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บทคัดย่อ 
 การศึกษามีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร ระดับสายงาน และรายได้ต่อเดือน ที่ส่งผลต่อการปรับตัวในการทำงาน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 2) เพื่อศึกษาปัจจัยความรู้และความเข้าใจสิ่งแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ด้านนโยบายและ
กฎหมาย ด้านเทคโนโลยี และด้านสังคมและเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวในการทำงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ 
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 255 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่าน
การทดสอบความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) และค่าความเชื ่อมั ่น (Reliability) โดยค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ปัจจัยความรู้และความเข้าใจสิ่งแวดล้อมภายนอก 
ได้แก่ ด้านนโยบายและกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี และด้านสังคมและเศรษฐกิจ  โดยรวมเท่ากับ 0.983 เป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
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ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSD และสถิติการถดถอยพหู
คูณ (Multiple Regression Analysis)  
 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีช่วงอายุระหว่าง 31-
40 ปี สถานภาพโสด อยู่ในระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับสายงานสาย
สนับสนุนวิชาการ และมีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ซึ่งบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มีการปรับตัวในการทำงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยความรู้และ
ความเข้าใจสิ่งแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ด้านนโยบายและกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี และด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ที่มีด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร ระดับสายงาน และ
รายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน ส่งผลต่อการปรับตัวในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร เกษมต่อ
การเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกต่างกัน ที่ระดับความมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ ปัจจัยความรู้และความเข้าใจสิ่งแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ด้าน
นโยบายและกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี และด้านสังคมและเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวในการ
ทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
คำสำคัญ : การปรับตัวในการทำงาน; บุคลากร; โคโรนา 2019; 
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ABSTRACT 

 The objectives of this study were 1) to study demography factors such as sex, age, 
status, degree of study, position category, position level and income that affect to working 
adaption of Chandrakasem Rajabhat University staff under changing during the COVID-19 
pandemic situation. 2) to study cognitive factors external environment such as policy and 
law, technology and social and economic that relate to the effect of working adaption for 
Chandrakasem Rajabhat University staff under change during the COVID-19 pandemic 
situation. The sample group was 255 people of personal in Chandrakasem Rajabhat 
University. The questionnaire was used to be a tool for collecting the data on cognitive 
factors external environment such as policy and law, technology and social and economic 
with the total Cronbach’s Alpha 0.983. The collected data were analyzed by using the 
frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by 
Independent Sample (t-test), One-way ANOVA (F-test), in case of its had statistically 
significant different testing a pair of variables by LSD was used to test the hypothesis for 
each pair in order to see which pair are different and Multiple Regression Analysis.  
 The results of the study showed that the most of the respondents are female, aged 
between 31-40 years, with single status, Bachelor's degree graduation and being university 
staff with position level of academic support staff and having income average at monthly 
20,001–30,000 baths which personal of Chandrakasem Rajabhat University of working 
adaption with the total highest level when focusing in each part showed that cognitive 
factors external environment such as policy and law, technology and social and economic 
have the highest mean. Moreover, the results of hypothesis testing showed that personal in 
Chandrakasem Rajabhat University had different demography factors such as sex, age, status, 
degree of study, position category, position level and income that affected to working 
adaption of personal of Chandrakasem Rajabhat University to Change during situation the 
Covid – 19. had statistical significance of 0.05 levels. Furthermore, cognitive factors external 
environment such as policy and law, technology and social and economic that have a 
relationship of affecting to working adaption of personal of Chandrakasem Rajabhat 
University to change during situation the COVID-19 at statistical significance of 0.05 levels. 
 

Keywords: Work from Home; Working Adaption; Covid-19 
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บทนำ 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ‘ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019’ หรือชื่ออย่างเป็นทางการ 
‘COVID-19’ เริ่มในปี 2019-2020 โดยสัญญาณของการแพร่ระบาดเริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อจำนวนผู้ป่วยนอก
มณฑลหูเป่ย ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองอู่ฮั่นเพิ่มสูงขึ้นและลุกลามไปทั่วทุกมณฑลของจีน ยิ่งไปกว่านั้นยังพบผู้ติด
เชื้อรายแรกนอกแผ่นดินจีน ในประเทศไทย ในเดือน ม.ค. 2563 ก่อนจะแพร่กระจายไปตามพื้นที่ต่าง
ครอบคลุมเกือบทุกทวีปทั่วโลก การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเหตุการณ์ระดับโลกที่ทุกประเทศต่างเผชิญ
ร่วมกัน และย่อมจะต้องถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โลกว่าครั้งหนึ่งเคยเกิดโรคระบาดรุนแรงที่คร่าชีวิตผู้คน
นับล้าน มีการปิดประเทศระงับเที่ยวบินผู้คนต้องกักตัวเองอยู่แต่ในบ้าน เศรษฐกิจตกต่ำ ผู้คนตกงาน ขาด
รายได้ และสร้างความเสียหายกับเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างมหาศาล 
 ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวในการทำงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 ซึ่งมีปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร ระดับสายงาน 
รายได้ต่อเดือน และปัจจัยด้านความรู้และความเข้าใจสิ่งแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ด้านนโยบายและกฎหมาย 
ด้านเทคโนโลยี และด้านสังคมและเศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อการปรับตัวในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อนำ
ผลงานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์และทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจ และพัฒนาแนวทางในการทำงานกับ
บุคลากรในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพมนการทำงานมากที่สุด ดังนั้นหน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการ
ปรับตัวในการทำงานของบุคลากร เพื่อความมั่นคงและความสำเร็จของหน่วยงาน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภท
บุคลากร ระดับสายงาน และรายได้ต่อเดือน ที่ส่งผลต่อการปรับตัวในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

2.  เพื่อศึกษาปัจจัยความรู้และความเข้าใจสิ่งแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ด้านนโยบายและกฎหมาย 
ด้านเทคโนโลยี และด้านสังคมและเศรษฐกิจ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวในการทำงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 

ขอบเขตของงานวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ศึกษากลุ่มตัวอย่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม ที่ใช้ในการวิจัยมีจำนวน 255 คน  
2. ด้านเนื้อหา คือ การปรับตัวในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย ที่มีปัจจัยความรู้และความ

เข้าใจสิ่งแวดล้อมภายนอก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี และด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ 
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา ประเภทบุคลากร ระดับสายงาน และรายได้ต่อเดือน 
 ปัจจัยความรู้และความเข้าใจสิ่งแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ด้านนโยบายและกฎหมาย ด้าน

เทคโนโลยี และด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
2.  ตัวแปรตาม คือ การปรับตัวในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต่อการ

เปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทำให้ทราบถึงปัจจัยประชากรศาสตร์ที่แตกต่างส่งผลต่อการปรับตัวในการทำงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบและวิธีการให้เหมาะสมกับการทำงาน 

2. เพื่อทราบปัญหาการปรับตัวในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ที่มีผลกับสภาพแวดล้อม 

3. เพื่อเสนอแนะแนวการปรับตัวตามนโยบายในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ทฤษฎีปัจจัยประชากรศาสตร์ 

 ทฤษฎีประชากรศาสตร์หมายถึง วิชาที่ศึกษาเก่ียวกับประชากร “Demography” จะมีความหมาย
ว่าวิชาที่เกี่ยวข้องกับประชากร ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น 
อาชีพ รายได้ เชื้อชาติ เป็นต้น (กอบกาญจน์ เหรียญทอง, 2556) 
 วชิรวัชร งามละม่อม (2558) ได้กล่าวว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ มีความหลากหลายทางด้าน
ภูมิหลังของบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสร้างของร่างกาย ความอาวุโสในการทำงาน เป็น
ต้น โดยหน่วยงานหรือองค์กรจะมีบุคลากรในระดับ สายงานต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะการแสดงออกของพฤติกรรม
ต่างกันเกิดจากความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์หรือภูมิหลังของตัวบุคคลเอง 
 กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548) ได้กล่าวว่า หน่วยงานหรือองค์กร ประกอบไปด้วยบุคลากรใน
ระดับต่างๆ โดยแต่ละคนจะมีการแสดงออกแตกต่างกันไปตามพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกแตกต่างกัน 
มีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาปฏิบัติงานในองค์กร ลักษณะพฤติกรรม
ในการทำงานของบุคคล จะเป็นดังนี้ 
 1. อายุกับการทำงาน พบว่า เป็นที่ยอมรับกันว่าผลงานของบุคคลจะลดน้อยลงในขณะที่อายุ
เพิ่มขึ้น แต่มีประสบการณ์ในการทำงานสูงและสามารถปฏิบัติหน้าที่การงานที่จะก่อให้เกิดผลผลิตสู งได้ 
นอกจากนี้คนที่อายุมากจะไม่ลาออกจากงานหรือย้ายงาน ทั้งนี ้เพราะโอกาสในการเปลี่ยนงานมีน้อย 
ประกอบกับช่วงเวลาในการทำงานนานจะมีผลทำให้ได้รับค่าตอบแทนมากขึ้น และสวัสดิการต่าง ๆ ก็จะได้
เพิ่มข้ึนด้วย รวมทั้งมีการขาดงานน้อยกว่าพนักงานที่มีอายุน้อย 
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 2. เพศกับการทำงาน พบว่า จากการศึกษาเรื ่องความสามารถเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในการ
ทำงาน แรงจูงใจ การปรับตัวทางสังคม ความสามารถในการเรียนรู้ ระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่มีความ
แตกต่างกัน แต่พบว่า เพศหญิงจะมีลักษณะคล้อยตามมากกว่าเพศชาย และเพศชายจะมีความคิดเชิงรุก 
ก้าวไกล และมีความต้องการความสำเร็จมากกว่าเพศหญิง แต่จะไม่มีความแตกต่างเรื่องผลงานและในเรื่อง
ความพอใจในงาน 
 3. สถานภาพสมรสกับการทำงาน พบว่า พนักงานที่มีสถานภาพสมรสแล้ว จะมีการขาดงานและมี
อัตราการลาออกจากงานน้อยกว่าผู้ที่เป็นโสด นอกจากนี้ยังมีความพอใจในการทำงานสูงกว่าผู้ ที่เป็นโสด
ตลอดจนมีความรับผิดชอบ ให้ความสำคัญกับงานและมีความสม่ำเสมอในการทำงานด้วย 
 4. ความอาวุโสในการทำงานกับการทำงาน พบว่า ผู้อาวุโสในการทำงานจะมีผลงานสูงกว่าบรรดา
พนักงานใหม่ และมีความพึงพอใจในงานสูงกว่าคนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน จะมีลักษณะทางด้าน
จิตวิทยาต่างกัน (ปรมะ สตะเวทิน, 2533: 112) โดยวิเคราะห์จากปัจจัย ดังนี้ 
 4.1 เพศ ความแตกต่างทางเพศทำให้บุคคลมีพฤติกรรมของทั้งเพศหญิงและเพศชายมีความ
แตกต่างกันอย่างมากในเรื่องทัศนคติ ความคิด และค่านิยม ทั้งนี้เกิดจากวัฒนธรรมและสังคม มีการกำหนด
หน้าที่และกิจกรรมของบุคคลด้านเพศไว้ต่างกัน (Will, 1980: 87)  
 4.2 อายุ เป็นความต่างเร่ืองความคิดและพฤติกรรม สำหรับคนอายุน้อยมักมีอุดมการณ์ เสรีนิยม 
มองโลกในแง่ดี แต่ในขณะที่คนมีอายุมากมักถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง และมองโลกในแง่ร้ายมากกว่า 
เนื่องจากประสบการณ์ที่เคยพบเจอมาที่อตกต่างกัน 
 4.3 การศึกษา เป็นปัจจัยที่แตกต่างกันในทางความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม และค่านิยมที่ต่างกัน 
โดยระดับการศึกษาที่สูงจะมีความคิดและความเข้าใจมากกว่า เพราะข้อมูลที่ได้รับสารมา สามารถหาข้อมูล
เปรียบเทียบว่าสารที่ได้รับนั้นจริงหรือเท็จ 
 4.4 สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้ และสถานภาพทางสังคม มีอิทธิพล
ต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีต่อผู้ส่งสาร เพราะบุคคลจะมีทัศนคติ 

แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยความรู้และความเข้าใจสิ่งแวดล้อมภายนอก 

 ความหมายของความรู้และความเข้าใจ 

 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520, อ้างถึงใน ศรีวรรณ จึงสวัสดิ์ , 2548, น. 4) ได้ให้ความสำคัญต่อ
พฤติกรรมมนุษย์ด้านที่เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่าง ๆ รวมถึงศึกษาการพัฒนา
ความสามารถในด้านทักษะสติปัญญา และการใช้วิจารณญานประกอบการตัดสินใจ  
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 
 ระดับความรู้ ระดับความเข้าใจ ของมนุษย์ขึ้นอยู่กับการลำดับความสำคัญซึ่ง บลูม (Bloom, 1980, 
อ้างถึงใน อัจราพร ปะทิ, 2560, น. 14-15) มีการแยกส่วนความรู้ และสติปัญญาที่มีความสามารถ มี 6 
ระดับ ดังนี้ 
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 1. ความรู ้ คือ การกระทำที ่เป็นการจดจำ มองเห็น ได้ฟัง โดยไม่ต้องใช้ความคิด ถือเป็น
ความสามารถของตัวบุคคลเพื่อจดจำและเพิ่มทักษะทางความคิด มันคือกระบวนการทางจิตวิทยา โดยสิ่งที่
แสดงออกมานั้นสามารถนำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผลได้ 
 2. ความเข้าใจ คือ เป็นพฤติกรรมที่ต้องใช้สมองและทักษะเพื่อสื่อความหมายหลังได้รับข่าวสาร 
โดยการฟัง อ่าน หรือเขียน ความเข้าใจ และแสดงออกในรูปแบบของการพูดอออกมา การบรรยายข่าวสาร 
และการสื่อความหมายต้องคงเดิมและสื่อสารให้ผู้รับสารเข้าใจ 
 3. การนำความรู้ไปใช้ คือ เป็นพฤติกรรมที่นำความรู้มาใช้ โดยใช้ทักษะ ความสามารถ ความเข้าใจ
ที่ได้รับนำมาแก้ปัญหา ซึ่งมีอยู่ 6 ข้ันตอน เมื่อเข้าใจถึงหลักการและทฤษฎี สามารถนำวิธีการมาใช้แก้ปัญหา 
 4. การวิเคราะห์ คือ เป็นความสามารถของการมองภาพรวมโดยแบ่งออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ชัดเจน เป็นความสามารถของบุคคลอย่างหนึ่ง สามารถแบ่งได้ 3 ข้ัน คือ 1) การแยกแยะปัญหา
ออกเป็นส่วน 2) การเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบ และ 3) การมองเห็นหลักการของการ
ผสมผสานปัญหาในองค์ประกอบย่อยมากมาย 
 5. การสังเคราะห์ คือ เป็นการนำเอาส่วนย่อย ๆ หลายส่วนมารวมกันเป็นโครงสร้าง จากนั้นสร้าง
กรอบให้เป็นแบบแผนในการริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ จากความรู้และความเข้าใจเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล
จากทุกส่วนได้ 
 6. การประเมินผล คือ ความสามารถในการประเมินผลให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและความรู้ โดย
ต้องใช้เกณฑ์ในการประเมินผลให้เป็นตามมาตรฐานที่ถูกกำหนดไว้ในทุกข้ันตอนของการประเมินผลต่าง ๆ 
 ความหมายปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก 
 สภาพแวดล้อมภายนอกข้างต้น มีผลกระทบต่อการปรับตัวในการทำงานอย่างยิ่งสำหรับองค์กร 
เพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนหรือแก้ไขกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และทำให้เกิด
ประโยชน์กับองค์กรมากที่สุด (วรพจน์ บุษราคัมวดี, 2556 : 42)  
 พิทยา บวรวัฒนา (2544) กล่าววา สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่าง
ภายนอกองค์กร เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สภาพการเมือง ลักษณะของสังคม โครงสร้างของกฎหมาย 
นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม เป็นต้น 
 Robbins (1990) กล่าวว่า สภาพแวดล้อม (Environment) หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายนอก
องค์กร คือ สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราในขณะที่ปฏิบัติงานทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต หรือสิ่งที่ไม่สามารถ
สัมผัสจับต้องได้และสิ่งที่สามารถสัมผัสจับต้องได้ต่าง ๆ ที่มีผลต่อผู้ปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมถือว่าเป็น
ภาพรวมทั้งหมดขององค์กร ส่วนตัวองค์กรถือว่าเป็นส่วนประกอบย่อยที่อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมภายนอก 
และองค์กรจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกด้วย 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
 Wheelen and Hunger (2008) กล่าวถึง สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วยปัจจัยภายนอก
ระดับกว้างที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญในการบริหารงานองค์กร โดยจะต้องทำ
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การปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปรที่
สําคัญ ดังนี้ 
 1.1  ด้านเศรษฐกิจ เป็นสภาพแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยน
วัตถุดิบ อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการเติบโตของประชากร 
เป็นต้น 
 1.2  ด้านเทคโนโลยี การคิดค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ โดยการนำความรู้ความชำนาญมา
ผลิตสิ่งใหม่ ๆ ทำให้การดำเนินชีวิตของมนุษย์สะดวกสบายยิ่งขึ้น อีกทั้งนำมาใช้ในการแก้ปัญหาในการ
ดำเนินงานขององค์กร  
 1.3 ด้านการเมืองและกฎหมาย เป็นการใช้อํานาจทางการเมือง ในการออกนโยบายและเสถียรภาพ
ของรัฐบาล การออกกฎหมายและพระราชบัญญัติต่าง ๆ การแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้ปฏิบั ติตาม
อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานองค์กร  
 1.4 ด้านสังคมและวัฒนธรรม เก่ียวข้องกับค่านิยมของคนในสังคม ความเชื่อ บรรทัดฐาน ประเพณี 
และแนวทางในการดําเนินชีวิต 

แนวคิดและทฤษฎีการปรับตัวในการทํางาน 

 ความหมายของการปรับตัวในการทำงาน 

  Arkoff (1968, p.41) ให้ความหมายว่า การปรับตัวในการทํางาน หมายถึง ความพยายามของแต่
ละบุคคลที่จะบรรลุเป้าหมายของตนเอง และเป็นการปรับพฤติกรรมเพื่อนําไปสู่การทํางานที่มีความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อม 
  ความหมายของการปรับตัว 
  การปรับตัวในการทาํงาน มีความสําคัญอย่างมากในการทาํงานเพราะบุคคลต้องมีการพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้ปฏิบัตงิานอย่างมีแบบแผน มีการพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมกับงานที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (ปณยา ทองเหลือง, 2544, น. 34) 
  Coleman (1981) กล่าววา่ การปรับตัว หมายถึง บุคคลที่พยายามปรับตวัและสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้น จะเป็นปัญหาด้านความต้องการ ด้านอารมณ์ และด้านบุคลิกภาพ ทีป่รับให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม 
และสถานการณ์ทีบุ่คคลนัน้พบเจอ 
  Bernard (1960) นิยาม การปรบัตัว ไว้วา่การแสดงพฤติกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ที่ตนเองและ
โลกภายนอกได้ ซึง่ความพงึพอใจความแจ่มใสอย่างสูงสุด มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสภาพสังคม มี
ความสามารถที่จะเผชิญและยอมรับความจริงของชีวิตได้ 
  ทฤษฎีการปรับตัว 
  ทฤษฎีการปรับตัวของรอย (Roy & Andrews, 1999) อธิบายวา่ ระบบการปรับตวัของบุคคล ทำ
ให้มีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีปฏสิัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก โดยบุคคลที่ไมส่ามารถแยก
จากกันได้ นอกจากนี้ระดบัการปรับตัว (Adaptation level) ซึง่เป็นปัจจัยนำเข้าสู่ระบบการปรับตัวของ
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บุคคล สามารถแสดงถึงการตอบสนองของบุคคลในทางบวกตอ่สถานการณ์หนึ่ง หรือเป็นผลจากการที่บุคคล
ตอบสนองต่อสิ่งเร้านั่นเอง ทั้งนีก้ารปรับตัวแบง่ออกเป็น 3 ลักษณะได้แก่ 
  1. ระดับการปรับตัวที่มีการผสมผสานกันได้ดี ( Integrated level of adaptation)หมายถึง ระดับ
การปรับตัวทางโครงสร้าง หน้าที่ทางร่างกายให้ทำงานประสานกัน และตอบสนองตามความต้องการ 
กิจกรรมต่าง ๆ หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ยอมรับได้ ทางด้านจิตใจ ร่างกาย และทางสังคมได้อย่างเหมาะสม 
หรือการขอความช่วยเหลือการมีปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมกับผู้อ่ืน  
  2. ระด ับการปร ับตัวที ่อย ู ่ ในระยะของการชดเชย (Compensatory level of adaptation) 
หมายถึง ระดับการปรับตัวที่สามารถควบคุมและการคิดรู้ถูกกระตุ้นในการทำงาน เพื่อทำให้เกิดกระบวนการ
ปรับตัวอย่างผสมผสาน 
  3. ระดับการปรับตัวที่อยู ่ภาวะอันตราย/ไม่ดี (Compromised level of adaptation) หมายถึง 
ระดับการปรับตัวเมื่อเจอกับสิ่งที่มากระทบกับตัวบุคคล หากบุคคลนั้นจะปรับตัวให้เหมาะสมกับสิ่งที่เขา้มา 
แต่ถ้าสิ่งที่เข้ามากระทบเหนือความสามารถของบุคคลในการปรับตัวได้ ซึ่งระดับความสามารถในการปรับตัว
ของแต่ละบุคคลจะมีลักษณะเฉพาะตัว และมีขอบเขตจำกัด แต่ถ้าหากบุคคลเคยประสบความสำเร็จใน
สถานการณ์เช่นนี้มาก่อนแล้ว ขอบเขตระดับความสามารถในการปรับตัวจะกว้างขึ้นในสถานการณ์ใหม่ที่
เกิดขึ้นคล้ายกันหากระดับการปรับตัวไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลสะท้อนกลับสู่ระดับการปรับตัวใหม่ 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถกำหนกกรอบแนวความคิดในการศึกษาคร้ังนี้ได้ดังนี้ 

  ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 

 

ปัจจัยประชากรศาสตร ์
1.  เพศ 
2.  อายุ 
3.  ระดับการศึกษา 
4.  สถานภาพ 
5.  ประเภทบุคลากร 
6.  ระดับสายงาน 
7.  รายได้ต่อเดือน 

การปรับตัวในการทำงานของบคุลากร
มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมต่อการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณก์ารแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ปัจจัยความรู้และความเข้าใจ 

สิ่งแวดล้อมภายนอก 
1.  ด้านนโยบายและกฏหมาย 
2.  ด้านเทคโนโลย ี
3.  ด้านสงัคมและเศรษฐกิจ 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Research) เป็นการวิจัยที่
มุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้าที่เน้นสถานการณ์ที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบัน เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีเครื่องมือ
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย
ใช้สูตรของ Yamane (1967) ที่ค่าระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้อยู่ที่ 5% มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 
จากประชากรทั้งหมด 674 คน จากการคำนวณจึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานวิจัย 
จำนวน 255 ตัวอย่าง 

 เครื่องมือที่ผู้ศึกษาใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ โดยลักษณะ
ของคำถามจะประกอบไปด้วยคำถามทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นข้อคำถามของข้อมูลปัจจัยประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร ระดับสายงาน และรายได้
ต่อเดือน มีจำนวนข้อคำถามทั้งหมด 7 ข้อ ซึ่งเป็นข้อคำถามที่กำหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 
1 คำตอบ (Checklist)  
 ส่วนที่ 2 เป ็นข้อคำถามของข้อมูลปัจจ ัยความรู ้และความเข้าใจสิ ่งแวดล้อมภายนอกที ่มี
ความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่เก่ียวข้องกับปัจจัย
ความรู้และความเข้าใจ ซึ่งมีข้อคำถามทั้งหมด 14 ข้อ โดยมีลักษณะประเมินระดับความคิดเห็นทั้งหมด 5 
ระดับ (Rating Scale) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1.1  ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชงิกลุ่ม 

ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ประเภทบุคลากร ระดับสายงาน และรายได้ต่อเดือน 
1.2  ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับ

การวัดเชิงปริมาณ  
1.2.1 ปัจจัยความรู้และความเข้าใจสิง่แวดล้อมภายนอก ได้แก่ ด้านนโยบายและกฎหมาย 

ด้านเทคโนโลยี และดา้นสังคมและเศรษฐกิจ 
1.2.2 การปรับตัวในการทำงานของบคุลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต่อการ

เปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 2.1 ใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลการปรับตัวในการทำงานของ
บุคลากร ปัจจัยประชากรศาสตร์ จำแนกตามเพศ ระดับสายงาน  
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 2.2 ใช ้สถิต ิ One-Way ANOVA ในการวิเคราะห์ข ้อมูลการปรับตัวในการทำงาน ปัจจัย
ประชากรศาสตร์ จำแนกตามอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และรายได้ต่อเดือน หาก
พบความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 
 2.3 ใช้สถิติ Multiple Regression Analysis ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยความรู้และความเข้าใจ
สิ่งแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ด้านนโยบายและกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี และด้านสังคมและเศรษฐกิจ และการ
ปรับตัวในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลสำรวจบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 255 คน พบ ว่า บ ุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ประเภทของบุคลากรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับสายงานด้านสายสนับสนุน
วิชาการ และรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท  

2.  ปัจจัยความรู้และความเข้าใจสิ่งแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ด้านนโยบายและกฎหมาย ด้าน
เทคโนโลยี และด้านสังคมและเศรษฐกิจ พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยความรู้และความเข้าใจสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยรวมทั้งหมดอยูในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยความรู้และความเข้าใ จสิ่งแวดล้อม
ภายนอก ด้านนโยบายและกฎหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ด้านสังคมและเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 
และด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ตามลำดับ 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเร่ือง การปรับตัวในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมต่อการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สรุปได้ดังนี ้

1. ผลการวิจัยปัจจัยประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการปรับตัวของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎ
จันทรเกษม ด้านประชากรศาสตร์ ดังนี้ 
 เพศที่ต่างกัน ส่งผลต่อการปรับตัวในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต่อ
การเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกต่างกัน  แสดงให้เห็นว่า 
เพศที่ต่างกันของบุคลากร ส่งผลต่อการปรับตัวในการทำงานไม่แตกต่างกัน โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยการ
ปรับตัวในการทำงานมากกว่าเพศชาย 
 อายุที่ต่างกัน ส่งผลต่อการปรับตัวในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต่อ
การเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกต่างกัน 
 สถานภาพที่ต่างกัน ส่งผลต่อการปรับตัวในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกต่างกัน แสดงให้เห็น
ว่า สถานภาพที่ต่างกันของบุคลากร ส่งผลต่อการปรับตัวในการทำงานไม่แตกต่างกัน 
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 ระดับการศึกษาที่ต่างกัน ส่งผลต่อการปรับตัวในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษมต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกต่างกัน  พบว่า 
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีการปรับตัวในการทำงานโดยรวมแตกต่างเป็นรายคู่กับบุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาโท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปรญิญา
ตรี มีการปรับตัวในการทำงานโดยรวม น้อยกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท 
 ประเภทบุคลากรที่ต่างกัน ส่งผลต่อการปรับตัวในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกต่างกัน 
แสดงให้เห็นว่า ประเภทบุคลากรที่ต่างกันของบุคลากร ส่งผลต่อการปรับตัวในการทำงานไม่แตกต่างกัน 
 รายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน ส่งผลต่อการปรับตัวในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทร
เกษมต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกต่างกัน  แสดง
ให้เห็นว่า รายได้ต่อเดือนที่ต่างกันของบุคลากร ส่งผลต่อการปรับตัวในการทำงานไม่แตกต่างกัน 

2.  ผลการวิจัยปัจจัยประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการปรับตัวของบคุลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎ

จันทรเกษม ด้านปัจจัยความรู้และความเข้าใจสิ่งแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ด้านนโยบายและกฎหมาย 

ด้านเทคโนโลยี และด้านสังคมและเศรษฐกิจ ดังนี ้

 ด้านนโยบายและกฎหมาย มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 05 
แสดงว่า ปัจจัยความรู้และความเข้าใจสิ่งแวดล้อมภายนอก ด้านนโยบายและกฎหมาย มีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกต่อการปรับตัวในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากที่สุด 
 ด้านเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษมต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แสดงว่า ปัจจัย
ความรู้และความเข้าใจสิ่งแวดล้อมภายนอก ด้านเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกต่อการปรับตัวใน
การทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากที่สุด 
 ด้านสังคมและเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษมต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แสดงว่า 
ปัจจัยความรู้และความเข้าใจสิ่งแวดล้อมภายนอก ด้านสังคมและเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกต่อ
การปรับตัวในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต่อการเปลี ่ยนแปลงภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากที่สุด 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร ระดับ
สายงาน และรายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน ส่งผลต่อการปรับตัวในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม แตกต่างกัน 
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 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน ส่งผลต่อการปรับตัวในการ
ทำงาน แตกต่างกัน โดยบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีการปรับตัวในการทำงานโดยรวม น้อยกว่า
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท นอกจากนี้ บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี มีการ
ปรับตัวในการทำงาน น้อยกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอแนะจาก
ผลการวิจัยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ควรมีการจัดอบรม พัฒนาบุคลากรให้มีประสิ ทธิภาพ เพื่อ
รองรับการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการปรับตัวในการทำงานของบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงไป และจะต้องปรับตัวให้
เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจัยความรู้และความเข้าใจสิ่งแวดล้อมภายนอกด้านนโยบายและ
กฎหมาย ด้านเทคโนโลยี และด้านสังคมและเศรษฐกิจ ในสถานการณ์ที ่เกิ ดขึ ้นอย่างหลีกเลี ่ยงไม่ได้ 
โดยเฉพาะการปรับตัวในการปฏิบัติงานของบุคลากร และมาตรการการป้องกันและอุปกรณ์สำหรับป้องกัน
เชื้อโรคแก่บุคลากร ด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงด้านสังคมและเศรษฐกิจที่ส่งผลให้เกิดวิถี
ชีวิตปกติแบบใหม่ (New Normal) ที่เปลี่ยนไปจากเดิม การเว้นระยะห่าง และเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินมากข้ึน ส่งผลกระทบให้กับทุกภาคส่วน 
 2. ปัจจัยความรู ้และความเข้าใจสิ่งแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ด้านนโยบายและกฏหมาย ด้าน
เทคโนโลยี และด้านสังคมและเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวในการทำงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019  
 ปัจจัยความรู้และความเข้าใจสิ่งแวดล้อมภายนอกด้านนโยบายและกฎหมาย มีความสัมพันธ์ต่อการ
ปรับตัวในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้วิจัยจึงเสนอแนะจากผลการวิจัยที่พบว่า มาตรการในการตรวจ
คัดกรองโควิด-19 เป็นประเด็นสำคัญมากที่สุด ส่วนลำดับถัดมาคือ มหาวิทยาลัยมีการประเมินสถานการณ์
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกครั้งก่อนออกประกาศแนวทางการปฏิบัติงานให้บุคลากร ให้สอด
รับกับนโยบายของรัฐบาลตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมหาวิทยาลัยมีการ
ชี้แจงให้ความรู้เกี ่ยวกับมาตรการการป้องกันและอุปกรณ์สำหรับป้องกันเชื้อโรคแก่บุคลากร เช่น เจล
แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ที่วัดอุณหภูมิร่างกาย เป็นต้น เพราะสภาพแวดล้อมในสังคมและเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน เกิดการชะลอตัว ทำให้ต้องระมัดระวังเรื่องการวางแผนการเงิน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยจะต้องเรียนรู้ 
เข้าใจ และมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 ปัจจัยความรู้และความเข้าใจสิ่งแวดล้อมภายนอกด้านเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวใน
การทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้วิจัยจึงเสนอแนะจากผลการวิจัยที่พบว่า เทคโนโลยีเข้ามามี บทบาทใน
กระบวนการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เป็นประเด็นสำคัญมากที่สุด ส่วนลำดับถัดมาคือ มหาวิทยาลัยมี
อุปกรณ์/เครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการทำงานของท่าน โดยมหาวิทยาลัยมีทีมให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำใน
การใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานที่ที่พักอาศัย รวมถึงมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับการ
ทำงานของท่านในที่พักอาศัย เป็นต้น เพราะด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้มีการใช้งานเทคโนโลยี
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มากขึ้น อย่างเช่น การประชุมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนในการทำงานผ่านอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ทันสมัย
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 ปัจจัยความรู้และความเข้าใจสิ่งแวดล้อมภายนอกด้านสังคมและเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์ต่อการ
ปรับตัวในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้วิจัยจึงเสนอแนะจากผลการวิจัยที่พบว่า ผลกระทบทางสังคม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้เกิดวิถีชีวิตปกติแบบใหม่ (New Normal) 
ที่เปลี่ยนไปจากเดิม เป็นประเด็นสำคัญมากที่สุด ลำดับถัดมาคือ เป็นการเว้นระยะห่างในการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคม และการออกนอกบ้านเป็นไปด้วยความลำบากทำให้ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิด
สภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินมากขึ้น ทั้งนี้ทางรัฐบาลมีมาตรการอนุญาตให้
ภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า เปิด-ปิดดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด ส่งผลให้เกิดการ
ปรับตัวในการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นต้น เพราะในปัจจุบันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควิด 
2019 ทำให้เกิดการปรับตัวในการใช้ชีวิตให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรทำการศึกษาเพิ่มเติมถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวในการทำงานในส่วนของตำแหน่งงาน 

เพื ่อให้ทราบปัจจัยในการทำงานแต่ละตำแหน่งที ่ต ่างกันมีรายละเอียดงานไม่เหมือนกัน และเพิ่ม
ประสบการณ์การทำงาน เพื่อทราบถึงความเข้าใจและการปรับตัวที่มีมากน้อยในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

2. ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการประเมินการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคของบุคลากรในแต่
ละหน่วยงานนั้น ๆ 
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