษ

ตรงที่สามารถเลน่กบัลกูหรอืคยุกบัภรรยาไดไ้ปพรอ้มๆกนักบัการท างาน ที่ไมต่อ้งใชส้มาธิมากนกั เพราะลกูสาวปว้นเป้ียนมา

คยุดว้ยบอ่ยมาก 

             ช่วงเวลาประมาณ 11.30-12.30 น. ช่วงเวลานีเ้ป็นชว่งเวลาที่แตกตา่งจากเดมิไปโดยสิน้เชิง จากที่ตอ้งทานขา้วที่โรง

อาหารของมหาวิทยาลยั มาเป็นการแสดงฝีมือท ากบัขา้วหลากหลายเมนแูละทานขา้วกบัครอบครวั 

             ช่วงเวลาประมาณ 12.30-16.30 น. ช่วงเวลานีเ้ป็นอีกช่วงเวลาหนึง่ที่ไดท้  างานแบบยาวๆ จรงิๆ หรอืการประชมุ โดย

ปราศจากสิง่ใดรบกวน เพราะลกูสาวตวัแสบเริม่ง่วงและหลบั ซึง่จะหายเงียบไปประมาณ 2 ชั่งโมงเต็มๆ  

             ช่วงเวลาประมาณ 16.30-19.00 น. ช่วงเวลานีก็้เป็นช่วงเวลาสว่นตวัและครอบครวั ดว้ยการท ากิจวตัรประจ าวนั ได้

เลน่และออกก าลงักายกบัลกูสาว การท ากบัขา้วมือ้เย็นที่มีเวลาในการสรรคส์รา้งเมนใูหม่ๆ เบาๆเพิม่ขึน้ เช่น ซุปตา่งๆ ไดท้าน

ขา้วพรอ้มหนา้พรอ้มตากบัครอบครวั  

              ช่วงเวลาประมาณ 19.00-20.00 น. ช่วงเวลานีก็้เป็นชว่งเวลาสแตนบายไวส้  าหรบัการประชมุตดิตามหรอืเตรยีมความ

พรอ้มตา่งๆ เช่น ของสาขาวชิานิเทศศาสตร ์หรอืหลกัสตูร  หรอืนกัศกึษาหรอืการท างานสมาคม ชมรม อ่ืนๆ หรอืไมก็่นั่งคิดงาน

ใหม่ๆ  
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              ช่วงเวลาประมาณ 20.00-22.00 น. ช่วงเวลานีก็้เป็นชว่งเวลาทองของลกูสาว ตอ้งเลา่นทิานจนเป็นท่ีพอใจ บางทีก็

นอนหลบัไปพรอ้มๆกบัลกูเลย ซึง่ไดม้ีโอกาสคยุกบัภรรยาบา้ง 

              ช่วงเวลาประมาณ 22.00-04.00 น. ช่วงเวลานีก็้เป็นชว่งเวลานอน ไมต่อ้งสงสยัวา่ท าไมค ่าๆ ผมไมค่อ่ยไดร้บัโทรศพัท ์

เพราะตอ้งอยูก่บัลกูและนอนโดยรวดเรว็ 

            ผลจากการท างานทีบ่้าน ( Work From Home ) ไดป้ระมาณ 1 สปัดาห ์ท าใหเ้ห็นประโยชนห์ลายสว่น ตัง้แตไ่ด้

กับส่วนรวม ท าใหล้ดความเสีย่งจากการติดหรอืแพรเ่ชือ้ไวรสั COVID-19 เพราะไมม่ีการพบปะแบบเผชิญหนา้กบับคุคลอื่น 

ได้กับงานหลกัทีท่ าอยู ่ท  าใหม้เีวลาในการท างานมากขึน้เพราะไมต่อ้งเสยีเวลากบัการเตรยีมตวัและการเดินทาง ท าให้

ประหยดัคา่ใชจ้่ายในการเดินทางตลอดจนเครือ่งแตง่กายในระยะยาว ท าใหป้ระสทิธิภาพของการท างานเพิ่มมากขึน้เพราะมี

สมาธิในการท างานมากขึน้ ท าใหม้ีความทนัสมยัในการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการท างานและการเรยีนการสอนมากขึน้เพราะตอ้ง

ขวนขวายในสถานการณท์ีบ่งัคบั ท าใหบ้รรยากาศการท างานในรูปแบบสบายๆไมต่งึเครยีดในการท างาน ได้กบัเร่ืองสว่นตัว 

ท าใหม้เีวลาไดอ้ยูแ่ละมกิีจกรรมรว่มไดค้ยุกบัครอบครวัยิง่มากขึน้ ท าใหม้เีวลาไดอ้อกก าลงักายและดแูลสขุภาพมากยิ่งขึน้ ท า

ใหเ้กิดการผอ่นคลายในการด ารงชีวิตมากขึน้ไมเ่ครง่เครยีดเหมือนการท างานในหนว่ยงานปกต ิ

              แตก็่มีขอ้จ ากดับางประการ ไดแ้ก่ มีขอ้จ ากดัในเรือ่งความสมัพนัธก์บัผูร้ว่มงานเพราะขาดการพบปะพดูคยุแบบ

เผชิญหนา้กบัผูร้ว่มงานทัง้ในระดบัหลกัสตูรระดบัสาขาวิชาและระดบัมหาวิทยาลยั มีขอ้จ ากดัในเรือ่งการติดตอ่ประสานงาน

กบัหนว่ยงานตา่งๆหรอืบคุคลภายในมหาวิทยาลยัที่มีระบบไมพ่รอ้มหรอืขาดเครือ่งมือในการสือ่สาร เป็นตน้ 

              ส าหรับโปรแกรมที่เอือ้ต่อการท างานที่บ้าน ( Work From Home ) ในชว่งสปัดาหแ์รก ตามลกัษณะงานและ

การด ารงชีพของผม คือโปรแกรม ZOOM cloud meeting มีจดุเดน่ตรงที่รองรบัการแชรข์อ้มลูกบัผูใ้ชง้านหลายๆคนผา่น

หนา้จอเดียวกนัสะดวกงา่ยดายและประหยดั สว่นโปรแกรม Microsolf Team มีจดุเดน่ตรงที่สามารถตัง้กลุม่ยอ่ยไดเ้ป็น

จ านวนมากพรอ้มสง่ขอ้ความการสนทนาไดต้ลอด และแอปพลเิคชนัไลน ์มีขอ้ดีตรงเขา้ถงึงา่ยทกุคนคุน้เคยและใชไ้ดอ้ยูแ่ลว้อีก

ทัง้ยงัสะดวกในแบบกลุม่และสว่นตวั 

 

ข้อสรุปของการท างานที่บ้าน ( Work From Home )   

              ระบบการท างานท่ีบา้น ( Work From Home ) สามารถน ามาปรบัใชใ้นสถานการณฉ์กุเฉินเพื่อแกปั้ญหาของชาติ

ในวิกฤติภยั COVID-19 ไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะมีประโยชนท์ี่ชดัเจนและสามารถท าใหป้ระสบความส าเรจ็ไดไ้มย่ากนกั ซึง่ควร

รณรงคใ์หม้ีการท างานท่ีบา้น ( Work From Home ) เป็นรูปธรรมส าหรบัองคก์รภาครฐัและเอกชนท่ีพอจะมีความพรอ้ม 

เและในอนาคตควรน าการท างานท่ีบา้น ( Work From Home ) มาใชค้วบคูก่บัระบบการท างานท่ีส านกังานในสถานการณ์

ปกติบา้ง เพื่อสรา้งประโยชนส์งูสดุใหห้นว่ยงาน โดยสามารถเลอืกใชเ้ครือ่งมือตามความเหมาะสมของแตล่ะหนว่ยงานและ

บคุลากร 
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