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บทคัดย,อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงคLเพื่อ (1) เพื่อศึกษากระบวนการพฒันาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจทิัล 
ไทยแลนดL (2) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดL จําแนกตามปZจจัย 
ส[วนบุคคล (3) เพื่อศึกษาปZจจัยจากสภาพแวดล#อมภายใน ที่มผีลต[อกระบวนการพฒันาบุคลากรภาครัฐ 
ในยุคดิจิทัลไทยแลนดL 
 กลุ[มตัวอย[างที่ใช#ในการวิจัยคร้ังนี้คือบุคลากรภาครัฐ จํานวน 400 คน โดยใช#แบบสอบถาม 
เปaนเคร่ืองมือที่ใช#ในการเก็บรวบรวมข#อมูล สถิติที่ใช#ในการวิเคราะหL ได#แก[ ความถ่ี ค[าร#อยละ ค[าเฉลี่ย และ
ส[วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด#วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) หากพบความแตกต[างจะนาํไปเปรียบเทียบเปaนรายคู[ โดยใช#วิธีของ LSD และใช#สถิติ
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว[า บุคลากรภาครัฐที่มปีระเภทตําแหน[ง และระดบัการศึกษาต[างกัน 
ทําให#กระบวนการพฒันาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดLต[างกัน และบุคลากรภาครัฐที่มอีายุ และ
ประสบการณLในการทาํงานต[างกัน ทําให#กระบวนการพัฒนาบคุลาการภาครัฐในยุคดิจทิัลไทยแลนดL 
ไม[ต[างกัน ส[วนปZจจัยจากสภาพแวดล#อมภายใน ด#านนโยบายขององคLการ ด#านทัศนคติของผู#บริหาร  
ด#านหลักสูตร ด#านงบประมาณ และด#านระยะเวลา มีผลต[อกระบวนการพฒันาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัล
ไทยแลนดL 
 
คําสําคัญ: กระบวนการพฒันาบุคลากร ; ภาครัฐในยุคดิจิทลัไทยแลนดL 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research is (1) to study a government personnel development 
process in Thailand digital age (2) to study the government personnel development process 
in Thailand digital age classified by Personal factor and (3) to study internal environment 
affecting the government personnel development process in Thailand digital age. 
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 The sample group is 400 government personnel who are interested in the 
government personnel development process in Thailand digital age. The questionnaire is a 
tool to collect data. Data are analyzed by statistic; frequency, percentage, mean, standard 
deviation, statistical hypothesis testing by using t-test statistics, One-way ANOVA (F-test), 
statistical significant different pair of variables testing by LSD if difference is found and 
Multiple Regression statistics. 
 The result of hypotheses testing shows that position and education of government 
personnel affected differently to the government personnel development process in 
Thailand digital age and government personnel’s age and experience not affect to the 
government personnel development process in Thailand digital age. Internal environment 
including to policy, manager’s attitude, content, budget and period is effective to the 
government personnel development process in Thailand digital age. 
 
Keywords: government personnel development process ; government in Thailand digital age 
 
บทนํา 
 บุคลากร ถือเปaนทรัพยากรที่มีค[าและสาํคัญต[อการบริหารงาน ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ถึงแม#
ในปZจจุบันประเทศไทยจะก#าวเข#าสู[ประเทศไทย 4.0 ที่เน#นในการพัฒนา สร#างสรรคLนวัตกรรมและนําเทคโนโลยี
เข#ามาใช#งานมากข้ึน จนทาํให#เกิดการเปลี่ยนแปลงอย[างรวดเร็วทั้งทางด#าน สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี 
การศึกษา ตลอดจนการบริหารบุคคล จะเห็นได#จากภาคเอกชนมีการลดจาํนวนบุคลากรลงเปaนจํานวนมาก
เพื่อปรับโครงสร#างการทาํงานให#มีจํานวนบุคลากรน#อยแต[มีความรู# ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และใช#
เทคโนโลยีมากข้ึนเพื่อให#สอดคล#องกับการเปลี่ยนแปลง ตรงข#ามกับบุคลากรภาครัฐที่การลดจํานวนบุคลากร
จะเกิดจากการเกษียณอายุราชการ การลาออกโดยสมัครใจหรือการโดนลงโทษทางวนิัย ทาํให#ภาครัฐ 
ไม[สามารถปรับปรุงโครงสร#างได#เหมือนกับภาคเอกชน ดังนั้น ภาครัฐจึงต#องมีการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู[ 
ให#มีความรู# ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสม พร#อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสู[ดจิิทลัไทยแลนดL 
 สํานักงาน ก.พ. ได#จดัทําแผนปฏิบัติการด#านการสร#างและพฒันากําลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธL 
เพื่อการไปสู[ดิจิทลัไทยแลนดL พ.ศ. 2561 - 2565 เพื่อใช#เปaนแนวทางในการสร#างกําลังคนภาครัฐ 
ให#สอดคล#องกับบริบทการพัฒนาประเทศ มีจุดมุ[งหมายในการสร#างและพฒันากําลงัคนภาครัฐให#มี “กรอบ
แนวคิด” และ “ทักษะ” ในการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งให#การสนบัสนนุและการมีส[วนร[วมในการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐเพื่อเข#าสู[ยุคดิจิทัลไทยแลนดL แผนดังกล[าว มีการกล[าวถึง “การสร#างและพัฒนาให#ข#าราชการและ
บุคลากรภาครัฐทีป่ฏิบัติงานอยู[ในระบบราชการมีกรอบความคิดแบบใหม[ในการทํางานเพื่อประชาชน ริเร่ิม
สร#างสรรคLพร#อมปรับตัว สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง ทํางานอย[างทนัสมัย มีธรรมาภิบาล รวมทั้งมีทักษะ
ที่จําเปaนสําหรับการทาํงานในบริบทการเปaนดิจทิัลไทยแลนดL” 
 ซ่ึงมีเปxาหมายในการสร#างและพฒันา ข#าราชการและบุคลากรภาครัฐทั้งในส[วนกลาง ส[วนภูมิภาค 
และส[วนท#องถ่ิน แสดงให#เห็นว[าในภาครัฐยังคงให#ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย[างต[อเนื่องโดยมี
ความคาดหวังหรือจุดมุ[งหมายในการพัฒนาข#าราชการและบุคลากรภาครัฐให#มีความรู# ทักษะ และทัศนคต ิ
ในด#านดจิิทัลมากข้ึน ดังนั้น ผู#วจิัยจึงมีความสนใจในเร่ือง กระบวนการพฒันาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัล
ไทยแลนดL โดยการศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดLจําแนกตามปZจจัย 
ส[วนบุคคลและมีผลจากปZจจัยจากสภาพแวดล#อมภายในมากน#อยเพียงใด 
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วัตถุประสงค� 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการพฒันาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดL 
 2. เพื่อศึกษากระบวนการพฒันาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดLจาํแนกตามปZจจัยส[วนบคุคล 
 3. เพื่อศึกษาปZจจัยจากสภาพแวดล#อมภายในที่มีผลต[อกระบวนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
ในยุคดิจิทัลไทยแลนดL 
 
ขอบเขตงานวิจัย 
 1. ขอบเขตประชากร ประชากรและตัวอย[าง คือ บุคลากรภาครัฐ ซ่ึงผู#วิจัยไม[ทราบจํานวนบุคลากร
ภาครัฐที่สนใจกระบวนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดLที่ชัดเจน กําหนดค[าความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได#ที่ 5% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยการเป{ดตารางหาขนาดกลุ[มตัวอย[างของ Taro Yamane 
(1973) โดยผลที่จากการเป{ดตาราง พบว[า ขนาดของกลุ[มตัวอย[างมีจํานวน 400 คน 
 2. ขอบเขตด#านตัวแปร ตัวแปรที่ใช#ในการศึกษากระบวนการพฒันาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทลั 
ไทยแลนดL ประกอบด#วย 
    ตัวแปรอิสระ ด#านปZจจัยส[วนบุคคล ได#แก[ อายุ ประสบการณLในการทํางาน ประเภทตําแหน[ง 
และระดับการศึกษา รวมถึงปZจจัยจากสภาพแวดล#อมภายนอก ด#านนโยบายขององคLการ ด#านทัศนคติของ
ผู#บริหาร ด#านหลักสูตร ด#านงบประมาณ ด#านวทิยากร ด#านระยะเวลา ด#านอุปกรณL ด#านผู#เข#ารับการอบรม 
และด#านผู#ดาํเนินการ 
    ตัวแปรตาม ประกอบด#วย ด#านการวิเคราะหLหาความจาํเปaน ด#านการออกแบบหรือการวางแผน 
ด#านการปฏิบัติหรือดําเนินการตามแผน และด#านการประเมินผล 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1 บุคลากรภาครัฐที่มีปZจจัยส[วนบุคคล ได#แก[ อายุ ประสบการณLในการทํางาน ประเภทตําแหน[ง 
และระดับการศึกษาต[างกัน น[าจะทําให#กระบวนการพัฒนาบุคลากรในยุคดิจิทัลไทยแลนดLต[างกัน 
 2. ปZจจัยจากสภาพแวดล#อมภายในมีผลต[อกระบวนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจทิัล 
ไทยแลนดL 
 
ประโยชน�ที่คาดว,าจะไดEรับ 
 1. เพื่อให#ทราบถึงกระบวนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจทิัลไทยแลนดL 
 2. เพื่อให#ทราบถึงกระบวนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจทิัลไทยแลนดLโดยจาํแนกตามปZจจัย
ส[วนบุคคล 
 3. เพื่อให#ทราบถึงปZจจัยจากสภาพแวดล#อมภายในที่มีผลต[อกระบวนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
ในยุคดิจิทัลไทยแลนดL 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับป�จจัยส�วนบุคคล 
 วิวัฒนL แสงเพ็ชร (2559) กล[าวว[า ปZจจัยส[วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะของกลุ[มตัวอย[าง 
ประกอบด#วย เพศ อายุ อายุงาน (ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน) ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ตาํแหน[งงาน 
และรายได#เฉลี่ยต[อเดือน เปaนต#น 
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 ประไพรัตนL ไวทยกุล และคณะ (2556) กล[าวว[า ปZจจัยส[วนบุคคล เพศกับการทํางาน 
ประสบการณLการทํางาน อายุกับการทํางาน และตาํแหน[ง ทาํให#เข#าใจลักษณะของแต[ละบุคคล 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับป�จจัยจากสภาพแวดล�อมภายใน 
 ศิรภัสสรศL วงศLทองดี (2559) กล[าวถึง สภาพแวดล#อมภายในองคLการ โดยสรุปได#ว[า 
สภาพแวดล#อมภายในองคLการ (internal environments within the organization) เปaนหนึง่ในปZจจัย
สําคัญที่จะต#องคํานึงถึง ในภาคปฏิบัติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยL เพราะจะทําให#ทราบถึงพื้นฐานองคLการ 
เช[น ยุทธศาสตรL โครงสร#าง งบประมาณ บุคลากร ความรู# ทักษะ ประสบการณL นโยบาย แผนงาน โครงการ 
ตลอดจนวัฒนธรรม เทคโนโลยี ระบบงานต[าง ๆ เปaนต#น 
 ธีระเดช ร้ิวมงคล (2558) ได#กล[าวถึงปZจจัยที่มีผลต[อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยL ซ่ึงเปaนปZจจัยทีเ่กิด
จากสภาพแวดล#อมภายในองคLกร ได#แก[ นโยบายขององคLการ (Policy) ทัศนคติของผู#บริหาร 
(Management Attitude) หลักสูตร (Content) งบประมาณ (Budget) สถานที่ (Place) วิทยากร 
(Trainer/Instructor) ระยะเวลา (Time/Period) อุปกรณL (Equipment) ผู#เข#ารับการอบรม (Target 
Group/Trainee) และ ผู#ดาํเนนิการ (Organizer) 
 วิโรจนL สารรัตนะ (2556) กล[าวถึง นโยบาย สรุปความว[า นโยบาย (Policy) หมายถึง แนวทางหรือ
วิธีการเพื่อการปฏิบัติที่รัฐบาล หรือสถาบัน หรือกลุ[ม หรือบุคคล เลือกจากทางเลือกหลาย ๆ ทางเพื่อใช#เปaน
แนวทางในการปฏิบัติ โดยมีจดุหมายที่คาดหวังให#บรรลุผล 
 ศิริวรรณ แก#วจันดา (2554) กล[าวถึงความหมายของ งบประมาณ โดยสรุป หมายถึง แผนเบด็เสร็จ
ซ่ึงแสดงออกในรูปตัวเงิน แสดงโครงการดําเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่งรวมถึงการกะประมาณการบริหาร
กิจกรรม โครงการ และค[าใช#จ[ายตลอดจนทรัพยากรที่จําเปaนในการสนับสนนุการดําเนินงานให#บรรลุตามแผน 
นอกจากนี้งบประมาณยังเปaนเคร่ืองมือในการพัฒนาหน[วยงาน ถ#าหน[วยงานจัดงบประมาณการใช#จ[าย 
อย[างถูกต#อง และมีประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาให#เกิดความเจริญก#าวหน#าแก[หน[วยงานและสังคม  
โดยหน[วยงานต#องพยายามใช#จ[ายและจัดสรรงบประมาณให#เกิดประสิทธผิลไปสู[โครงการที่จาํเปaน  
เปaนโครงการลงทุนเพื่อให#เกิดความก#าวหน#าของหน[วยงาน 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาบุคลากร 
 Delahaye (2000: 2005) อ#างอิงใน ศิรภัสสรศL วงศLทองดี (2559) ได#เสนอกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยL หรือกระบวนการพัฒนาบุคลากร ไว# 4 ข้ันตอน ได#แก[ 1) ข้ันการวิเคราะหLหาความจําเปaน 
(HRD needs investigation) 2) ข้ันการออกแบบ (design) 3) ข้ันการนําไปปฏิบัติ (implementation) 
และ 4) ข้ันการประเมินผล (HRD evaluation) 
 ธีระเดช ร้ิวมงคล (2558) กล[าวว[า การพัฒนาทรัพยากรมนุษยLในองคLการ มีวงจรหรือวัฏจักร 
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยL (HRD cycle) 4ระยะ ได#แก[ 1) หา (Identify) 2) วางแผน (Plan) 3) อบรม 
(Conduct) และ 4) วัดผล (Evaluate) 
 ชูชัย สมิทธิไกร (2538) อ#างอิงใน ญาโณทัย สายที (2553) กล[าวว[าการวางแผนพฒันาบุคลากร 
เม่ือองคLกรทราบถึงความต#องการหรือปZญหาในการพัฒนา ข้ันตอนต[อมาคือการวางแผนเพื่อการพัฒนา
บุคลากร ซ่ึงจะมีการกําหนดวัตถุประสงคL วิธีการ ระยะเวลา ของโครงการพัฒนาบุคลากร แต[ละโครงการ
อย[างชัดเจน อย[างไรก็ดีความต#องการพัฒนาบุคลากรอาจมีมากเกินความสามารถที่จะตอบสนองได# 
ในช[วงหนึ่ง ๆ ดังนั้นการวางแผนจึงจําเปaนต#องมีการจัดลําดับความสําคัญและความเร[งด[วนของแต[ละโครงการ 
เพื่อสามารถจัดการและบริหารทรัพยากรขององคLการให#มีประสิทธิภาพมากที่สุด และการประเมินผล 
เปaนข้ันตอนสดุท#ายของการพฒันาของบุคลากร เพื่อให#ได#สิ่งที่บรรลุ ปZญหาอุปสรรคและสิง่ที่ควรจะแก#ไข 
ในการดําเนินการต[อไป 
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 งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
 วิภาวดี ดวงสูงเด[น (2555) ศึกษาการปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนาบุคลากรของผู#บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ภาคกลาง สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สรุปว[าการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนาบุคลากร จําแนกตาม เพศ อายุ 
ประสบการณLทํางาน ตําแหน[ง วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ และรายได#ต[อเดือน ไว#ว[า การจําแนกตามตําแหน[ง 
ที่ต[างกันมีผลต[อกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่แตกต[างกัน การจําแนกตามประสบการณLในการทํางานที่ต[างกัน
มีผลต[อกระบวนการพัฒนาบุคลากรในด#านการหาความจาํเปaนและการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร 
ที่แตกต[างกัน การจาํแนกตามวฒุิการศึกษาที่ต[างกันมีผลต[อการหาความจําเปaนในการพัฒนาบคุลากรและ
การนําแผนการพัฒนาบุคลากรไปปฏิบัตทิี่แตกต[างกัน ส[วนการจําแนกตาม เพศ อายุ วทิยฐานะ และรายได#
ต[อเดือนที่ต[างกัน ไม[มผีลต[อกระบวนการพัฒนาบุคลากร 
 สุนิษา กลึงพงษL (2556) ได#สรุปการวิจัยเก่ียวกับความต#องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบัติการ
คณะพาณิชยศาสตรLและการบัญชี จุฬาลงกรณLมหาวิทยาลัยจําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณL
ทํางาน ไว#ว[า บุคลาการสายปฏิบัติการ ที่มีเพศต[างกันมีความต#องการพัฒนาตนเองไม[ต[างกัน บุคลากร 
สายปฏิบัติการ ที่มีวฒุิการศึกษาต[างกันมีความต#องการพฒันาตนเองต[างกัน บุคลาการสายปฏิบตัิการ ที่มี
ประสบการณLทํางานต[างกันมีความต#องการพัฒนาตนเองไม[ต[างกัน 
 สร#อยสิน แก#วหนู (2555) ได#ศึกษาวิจัยเก่ียวกับความต#องการพฒันาตนเอง กระบวนการบริหาร
บุคลากร และปZจจัยที่มีความสัมพันธLกับการพฒันาตนเองของบคุลากรสายสนบัสนนุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชยั จําแนกตาม เพศ อายุ ประเภทของบุคลากร ระดับการศึกษา ประสบการณLในการทํางาน 
สภานภาพการสมรส รายได# ลักษณะงานที่ตรงกับวุฒิ และการสนับสนนุจากผู#บังคับบัญชาโดยสรุปไว#ว[า เพศ 
อายุ และประสบการณLในการทาํงานต[างกัน มีความต#องการพัฒนาตนเองไม[ต[างกัน ประเภทบุคลากร ระดับ
การศึกษา สถานภาพการสมรส และรายได# ลักษณะงานที่ตรงกับคุณวุฒิ ต[างกันมีความต#องการพัฒนา
ตนเองต[างกัน การสนบัสนนุจากผู#บังคับบัญชาไม[มีความสัมพนัธLกับความต#องการพัฒนาตนเอง 
 เอ้ือมมาภา ประเสริฐวีธัช (2559) ศึกษาความต#องการพัฒนาตนเองของบุคลากร: กรณีศึกษา  
กรมส[งเสริมการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี สรุปได#ว[า บุคลากรที่มีเพศ ระดับการศึกษา ประเภทกลุ[มงานต[างกัน 
มีความต#องการพัฒนาตนเองไม[ต[างกัน ส[วนบุคลากรที่มีอายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต[างกัน มีความต#องการ
พัฒนาตนเองต[างกัน 
 ประพฤทธิ์ สุขใย (2556) ได#สรุปการวิจยัที่ถึงสภาพปZญหาที่เก่ียวกับการพฒันาบุคลากรไว#หลายประการ 
ได#แก[ 1) ปZญหาเร่ืองงบประมาณที่มีการสนับสนนุไม[เพียงพอ 2) บุคลากรไม[มีคู[มือในการปฏิบัติงาน ให#ศึกษา/
ขาดผู#สอนงานเฉพาะด#าน 3)ปZญหาบุคลากรไม[มีเวลาเข#ารับการพัฒนา เพราะไม[สามารถปลีกตัวออกจากงาน
ประจําได# 4) ปZญหาบุคคลไม[ได#รับเชิญเข#าร[วมพัฒนา บุคคลไม[มีปZญหาหรือความต#องการพัฒนา และ 
ไม[แสดงความคิดเห็น และ 5)ไม[มีหลักสูตรที่ตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
 จนิสา ช[วยสมบูรณL (2556) ได#สรุปผลการวิจัยในด#านปZญหาการพัฒนาบุคลากรขององคLการบริหาร
ส[วนจังหวัดสตูล แบ[งเปaนเร่ือง ๆ ไว#ว[า 1) บุคลากรขาดการพัฒนาอย[างต[อเนื่อง โดยมีสาเหตุมาจากองคLการ
บริหารส[วนจังหวัดสตูลจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรไว#ตามแผนแบบป�เว#นป� 2) บุคลากรขาดความสามัคคี  
ทําให#เกิดการแข[งขันภายใน ดังนั้น ผู#บริหารจึงควรเน#นและให#ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรมากข้ึน  
3) บุคลากรบางรายไม[ให#ความสนใจในการเข#าร[วมการฝ�กอบรม ในขณะที่บางรายเข#ารับการฝ�กอบรม 
เกินกว[าที่กําหนด 4) มีปZญหาด#านวิทยากร หน[วยงานควรหาวทิยากรที่มีความรู# ความสามารถ และมี
ประสบการณLในการบรรยายหัวข#อที่ต#องการ 5) หน[วยงานมีงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรไม[เพียงพอ 
ตั้งงบประมาณกับแผนพฒันาบคุลากรไม[สอดคล#องกับการพฒันา 



6 

เคร่ืองมือที่ใชEในงานวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เปaนการวจิัยแบบไม[ทดลอง (Non-Experimental Design) ซ่ึงเปaนการวิจยั 
ที่ไม[มีการจัดกระทาํหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เปaนการเก็บข#อมูลเพียงคร้ังเดียว โดยใช#เคร่ืองมือในการวิจัย
เปaนแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสLและวิเคราะหLข#อมูลด#วยวิธีการทางสถิติโดยใช#โปรแกรมสําเร็จรูป 
 ประชาการในการศึกษาคร้ังนี้ คือ บุคลากรภาครัฐ ซ่ึงผู#วิจัยไม[ทราบจํานวนบุคลากรภาครัฐที่สนใจ
กระบวนการพฒันาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดLที่ชัดเจน ผู#วิจัยจงึสุ[มแบบสะดวก และใช#วิธีการหา
จํานวนกลุ[มตัวอย[างโดยการเป{ดตารางหาขนาดของกลุ[มตัวอย[างของ Taro Yamane (1973) เพื่อกําหนด
ขนาดของกลุ[มตัวอย[างในการวจิัย โดยเลือกขนาดของประชากรจากในตารางแบบไม[ทราบจํานวนที่แน[นอน 
หรือ ∞ (Infinity) จากค[าความคาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยผลที่จากการเป{ดตารางของ 
Taro Yamane (1973) คือ ขนาดของกลุ[มตัวอย[างจาํนวน 400 คน 
 เคร่ืองมือที่ใช#ในงานวิจัยคร้ังนี้ ผู#วิจัยใช#แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสLเปaนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข#อมูล โดยเปaนแบบสอบถามแบบปลายเป{ดและแบบปลายป{ด แบ[งออกได#เปaน 4 ส[วน ดังนี ้
  ส[วนที่ 1 ข#อมูลส[วนบุคคลของผู#ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปaนข#อคําถามเก่ียวกับปZจจัยส[วนบุคคล 
ซ่ึงประกอบด#วย เพศ อายุ ประสบการณLในการทาํงาน ประเภทตําแหน[ง และระดับการศึกษา มีจํานวน 
ข#อคําถามทั้งหมด 5 ข#อ เปaนคําถามปลายป{ดและกําหนดให#ผู#ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได#เพยีง 1 คําตอบ 
  ส[วนที่ 2 กระบวนการพฒันาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทลัไทยแลนดL เปaนคําถามที่เก่ียวข#อง 
กับกระบวนการพฒันาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดL ประกอบด#วย การวิเคราะหLหาความจําเปaน 
การออกแบบหรือการวางแผน การปฏิบัติหรือการดําเนินการตามแผน และการประเมินผล มีจาํนวน 
ข#อคําถามทั้งหมด 27 ข#อ เปaนคําถามปลายป{ดและกําหนดให#ผู#ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได#เพียง 1 คําตอบ 
  ส[วนที่ 3 ปZจจัยจากสภาพแวดล#อมภายในที่มีผลต[อกระบวนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
ในยุคดิจิทัลไทยแลนดL เปaนคําถามที่เก่ียวข#องกับปZจจัยจากสภาพแวดล#อมภายใน ประกอบด#วย ด#านนโยบาย
ขององคLการ ด#านทัศนคติของผู#บริหาร ด#านหลักสูตร ด#านงบประมาณ ด#านวิทยากร ด#านระยะเวลา  
ด#านอุปกรณL ด#านผู#เข#ารับการอบรม และ ด#านผู#ดําเนินการ มีจํานวนคําถามทั้งหมด 38 ข#อเปaนคําถามปลายป{ด
และกําหนดให#ผู#ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได#เพียง 1 คําตอบ 
  ส[วนที่ 4 เปaนข#อคําถามแบบปลายเป{ดเพื่อให#ผู#ตอบแบบสอบถามได#แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
กระบวนการพฒันาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดL ซ่ึงจะมีข#อคําถามทั้งหมด 1 ข#อ 
 
การวิเคราะห�ขEอมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา ใช#ในการวิเคราะหLข#อมูลดังนี ้
  1.1 ใช#ค[าร#อยละ และค[าความถ่ีกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ[ม คือ ปZจจัยส[วนบุคคล 
ได#แก[ ด#านเพศ ด#านอายุ ด#านประสบการณLในการทํางาน ด#านประเภทตําแหน[ง และด#านระดบัการศึกษา 
  1.2 ใช#ค[าเฉลี่ย และส[วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ คือ ปZจจัย
จากสภาพแวดล#อมภายใน และกระบวนการพฒันาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดL 
 2. สถิติเชิงอนุมาน ใช#ในการวิเคราะหLข#อมูลดังนี ้
  2.1 เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาบคุลากรภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดL โดยจําแนกตาม อายุ 
โดยใช#สถิติการทดสอบแบบ t-test 
  2.2 เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาบคุลากรภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดL โดยจําแนกตาม 
ประสบการณLในการทํางาน ประเภทตําแหน[ง และระดับการศึกษา โดยการสถิติการวิเคราะหLความแปรปรวน
ทางเดียว (One - way ANOVA) หากพบความแตกต[างจะนําไปสู[การทดสอบเปaนรายคู[ด#วยสถิต ิLSD 
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  2.3 เพื่อศึกษาปZจจัยจากสภาพแวดล#อมภายในที่มีผลต[อกระบวนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
ในยุคดิจิทัลไทยแลนดL โดยใช#สถิติการวิเคราะหLสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะหLกระบวนการพฒันาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทลัไทยแลนดL โดยรวม มีระดับ
ความเห็นอยู[ในระดับเห็นด#วย โดยเรียงตามลําดับ ได#แก[ ด#านการวิเคราะหLหาความจําเปaน ด#านการประเมินผล 
ด#านการออกแบบหรือการวางแผน ด#านการปฏิบัติหรือดําเนินการตามแผน 
 2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในยุคดจิิทัลไทยแลนดL จําแนกตาม
ปZจจัยส[วนบุคคล สามารถสรุปผลการวิจัยได#ดงันี ้
  2.1 บุคลากรภาครัฐที่มีอายุต[างกัน และประสบการณLในการทํางานต[างกัน ทาํให#กระบวนการ 
พัฒนาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจทิัลไทยแลนดLไม[ต[างกัน 
  2.2 บุคลากรภาครัฐที่มปีระเภทตําแหน[ง และระดบัการศึกษาต[างกัน ทําให#กระบวนการ 
พัฒนาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจทิัลไทยแลนดLต[างกัน 
 3. ผลการวิเคราะหLปZจจัยจากสภาพแวดล#อมภายในที่มผีลต[อกระบวนการพฒันาบุคลากรภาครัฐ
ในยุคดิจิทัลไทยแลนดL สามารถสรุปผลการวิจัย ได#ดงันี ้
  3.1 ปZจจัยจากสภาพแวดล#อมภายใน ด#านนโยบายขององคLการ ด#านทัศนคติของผู#บริหาร  
ด#านหลักสูตร ด#านงบประมาณ และด#านระยะเวลา มีผลต[อกระบวนการพฒันาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัล
ไทยแลนดL 
  3.2 ปZจจัยจากสภาพแวดล#อมภายใน ด#านวิทยากร ด#านอุปกรณL ด#านผู#เข#ารับการอบรม และ
ด#านผู#ดําเนนิการ ไม[มผีลต[อกระบวนการพฒันาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดL 
 
การอภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษากระบวนการพฒันาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดL โดยภาพรวม อยู[ใน
ระดับความเห็น ระดบัเห็นด#วย 
  1.1 ด#านการวิเคราะหLหาความจําเปaน ของบุคลากรภาครัฐ อยู[ในระดับความเห็น เห็นด#วยอย[างยิ่ง 
ผู#วิจัยมีความคิดเห็นว[า บุคลากรภาครัฐส[วนใหญ[มีความเห็นว[าเทคโนโลยจีะมีส[วนสาํคัญต[อการทํางาน 
ในปZจจุบันและอนาคต บุคลากรภาครัฐจึงเห็นถึงความจําเปaนในการพัฒนาความรู# หรือทักษะการใช#เทคโนโลยี 
เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และประสิทธิภาพในการทาํงาน ดังนั้น นักทรัพยากรบุคคลที่ รับผิดชอบ 
ด#านการพฒันาบุคลากร จึงควรให#ความสําคัญกับการพฒันาความรู#และทักษะด#านเทคโนโลยีเปaนลาํดับแรก
ให#กับบุคลากรในหน[วยงาน เพื่อตอบสนองต[อความต#องการพัฒนาตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
ซ่ึงสอดคล#องกับแนวคิดของ ธีระเดช ร้ิวมงคล (2558) ที่ว[าการวิเคราะหLหาความจําเปaน เปaนระยะเร่ิมแรก
ของกระบวนการพัฒนาบุคลากร คือจะต#องมีการหาหรือกําหนดหัวข#อเร่ืองที่จะใช#ในการพัฒนาและฝ�กอบรม 
ซ่ึงถือว[าเปaนเร่ืองสําคัญ เพราะเปaนสิง่ที่ผู#ที่มีหน#าที่รับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนษุยLในองคLการ 
จะต#องมีการวิเคราะหLถึงความจาํเปaน และจัดลาํดับความสาํคัญว[า ควรจะจัดและดําเนนิการในหัวข#อเร่ืองใด
ก[อนหรือหลัง เพื่อตอบสนองความต#องการของบุคลากร หน[วยงานและองคLการได#อย[างถูกต#องและเกิด
ประสิทธิภาพมาก 
  1.2 ด#านการออกแบบหรือการวางแผน ของบุคลากรภาครัฐ อยู[ในระดับความเห็น เห็นด#วย 
ผู#วิจัยมีความคิดเห็นว[า บุคลากรภาครัฐมีการวางแผนในการพฒันาความรู# ความสามารถ หรือฝ�กทักษะ 
การใช#เทคโนโลยีด#วยตนเองและหน[วยงานมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยมีการกําหนดวตัถุประสงคL 
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ข้ันตอน และระบุระยะเวลาสาํหรับการดาํเนนิการในแต[ละโครงการ/กิจกรรมการพฒันาบคุลากรอย[างเปaนรูปธรรม 
ซ่ึงสอดคล#องกับแนวคิดของ ธีระเดช ร้ิวมงคล (2558) ที่ว[าเม่ือผู#รับผิดชอบในการพฒันาทรัพยากรมนุษยL
ทราบว[าจะต#องดําเนินการจัดการพัฒนาและฝ�กอบรมในเร่ืองใด หัวข#อใด ให#กับใครแล#วก็จะต#องมีการวางแผน 
การทํางานทั้งหมด ว[าจะมีข้ันตอนในการดําเนนิงานอย[างไร มีกิจกรรมอะไรบ#างที่จะต#องจดัเตรียม  
ใครเปaนผู#รับผิดชอบ โดยจะต#องมีการวางแผนไว#ให#ครอบคลุมและครบถ#วน เพื่อจะได#มีแนวทางไว#สําหรับปxองกัน
และแก#ไขปZญหาที่อาจจะเกิดข้ึน และสอดคล#องกับ ชูชัย สมิทธิไกร (2538) อ#างอิงใน ญาโณทัย สายที (2553) 
ที่ว[า การวางแผนเพื่อการพัฒนาบุคลากร จะต#องมีการกําหนดวัตถุประสงคL วิธีการ ระยะเวลาของโครงการ
พัฒนาบุคลากร แต[ละโครงการอย[างชัดเจน และจาํเปaนต#องมีการจัดลําดบัความสําคัญและความเร[งด[วน 
ของแต[ละโครงการ เพื่อสามารถจัดการและบริหารทรัพยากรขององคLการให#มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
  1.3 ด#านการปฏิบัติหรือดําเนินการตามแผน ของบุคลากรภาครัฐ อยู[ในระดับความเห็น เห็นด#วย 
ผู#วิจัยมีความคิดเห็นว[า บุคลากรภาครัฐมีการดําเนินการพัฒนาความรู# หรือฝ�กทักษะด#วยตนเองตามที่วางแผนไว# 
และหน[วยงานมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู# ฝ�กทักษะ หรือปรับกรอบความคิดที่เก่ียวกับการใช#
เทคโนโลยี ตามวัตถุประสงคLของแผนพฒันาบุคลากรที่ได#จัดทําไว# ซ่ึงสอดคล#องกับแนวคิดของ Delahaye 
(2000: 2005) อ#างอิงใน ศิรภัสสรศL วงศLทองดี (2559) ที่สรุปถึงการปฏิบัติว[าเปaนการฝ�กทักษะโดยการ
ปฏิบัติ ให#ความรู#โดยการบรรยาย หรือการเรียนรู#จากปZญหาทีไ่ด#พบ วิธีการดังกล[าวเปaนการปฏิบัติโดย
บุคลากรตามที่ได#ออกแบบไว# และสอดคล#องกับแนวคิดของ ธีระเดช ร้ิวมงคล (2558) ที่ว[าเม่ือผู#รับผิดชอบ
ในด#านการพัฒนาทรัพยากรมนษุยLวางแผนการดาํเนินงานไว#เรียบร#อยแล#วจะต#องดาํเนินการให#เปaนไปตาม
แผนงาน กิจกรรม และกําหนดการต[าง ๆ ตามที่ได#กําหนดไว# เพื่อให#การพัฒนาและฝ�กอบรมบรรลุตาม
วัตถุประสงคLที่ต#องการ 
  1.4 ด#านการประเมินผล ของบุคลากรภาครัฐ อยู[ในระดับความเห็น เห็นด#วย ผู#วิจัย 
มีความคิดเห็นว[า บุคลากรภาครัฐที่เข#าร[วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรมีการประเมินผลระหว[างการดําเนินการ 
คือ หากพบเจอปZญหาหรืออุปสรรคระหว[างการร[วมกิจกรรมจะมีการแจ#งต[อผู#รับผิดชอบเพื่อดําเนินการแก#ไข
ปZญหาหรืออุปสรรคดังกล[าว นอกจากนี้หน[วยงานทีบุ่คลากรภาครัฐสังกัดยังมีการประเมินผลหลังสิ้นสุด
โครงการ/กิจกรรม เพื่อวัดผลการพัฒนาบุคลากรหรือวัดผลโครงการ/กิจกรรมโดยมุ[งหวังให#เปaนไปตามแผน 
ที่ได#ออกแบบไว# และสอดคล#องกับวัตถุประสงคLของการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ซ่ึงสอดคล#องกับแนวคิด
ของ Delahaye (2000: 2005) อ#างอิงใน ศิรภัสสรศL วงศLทองดี (2559) โดยสรุปว[าการประเมินผลเปaนข้ันตอน
ที่สําคัญเพราะจะทําให#ทราบว[าจากการวิเคราะหL ออกแบบ ลงมือปฏิบัติ มีผลสัมฤทธิ์อย[างไร โดยสามารถวัดได#
จากบุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงมากน#อยเพียงใด การเปลี่ยนแปลงนัน้เกิดข้ึนจากการเรียนรู#ตามที่ออกแบบ
หรือไม[ และสามารถบ[งบอกความคุ#มค[าของโครงการได# และสอดคล#องกับแนวคิดของชูชัย สมิทธิไกร (2538) 
อ#างอิงใน ญาโณทัย สายที (2553) ที่ว[าการประเมินผลเปaนข้ันตอนสุดท#ายของการพฒันาของบคุลากร 
เพื่อให#ได#สิ่งที่บรรลุ ปZญหาอุปสรรคและสิ่งที่ควรจะแก#ในการดาํเนินการต[อไป 
 2. ผลการศึกษากระบวนการพฒันาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดL จาํแนกตาม อายุ 
ประสบการณLในการทาํงาน ประเภทตําแหน[ง และระดับการศึกษา สามารถสรุปได# ดังนี ้
  2.1 บุคลากรภาครัฐที่มีอายุต[างกัน ทําให#กระบวนการพฒันาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัล 
ไทยแลนดLไม[ต[างกัน ผู#วิจัยมีความคิดเห็นว[า บุคลากรภาครัฐที่มีอายุต[างกัน ทําให#กระบวนการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดL ทัง้ในด#านการวิเคราะหLหาความจาํเปaน ด#านการออกแบบหรือการวางแผน 
ด#านการปฏิบัติหรือดําเนินการตามแผน และด#านการประเมินผลไม[แตกต[างกัน ซ่ึงสอดคล#องกับ วิภาวดี  
ดวงสูงเด[น (2555) ที่ศึกษาการปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนาบุคลากรของผู#บริหารสถานศึกษา ครู และ
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บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ภาคกลาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
พบว[า อายุ ที่ต[างกัน ไม[มผีลต[อกระบวนการพฒันาบุคลากร 
  2.2 บุคลากรภาครัฐที่มปีระสบการณLในการทํางานต[างกัน ทําให#กระบวนการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดLไม[แตกต[างกัน ผู#วิจยัมีความคิดเห็นว[า บุคลากรภาครัฐที่มปีระสบการณL 
ในการทํางานต[างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการพฒันาบุคลากรไม[ต[างกัน ทําให#กระบวนการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐในยุคดิจทิัลไทยแลนดLไม[ต[างกัน ซ่ึงสอดคล#องกับ สร#อยสิน แก#วหนู (2555) ที่ศึกษาวิจัย
เก่ียวกับความต#องการพัฒนาตนเอง กระบวนการบริหารบุคลากร และปZจจัยที่มีความสัมพนัธLกับการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายสนบัสนนุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พบว[า บุคลากรที่มปีระสบการณL
ในการทํางานต[างกัน มีความต#องการพัฒนาตนเองไม[ต[างกัน 
  2.3 บุคลากรภาครัฐที่มปีระเภทตําแหน[งต[างกัน ทําให#กระบวนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
ในยุคดิจิทัลไทยแลนดLโดยภาพรวมต[างกัน ผู#วิจัยมีความคิดเห็นว[า เนื่องจากความแตกต[างของประเภท
ตําแหน[งจะบ[งบอกถึงภารกิจ และหน#าที่ที่ได#รับมอบหมายต[างกัน ทําให#กระบวนการพัฒนาบคุลากรภาครัฐ
ในยุคดิจิทัลไทยแลนดLต[างกัน โดยจากผลการศึกษาพบว[าประเภทตําแหน[งที่ต[างกันจะมีการออกแบบหรือ
วางแผนในการเรียนรู# การฝ�กฝนทักษะ รวมถึงการปฏิบัติหรือดําเนินการตามแผนที่วางไว#ต[างกัน ซ่ึงสอดคล#องกับ 
วิภาวดี ดวงสูงเด[น (2555) ที่ศึกษาการปฏิบัตติามกระบวนการพัฒนาบุคลากรของผู#บริหารสถานศึกษา ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ภาคกลาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา พบว[า การจําแนกตามตําแหน[งที่ต[างกันมีผลต[อกระบวนการพัฒนาบุคลากรทีแ่ตกต[างกัน 
และไม[สอดคล#องกับ เอ้ือมมาภา ประเสริฐวีธชั (2559) ที่ศึกษาความต#องการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
กรณีศึกษา กรมส[งเสริมการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี พบว[า บคุลากรที่มีประเภทกลุ[มงานต[างกัน  
มีความต#องการพัฒนาตนเองไม[ต[างกัน 
  2.4 บุคลากรภาครัฐที่มีระดบัการศึกษาต[างกัน ทาํให#กระบวนการพฒันาบุคลากรภาครัฐ 
ในยุคดิจิทัลไทยแลนดLต[างกัน ในด#านการออกแบบหรือการวางแผน และด#านการปฏิบัติหรือดําเนินการตามแผน 
ผู#วิจัยมีความคิดเห็นว[า บุคลากรภาครัฐที่มีความระดับการศึกษาต[างกัน จะมีการวางแผนในการพัฒนาความรู# 
ความสามารถ หรือฝ�กฝนทักษะการใช#เทคโนโลยี ตลอดจนการดําเนินการตามแผนที่วางไว#ด#วยตนเองต[างกัน 
ซ่ึงสอดคล#องกับ วิภาวดี ดวงสงูเด[น (2555) ที่ศึกษาการปฏิบัตติามกระบวนการพัฒนาบุคลากรของผู#บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี ภาคกลาง สงักัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว[า การจาํแนกตามวุฒิการศึกษาที่ต[างกันมีผลต[อการนําแผนการพัฒนา
บุคลากรไปปฏิบัติที่แตกต[างกันและสอดคล#องกับสุนิษา กลึงพงษL (2556) ที่สรุปการวิจัยเก่ียวกับความต#องการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบัติการคณะพาณชิยศาสตรLและการบัญชี จุฬาลงกรณLมหาวิทยาลัยไว#ว[า
บุคลากรสายปฏิบัติการที่มีวฒุิการศึกษาต[างกันมีความต#องการพัฒนาตนเองต[างกัน 
 3. ผลการศึกษาปZจจัยจากสภาพแวดล#อมภายในที่มผีลต[อกระบวนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
ในยุคดิจิทัลไทยแลนดL สามารถสรุปได# ดงันี ้
  3.1 ปZจจัยจากสภาพแวดล#อมภายใน ด#านนโยบายขององคLการ มีผลต[อกระบวนการพฒันา
บุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดL ซ่ึงผู#วิจัยมีความคิดเห็นว[า หากหน[วยงานกําหนดนโยบาย/แนวทางการ
พัฒนาบุคลากร หรือกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนการทํางานโดยการใช#เทคโนโลยีมากข้ึน บุคลากรภาครัฐ 
ก็จะให#ความสําคัญในการพฒันาตนเองให#มีความรู# ความสามารถ หรือฝ�กฝนทักษะด#านเทคโนโลยีเพิ่มข้ึน 
ตลอดจนการดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในด#านเทคโนโลยีของหน[วยงานก็จะมีโอกาส
ประสบความสาํเร็จมากข้ึนไปด#วย ซ่ึงสอดคล#องกับแนวคิดของวิโรจนL สารรัตนะ (2556) ที่ว[านโยบาย คือ 
นโยบายหรือวิธีการเพื่อการปฏิบัติที่กําหนดโดยมีจุดหมายที่คาดหวังให#บรรลุผล และสอดคล#องกับแนวคิด
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ของธีระเดช ร้ิวมงคล (2558) ที่กล[าวไว#ว[าสาํหรับการพัฒนาบุคลากร หากมีการกําหนดให#เปaนนโยบาย  
จะทําให#การพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาด#วยตนเองและการพฒันาที่หน[วยงานจดัให#ประสบความสําเร็จ
โดยง[าย เพราะบุคลากรทุกคน ทุกฝ�าย ทุกหน[วยงานในองคLการจะต#องถือปฏิบัติ หลีกเลี่ยงมิได# ดังนั้น 
นโยบายขององคLการจึงเปaนปZจจยัสําคัญที่เปaนผลกระทบต[อการพัฒนาบุคลากร 
  3.2 ปZจจัยจากสภาพแวดล#อมภายใน ด#านทัศนคติของผู#บริหาร มีผลต[อกระบวนการพฒันา
บุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดL ซ่ึงผู#วิจัยมีความคิดเห็นว[า ทัศนคติของผู#บริหารที่มีต[อการพัฒนาบุคลากร 
หรือการปรับปรุงการทํางานโดยการใช#เทคโนโลยีที่ดี จะทําให#บคุลากรภาครัฐมีโอกาสในการพฒันาตนเอง
สําหรับการใช#เทคโนโลยีในการทํางาน และหน[วยงานมีโอกาสในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ในด#านเทคโนโลยีมากข้ึน ในทางตรงกันข#าม หากผู#บริหารมีทัศนคติที่ไม[ดีต[อการพฒันาบุคลากรหรือ 
การปรับเปลี่ยนการทาํงานโดยการใช#เทคโนโลยี จะทาํให#บุคลากรหรือหน[วยงานที่จัดโครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนาบุคลากรขาดโอกาสในการพัฒนา/ส[งเสริมความรู# ความสามารถ ตลอดจนการฝ�กฝนทักษะการใช#
เทคโนโลยี สอดคล#องกับแนวคิดของธีระเดช ร้ิวมงคล (2558) ที่กล[าวถึง ทัศนคติของผู#บริหาร ว[า หากผู#บริหาร
มีทัศคติที่ดีและมีความเข#าใจในคุณค[าของการพัฒนาบุคลากรในองคLการ จะทําให#การดําเนินการพัฒนาและ
ฝ�กอบรมเปaนไปอย[างราบร่ืนและบรรลุผลสําเร็จตามที่ต#องการ ในทางตรงกันข#ามหากผู#บริหารมีทัศนคติไม[ดี
และไม[เข#าใจคุณค[าของการพัฒนาบุคลากร อาจจะเกิดปZญหาต[าง ๆ ในการดาํเนินการได# และสอดคล#องกับ 
จนิสา ช[วยสมบูรณL (2556) ที่ศึกษาแนวทางการพฒันาบุคลากรกรณีศึกษาองคLการบริหารส[วนจังหวัดสตูล 
และสรุปผลการวิจัย ของปZญหาการพัฒนาบุคลากรขององคLการบริหารส[วนจังหวัดสตูลตอนหนึง่ว[า บุคลากร
ภายในองคLการขาดการพัฒนาอย[างต[อเนื่อง ไม[เกิดประสิทธิภาพเท[าที่ควร ประกอบกับบุคลากรภายใน 
ขาดความสามัคคี ทําให#เกิดการแข[งขันภายในองคLกร ดังนั้น ผู#บริหารจึงควรเน#นและให#ความสาํคัญในการ
พัฒนาบุคลากรมากข้ึน ซ่ึงจากข#อความดังกล[าวจะเห็นว[าหากผู#บริหารมีทัศนคติที่ดีและให#ความสําคัญ 
ต[อการพัฒนาบุคลากรจะทําให#ลดปZญหาภายในองคLการบริหารส[วนจังหวัดสตูลได# 
  3.3 ปZจจัยจากสภาพแวดล#อมภายใน ด#านหลักสูตร มีผลต[อกระบวนการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดL ผู#วิจัยมีความคิดเห็นว[า หลักสูตรหรือเนื้อหาในการพัฒนาความรู# ความสามารถที่ดี 
ตรงต[อความจําเปaนในการพัฒนาบุคลากร จะมีผลต[อการพัฒนาบุคลากรทั้งจากการพัฒนาตนเอง และการพัฒนา
ที่หน[วยงานจัดข้ึน หากหลักสูตรดังกล[าวแสดงให#เห็นถึงประโยชนLในการเรียนรู#อย[างเปaนรูปธรรม เช[น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทาํงาน เพื่อลดข้ันตอนและความซํ้าซ#อนในการทํางาน เปaนต#น ซ่ึงสอดคล#องกับแนวคิด
ของธีระเดช ร้ิวมงคล (2558) ทีก่ล[าวถึง หลักสูตร ว[าหมายถึง เนื้อหาและหลักสูตรของโครงการในการพัฒนา
และฝ�กอบรม เนื้อหาจะตรงตามความจําเปaนและเหมาะสมกับคุณสมบัติ ตําแหน[งหน#าที่ของผู#เข#ารับการพัฒนา
และฝ�กอบรม สามารถนําสิ่งที่ได#รับไปใช#ในการปฏิบัติงานได#จริง ถ#าหลักสูตรและเนื้อหาที่ได#รับนั้นดี เหมาะสม 
มีประโยชนLสามารถนาํไปใช#และปฏิบัติได#ก็จะทาํให#การพัฒนาบคุลากรขององคLการ ประสบความสําเร็จ
เปaนไปตามเปxาหมายและวัตถุประสงคLขององคLการ 
  3.4 ปZจจัยจากสภาพแวดล#อมภายใน ด#านงบประมาณ มีผลต[อกระบวนการพฒันาบุคลากร
ภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดL ผู#วิจัยมีความคิดเห็นว[า การจัดสรร/บริหารงบประมาณ มีผลต[อการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐในยุคดิจทิัลไทยแลนดL เนื่องจากในการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความรู# ความสามารถ 
หรือฝ�กฝนทักษะด#านเทคโนโลยใีห#กับบุคลากรในหน[วยงานนั้น จําเปaนต#องมีงบประมาณรองรับสําหรับ 
การดําเนินการต[าง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรให#มีที่มีความรู# ความสามารถ หรือทักษะที่ตรงกับความต#องการ 
ของหน[วยงาน มีความพร#อมรองรับการเปลี่ยนแปลงการทํางานโดยการใช#เทคโนโลยี และสามารถปฏิบัติงาน
บรรลุตามแผนปฏิบัติการได#อย[างมีประสิทธิภาพ หากหน[วยงานไม[มีแผนการใช#จ[ายงบประมาณหรือจัดสรร
งบประมาณอย[างไม[เหมาะสมสาํหรับการลงทนุเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งจากภายในหน[วยงานและจากภายนอก
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หน[วยงาน จะทําให#การพัฒนาบุคลากรมีความล[าช#าและไม[ทันต[อสถานการณLในการเปลี่ยนแปลง สอดคล#องกับ
แนวคิดของศิริวรรณ แก#วจันดา (2554) ที่กล[าวถึง งบประมาณ โดยสรุปว[า หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จซ่ึงแสดงออก
ในรูปตัวเงิน แสดงโครงการดาํเนินงานทัง้หมดในระยะหนึง่รวมถึงการประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการ 
และค[าใช#จ[ายตลอดจนทรัพยากรที่จําเปaนในการสนบัสนุนการดาํเนินงานให#บรรลุตามแผน นอกจากนี้
งบประมาณยังเปaนเคร่ืองมือในการพัฒนาหน[วยงาน ถ#าหน[วยงานจัดงบประมาณการใช#จ[ายอย[างถูกต#อง 
และมีประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาให#เกิดความเจริญก#าวหน#าแก[หน[วยงานและสังคม โดยหน[วยงาน 
ต#องพยายามใช#จ[ายและจัดสรรงบประมาณให#เกิดประสิทธิผลไปสู[โครงการที่จําเปaน เปaนโครงการลงทุน
เพื่อให#เกิดความก#าวหน#าของหน[วยงาน และสอดคล#องกับแนวคิดของธีระเดช ร้ิวมงคล (2558) ที่กล[าวถึง 
งบประมาณ โดยสรุปว[า งบประมาณและการสนบัสนนุด#านค[าใช#จ[ายต[าง ๆ ขององคLการจะมีผลต[อการจัดทํา
โครงการพัฒนาและฝ�กอบรม หากหน[วยงานให#การสนบัสนนุในเร่ืองงบประมาณจะทําให#การพฒันาบุคลากร
ขององคLการประสบความสําเร็จและเปaนไปตามเปxาหมายขององคLการ 
  3.5 ปZจจัยจากสภาพแวดล#อมภายใน ด#านวิทยากร ไม[มีผลต[อกระบวนการพฒันาบุคลากร
ภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดL ผู#วิจัยมีความคิดเห็นว[าจากสถานการณLในยุคปZจจบุันที่การเรียนรู#และพัฒนา
ความรู# สามารถทําได#หลากหลายช[องทางผ[านระบบอินเทอรLเน็ตด#วยตนเอง จึงทําให#ปZจจัยจากสภาพแวดล#อม
ภายใน ด#านวิทยากร ไม[มีผลต[อกระบวนการพฒันาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดL ซ่ึงไม[สอดคล#องกับ
แนวคิดของธีระเดช ร้ิวมงคล (2558) ที่กล[าวไว#ว[า วิทยากร เปaนผู#ที่ทาํให#เกิดการเรียนรู# รับรู# ความเข#าใจ 
โดยวิทยากรจะต#องเปaนผู#ที่มีความรู# มีประสบการณL มีความสามารถในการถ[ายทอด มีความสามารถในการจูงใจ 
สร#างความประทบัใจ และความพึงพอใจให#กับผู#รับฟZงได#เปaนอย[างดี หากวิทยากรไม[มีสิ่งเหล[านีอ้าจทําให#เกิด
ปZญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงานได# ดงันัน้ วิทยากรในการพัฒนาและฝ�กอบรมจึงเปaนปZจจยัสําคัญ 
อีกประการของการพัฒนาบุคลากร 
  3.6 ปZจจัยจากสภาพแวดล#อมภายใน ด#านระยะเวลา มีผลต[อกระบวนการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดL ผู#วิจัยมีความคิดเห็นว[า ระยะเวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรพัฒนาบุคลากร 
ช[วงเวลาหรือความสะดวกของบคุลากร มีผลต[อกระบวนการพฒันาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทลัไทยแลนดL 
เนื่องจากในการจัดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เปaนการดําเนินการพัฒนาความรู# ความสามารถ 
หรือทักษะเฉพาะกลุ[มบุคคล มีระยะเวลาที่จะต#องกําหนดอย[างชัดเจน จึงควรจะต#องคํานงึถึงความเหมาะสม
ในด#านระยะเวลาของบุคลากรในสังกัด หากการจัดโครงการ/กิจกรรมไม[คํานึงถึงเวลาที่เหมาะสมดําเนนิการ 
อาจจะส[งผลกระทบถึงผู#เข#ารับการอบรม จนทําให#โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรไม[ประสบความสาํเร็จ
ตามวัตถุประสงคLหรือไม[คุ#มค[าในการจัดโครงการ/กิจกรรมได# เช[น มีภารกิจมากจนทาํให#เข#าร[วมไม[ได#  
ไม[มีสมาธิในการเรียนรู#เนื่องจากมีความเปaนห[วงงานในหน#าที่ เปaนต#น ซ่ึงสอดคล#องกับ แนวคิดของธีระเดช 
ร้ิวมงคล (2558) ที่กล[าวถึงด#านระยะเวลาว[าเปaนปZจจัยที่มีผลต[อการดําเนินการพัฒนาบุคลากร เนื่องจาก 
การกําหนดระยะเวลาหรือช[วงเวลา รวมทั้งวนัและเวลาทีจ่ะทาํการพัฒนาและฝ�กอบรม ควรคํานึงถึง 
ความเหมาะสม ไม[ให#มีผลกระทบต[อบุคลากร หน[วยงาน หรือองคLการ เพราะจะทาํให#เกิดปZญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินการพัฒนาบุคลากร 
  3.7 ปZจจัยจากสภาพแวดล#อมภายใน ด#านอุปกรณL ไม[มีผลต[อกระบวนการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดL ผู#วิจัยมีความคิดเห็นว[า ในปZจจุบันอุปกรณLอิเล็กทรอนิกสLอย[างเช[นโทรศัพทLมือถือ 
ที่บุคลากรภาครัฐส[วนใหญ[ใช#เปaนส[วนหนึ่งในกิจวัตรประจําวัน เปaนอุปกรณLที่สามารถใช#เปaนสื่อสําหรับการเรียนรู#
หรือพัฒนาตนเองได# จงึทําให#ปZจจัยจากสภาพแวดล#อมภายใน ด#านอุปกรณL เช[น เอกสารประกอบการอบรม 
อุปกรณLสําหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เปaนต#น ไม[มีผลต[อกระบวนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
ในยุคดิจิทัลไทยแลนดL ซ่ึงไม[สอดคล#องกับแนวคิดของธีระเดช ร้ิวมงคล (2558) ที่กล[าวว[า สาํหรับการพัฒนา
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บุคลากร ความสําเร็จส[วนหนึ่งข้ึนอยู[กับอุปกรณLที่ใช#ในการพฒันาและฝ�กอบรม เช[น เอกสารประกอบ 
อุปกรณLที่ใช#ในการนําเสนอ อุปกรณLในการฝ�กปฏิบัติ อุปกรณLในการทํากิจกรรม เปaนต#น ดังนัน้ ถ#าอุปกรณL 
ที่ใช#ในการพัฒนาและฝ�กอบรมมีความพร#อมและเหมาะสม จะทําให#การพัฒนาบุคลากรประสบความสาํเร็จ
ตามเปxาหมายและวัตถุประสงคLได#เปaนอย[างด ี
  3.8 ปZจจัยจากสภาพแวดล#อมภายใน ด#านผู#เข#ารับการอบรม ไม[มผีลต[อกระบวนการพฒันา
บุคลากรภาครัฐในยุคดิจทิัลไทยแลนดL ผู#วิจยัมีความคิดเห็นว[า บุคลากรภาครัฐในปZจจุบนัเห็นถึงความจําเปaน
ในการพัฒนาตนเองให#มีความรู#ความสามารถ และมีทักษะการใช#เทคโนโลยีในการทาํงาน จงึมีความตื่นตัว 
ที่จะพัฒนาตนเองมากกว[าการรอให#หน[วยงานดําเนนิการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ซ่ึงยังไม[มี
ความแน[ชัดว[าจะมีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรด#านเทคโนโลยี หรือหากมีการจัด 
ก็ยังไม[มีความแน[ชัดว[าตนเองจะมีโอกาสได#เข#าร[วม ดังนั้น จงึทําให#ปZจจัยจากสภาพแวดล#อมภายใน  
ด#านผู#เข#ารับการอบรม ไม[มีผลต[อกระบวนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดL ซ่ึงไม[สอดคล#อง
กับประพฤทธิ์ สุขใย (2556) ที่ได#จัดทํารายงานการศึกษาส[วนบคุคล เร่ือง กลยุทธLการพัฒนาบคุลากร 
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถL เขต 1 เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยสรุปสภาพ
ปZญหาที่เก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรไว#ว[าเกิดจากปZญหาบุคคลไม[ได#รับเชิญเข#าร[วมพัฒนานา บุคคลไม[มีปZญหา
หรือความต#องการพัฒนาและไม[แสดงความ 
  3.9 ปZจจัยจากสภาพแวดล#อมภายใน ด#านผู#ดาํเนินการ ไม[มีผลต[อกระบวนการพฒันาบุคลากร
ภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดL ผู#วิจัยมีความคิดเห็นว[า ผู#ดําเนนิการ ที่รับผิดชอบด#านการพฒันาบุคลากรของ
หน[วยงานส[วนใหญ[ให#ความสําคัญกับการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามนโยบายขององคLการมากกว[า
การดําเนินการตามกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ควรจะเปaน ทําให#ผู#ดําเนินการที่รับผิดชอบด#านการพัฒนา
บุคลากรขาดการพฒันาตนเองเพื่อให#มีความสามารถในการพัฒนาบุคลากรในหน[วยงานตามความจําเปaนได# 
นอกจากนี้ปZจจบุันบุคลากรภาครัฐยังมีความตื่นตวัในการพัฒนาตนเองมากข้ึน แต[ผู#ดาํเนินการทีรั่บผิดชอบ
ด#านการพัฒนาบุคลากรยังคงให#ความสําคัญต[อการวางแผนพัฒนาความรู#ให#บุคลากรมากกว[าการช[วยบุคลากร
วางแผนพัฒนาความรู#ด#วยตนเองที่จะตอบโจทยLความตื่นตัวในการพัฒนาตนเองได#มากกว[า ทาํให#ยาก 
ต[อการประเมินผล หรือติดตามผลการพัฒนาของบุคลากรภาครัฐในปZจจุบันได# จากที่กล[าวมาข#างต#น จึงทําให#
ปZจจัยจากสภาพแวดล#อมภายใน ด#านผู#ดาํเนินการไม[มีผลต[อกระบวนการพฒันาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัล
ไทยแลนดL ซ่ึงไม[สอดคล#องกับแนวคิดของศิรภัสสรศL วงศLทองดี (2559) ที่กล[าวว[าผู#ดําเนนิการเปaนผู#ที่มีหน#าที่
รับผิดชอบงานด#านการพัฒนาทรัพยากรมนุษยL จําเปaนต#องมีความรู# ความสามารถในด#านการพฒันาบุคคล 
จึงควรเปaนผู#ที่มีพฤติกรรมการแสวงหาความรู# พัฒนาตนเองทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให#มีขีดความสามารถ 
ทักษะและทศันคตทิี่เหมาะสม กับหน#าที่ทีไ่ด#รับมอบหมายในการพฒันาบคุลากรของหน[วยงาน และไม[สอดคล#องกับ
แนวคิดของธีระเดช ร้ิวมงคล (2558) ที่กล[าวถึงผู#ดําเนินการว[าเปaนผู#รับผิดชอบในการดาํเนินการพัฒนาและ
ฝ�กอบรม จะต#องปฏิบัติและดาํเนินโครงการ/กิจกรรมให#เปaนไปตามที่กําหนด เช[น ระเบียบ ข#อบังคับ 
กําหนดการ วิธีการในการพฒันาและฝ�กอบรม การประเมินผล การติดตามผล เปaนต#น 
 
ขEอเสนอแนะ 
 ป�จจัยส�วนบุคคล 
 1. ปZจจัยส[วนบุคคลด#านอายุ และด#านประสบการณLในการทาํงาน จากผลการวิจัยแสดงให#เห็นว[า 
บุคลากรภาครัฐที่มีอายุ และประสบการณLในการทํางานต[างกันทําให#กระบวนการพฒันาบุคลากรภาครัฐ 
ในยุคดิจิทัลไทยแลนดLไม[ต[างกัน 



13 

 2. ปZจจัยส[วนบุคคลด#านประเภทตําแหน[ง และด#านระดับการศึกษา จากผลการวิจัยแสดงให#เห็นว[า 
บุคลากรภาครัฐที่มปีระเภทตําแหน[ง และระดบัการศึกษาต[างกัน ทําให#กระบวนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ในยุคดิจิทัลไทยแลนดL ในด#านการออกแบบหรือการวางแผน และด#านการปฏิบัติหรือดําเนินการตามแผน
ต[างกัน ดังนั้น นักทรัพยากรบุคคลที่ทําหน#าที่ด#านการพฒันาบคุลากร จึงควรให#ความสําคัญกับการวางแผน
พัฒนาบุคลากร โดยการกําหนดออกแบบหรือวางแผนสําหรับการพัฒนาความรู# ความสามารถหรือฝ�กทักษะ
การใช#เทคโนโลยี อย[างเปaนรูปธรรม กล[าวคือ มีการกําหนดวัตถุประสงคLเพื่อพัฒนาความรู# ความสามารถ 
และทักษะด#านเทคโนโลยี หรือเพื่อปรับกรอบความคิดในการทาํงานให#สอดรับกับบริบทดิจิทลัไทยแลนดL  
มีการระบุวิธีการ ระยะเวลา ของกิจกรรมทุกข้ันตอนอย[างชัดเจน ซ่ึงอาจจะเปaนได#ทั้งการพัฒนาโดยหน[วยงาน
จัดข้ึนหรือการวางแผนให#บุคลากรพัฒนาตนเอง พร#อมทั้งให#ความสําคัญกับการปฏิบัติหรือดําเนินการตามแผน
ให#เปaนไปตามวัตถุประสงคLที่วางไว# โดยกําหนดการออกแบบหรือวางแผน และปฏิบัติหรือดําเนินการตามแผน 
จําแนกตามบุคลากรที่มีประเภทตําแหน[ง และระดับการศึกษาต[างกัน 
 ป�จจัยจากสภาพแวดล�อมภายใน 
 1. ด#านนโยบายขององคLการ จากผลการวิจัยแสดงให#เห็นว[า ปZจจัยจากสภาพแวดล#อมภายใน 
ด#านนโยบายขององคLการ มีผลต[อกระบวนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดL ดงันั้น  
นักทรัพยากรบุคคลทีท่ําหน#าที่ด#านการพฒันาบุคลากร จึงควรให#ความสําคัญอย[างมาก ในด#านนโยบาย 
ขององคLการ หากหน[วยงานมีการกําหนดนโยบายพัฒนาบุคลากรให#มีความรู# ความสามารถ หรือทักษะ 
ด#านเทคโนโลยี นักทรัพยากรบคุคลที่ทําหน#าที่ด#านการพฒันาบุคลากร ควรดําเนนิการนาํนโยบายมาแปลงให#
เปaนแผนการพัฒนาบุคลากรด#านเทคโนโลยี เพื่อให#เกิดการพัฒนาอย[างเปaนรูปธรรม แต[หากหน[วยงานยังไม[มี
การกําหนดนโยบายพัฒนาบุคลากรให#มีความรู# ความสามารถ หรือทักษะด#านเทคโนโลยี นักทรัพยากรบุคคล
ที่ทําหน#าที่ด#านการพฒันาบุคลากร ควรผลักดันให#องคLการออกนโยบายพฒันาบุคลากรให#มีความรู# 
ความสามารถ หรือทักษะด#านเทคโนโลยี เนื่องจากหากหน[วยงานกําหนดนโยบายพัฒนาบุคลากร ด#านเทคโนโลยี 
จะทําให#บุคลากรมีความกระตือรือร#นในการพัฒนาตนเองมากข้ึน และส[งผลให#การจัดทาํกระบวนการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐในยุคดิจทิัลไทยแลนดLมีโอกาสประสบความสําเร็จมากข้ึน 
 2. ด#านทัศนคติของผู#บริหาร จากผลการวิจัยแสดงให#เห็นว[า ปZจจัยจากสภาพแวดล#อมภายใน 
ด#านทัศนคติของผู#บริหาร มีผลต[อกระบวนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดL ดังนั้น  
นักทรัพยากรบุคคลทีท่ําหน#าที่ด#านการพฒันาบุคลากร จึงควรให#ความสําคัญอย[างมาก ในด#านทัศนคติของ
ผู#บริหาร หากผู#บริหารมีทัศนคตทิี่ดี ให#ความสนใจและส[งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน[วยงานให#มีความรู# 
ความสามารถ หรือทักษะด#านเทคโนโลยี นักทรัพยากรบุคคลที่ทําหน#าที่ด#านการพัฒนาบุคลากร ควรดําเนินการ
จัดทําโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในด#านเทคโนโลยี ตามข้ันตอนกระบวนการพัฒนาบุคลากรให#มากข้ึน 
เพราะจะทาํได#รับความร[วมมือจากทั้งบุคลากรในหน[วยงานและผู#บริหาร แต[หากผู#บริหารมีทัศนคติที่ไม[ด ี
ต[อกระบวนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดL นกัทรัพยากรบุคคลที่ทาํหน#าทีด่#านการพัฒนา
บุคลากร ควรทําการชี้แจงให#ผู#บริหารเกิดความเข#าใจถึงความจําเปaนและเห็นถึงประโยชนLจากการพัฒนา
บุคลากรให#มีความรู# ความสามารถ หรือทักษะด#านเทคโนโลยี เพื่อสร#างทัศนคติทีด่ีเก่ียวกับการพัฒนา
บุคลากรในด#านเทคโนโลยี ซ่ึงจะส[งผลให#กระบวนการพฒันาบคุลากรภาครัฐในยุคดิจิทัลมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จมากข้ึน 
 3. ด#านหลักสูตร จากผลการวิจยัแสดงให#เห็นว[า ปZจจัยจากสภาพแวดล#อมภายใน ด#านหลักสูตร  
มีผลต[อกระบวนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดL ดังนั้น นักทรัพยากรบุคคลทีท่ําหน#าที ่
ด#านการพฒันาบุคลากร จึงควรให#ความสําคัญอย[างมาก ในด#านหลักสูตร นักทรัพยากรบุคคลที่ทําหน#าที่
รับผิดชอบด#านพัฒนาบุคลากร ควรจัดทําหลักสูตร ที่มีการกําหนดเปxาหมายให#บุคลากรมีความรู#หรือทักษะ
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ด#านเทคโนโลยี พร#อมทั้งทําการชี้แจงให#บุคลากรในหน[วยงานทราบถึงความสะดวก รวดเร็วหากใช#เทคโนโลยี
ช[วยในการทาํงาน เนื่องจากหากบุคลากรทราบถึงประโยชนLของหลักสูตร จะทําให#ได#รับความร[วมมือในการ
ร[วมกิจกรรมเปaนอย[างดี และจะส[งผลให#การหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด#านเทคโนโลยีดังกล[าว ประสบ
ความสําเร็จในการดาํเนินการตามกระบวนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดL 
 4. ด#านงบประมาณ จากผลการวิจัยแสดงให#เห็นว[า ปZจจัยจากสภาพแวดล#อมภายใน ด#านงบประมาณ 
มีผลต[อกระบวนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดL ดังนั้น นักทรัพยากรบุคคลทีท่ําหน#าที ่
ด#านการพฒันาบุคลากร จึงควรให#ความสําคัญอย[างมาก ในด#านงบประมาณ นักทรัพยากรบุคคลที่ทําหน#าที่
รับผิดชอบด#านพัฒนาบุคลากร ควรจัดทําแผนการใช#จ[ายงบประมาณที่มีความครอบคลุมการพฒันาบุคลากร
ด#านเทคโนโลยีอย[างเหมาะสม เพราะจะทาํให#หน[วยงานมีการพฒันาการทํางานด#วยเทคโนโลยมีากข้ึนและ
ส[งผลให#การจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรประสบผลสาํเร็จ 
 5. ด#านระยะเวลา จากผลการวิจัยแสดงให#เห็นว[า ปZจจัยจากสภาพแวดล#อมภายใน ด#านระยะเวลา 
มีผลต[อกระบวนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดL ดังนั้น นักทรัพยากรบุคคลทีท่ําหน#าที่  
ด#านการพฒันาบุคลากร จึงควรให#ความสําคัญอย[างมาก ในด#านระยะเวลา นักทรัพยากรบุคคลที่ทําหน#าที่
รับผิดชอบด#านพัฒนาบุคลากร ควรพิจารณาการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร โดยคํานงึถึงช[วงเวลา
ที่เหมาะสมของบุคลากรมากกว[าของผู#บริหาร และจาํนวนวนัที่เหมาะสมสาํหรับการให#ความรู#หรือฝ�กทักษะ
ทางด#านเทคโนโลยีควรมีจํานวนวันไม[น#อยกว[า 5 วัน แต[ไม[เกิน 7 วัน หากนักทรัพยากรบุคคล ที่ทําหน#าที่
รับผิดชอบด#านพัฒนาบุคลากร ดําเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามช[วงเวลาและจํานวนวัน 
ที่เหมาะสมจะส[งผลให#การดําเนนิการตามกระบวนการพฒันาบคุลากรภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดLประสบ
ความสําเร็จ 
 
ขEอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในคร้ังต,อไป 
 1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปZจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจจะส[งผลต[อกระบวนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
ในยุคดิจิทัลไทยแลนดL เช[น ปZจจัยด#านการรับรู#ถึงแผนด#านการสร#างและพัฒนากําลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธL
เพื่อการไปสู[ดิจิทลัไทยแลนดL พ.ศ. 2561 - 2565 ปZจจัยด#านความต#องการพัฒนาตนเอง ปZจจัยด#านแรงจูงใจ 
เพื่อที่จะได#นาํมาปรับปรุงหรือพฒันากระบวนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนดL ให#ตรงต[อ
ความต#องการของบุคลากรภาครัฐมากยิ่งข้ึน 
 2. การศึกษาคร้ังนี้เปaนการศึกษาเฉพาะบุคลากรภาครัฐในภาพรวมไม[มีการระบุหน[วยงานใด
หน[วยงานหนึ่งเปaนการเฉพาะ จงึทําให#มีขอบเขตที่ค[อนข#างอยู[ในลักษณะภาพรวม ดังนั้น หากนักทรัพยากร
บุคคลที่ทาํหน#าที่รับผิดชอบด#านการพัฒนาบุคลากร ต#องการจดัทํากระบวนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
ในยุคดิจิทัลไทยแลนดLของหน[วยงานเปaนการเฉพาะ จึงควรทําการศึกษาจากแหล[งข#อมูลของหน[วยงานนัน้
เพิ่มเติม เพื่อให#ได#ข#อมูลที่ตรงต[อความต#องการมากยิ่งข้ึน 
 3. การเลือกใช#เทคนิคในการวิจัย อาจจะนาํการวิเคราะหLข#อมูลทางสถิติด#วยวธิีการอ่ืนเพิ่มข้ึน 
เพื่อให#ได#ผลการวิเคราะหLที่มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน หรือการเลือกวิธีในการสุ[มตัวอย[างจากเดิมเปaนการสุ[ม
แบบสะดวก โดยอาจจะเปลีย่นเปaนการสุ[มแบบเจาะจงเพื่อให#ได#ผลที่มีความเฉพาะมากยิง่ข้ึน 
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