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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงตนเองของประชาชนวยัท างาน 

กรุงเทพมหานคร ในยุค Digital Transformation และเพื่อเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงตนเองของ
บุคลากรในยคุ Digital Transformation จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถามจากประชาชนวยัท างานกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุระหว่าง 20-60 ปี จ านวน 400 คน 
สถิติท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย T-test F-test ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนวยั
ท างาน กรุงเทพมหานคร มีการเปล่ียนแปลงตนเอง ด้านทัศคติต่อการเปล่ียนแปลง ด้าน
ความสามารถทางเทคโนโลย ีความคาดหวงั ความคิดสร้างสรรคเ์ชิงนวตักรรมอยูใ่นระดบัมากและ
ความสามารถทางภาษาอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยประชาชนวยัท างานท่ีมี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
ต าแหน่งงาน อายงุานและรายไดแ้ตกต่างกนัมีการเปล่ียนแปลงตนเองท่ีแตกต่างกนั  
ค าส าคญั : การเปล่ียนแปลง ปัจจยัส่วนบุคคล Digital Transformation 
 
ABSTRACT 

This research aims to study the employee’ s individual changes in Digital Transformation 
era and to compared those changes with the personal factors of employee. Questionnaire was used 
to collect the data from 400 employees with ages of 20-60 years olds and lived in Bangkok.  The 
statistical techniques used to analyzed the data were percentage, mean, standard deviation, T- test, 
and One-way ANOVA . The results showed that Bangkok employee’s individual changes were at 
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high level in Attitudes, Technology skill, Expectation, Innovation Creative thinking, and Language 
skill were at middle level.  The employees who had difference in sex, age, education, tenure and 
income had differences in individual changes.  
Keywords: Individual changes, Personal factors, Digital Transformation 
 

บทน า 
 ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยใีนปัจจุบนั ส่งผลใหรู้ปแบบการประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย รวมถึงในระดับโลกเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การด าเนินธุรกิจแทบทุก
ประเภทต้องให้ความสนใจ และปรับรูปแบบองค์กร เพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบท่ีอาจเกิดจาก 
Disruptive Technology ซ่ึง Disruptive Technology คือ นวตักรรมหรือเทคโนโลยีท่ีถูกน ามาใชใ้น
การสร้างตลาดและมูลค่าให้กบัตวัผลิตภณัฑ์ท่ีน าเทคโนโลยีมาใช ้และส่งผลกระทบอย่างรุนแรง 
(Disrupt) ต่อตลาดของผลิตภณัฑ์เดิม รวมทั้งอาจจะท าให้ธุรกิจท่ีใช้เทคโนโลยีแบบเดิมๆไดรั้บ
ผลกระทบหรือปิดกิจการไป (พิพฒัน์ เหลืองนฤมิตชัย , 2559 อ้างถึงใน ส านักวิชาการ ส านัก
เลขาธิการผูแ้ทนราษฎร, 2562, น. 2) จากรายงาน M Report Online กล่าววา่ Disruptive Technology 
อาจจะท าใหธุ้รกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยแีบบเดิมๆ ลม้หายตายจากไป ซ่ึงต่างจากนวตักรรมทัว่ไปท่ีอาจจะ
เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพของสินคา้ หรือลดตน้ทุนกระบวนการผลิตแบบเดิมๆ 
เทคโนโลยีใหม่เหล่าน้ี อาจจะไม่ใช่นวตักรรมใหม่ล่าสุด อาจจะเป็นส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว แต่มีการ
เปล่ียนแปลงในองคป์ระกอบบางอย่าง เช่น คุณภาพ ประสิทธิของกระบวนการผลิต ตน้ทุน หรือ
ราคา ท่ีท าให้เทคโนโลยีเหล่าน้ีมีเง่ือนไขท่ีเหมาะสมจนเป็นท่ีนิยมของตลาด (อุตสาหกรรมไทยอยู่
อยา่งไรใหร้อด ในยคุ “Disruptive Technology”, 2562) 
 ดว้ยบริบทการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วขององคก์ารทั้งในภาครัฐและเอกชน “บุคลากร” 
จึงมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนและพฒันาองคก์ารใหบ้รรลุเป้าหมาย จากเคร่ืองมือตวัแบบ 7-S 
ของ McKinsey’s 7-S Model ในการวิ เคราะห์องค์การ ในการประเมินผลและติดตามการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์ภายในองคก์าร แสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยงกนัขององคป์ระกอบ 7 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกลยุทธ์ (Strategy) ดา้นโครงสร้าง (Structure) ดา้นระบบ (Systems) ดา้นรูปแบบ 
(Style)  ด้านบุคลากร (Staff)  ด้านทักษะ(Skills)  และด้านค่านิยมร่วม (Shared Value)  โดย 
องคป์ระกอบดา้นบุคลากร จดัเป็น องคป์ระกอบดา้นอ่อน (Soft side) ซ่ึงมีความส าคญัอยา่งมากต่อ
องค์การท่ีตอ้งการจะประสบความส าเร็จในสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบนั (พลอย สืบวิเศษ, 2562, น. 171-174) ดงันั้น การเปล่ียนแปลงองคก์ร ควรด าเนินการควบคู่
ไปกบัการพฒันาบุคลากรเพื่อใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายและอยูร่อดในโลกธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลง



อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกนั อน่ึงแรงกดดนัจากการเปล่ียนแปลงองคก์ารในสถานการณ์ Disruptive 
Technology จึงส่งผลใหบุ้คลากรตอ้งเร่งพฒันาตนเองเพื่อพร้อมรับการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ดงันั้น 
ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง การเปล่ียนแปลงตนเองของบุคลากรในยุค Digital Transformation 
ของประชาชนวยัท างาน ในกรุงเทพมหานครโดยขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาคร้ังน้ี จะสามารถ
น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนดา้นกลยทุธ์การบริหารจดัการเปล่ียนแปลงภายในองคก์าร เชิง
บูรณาการใหเ้หมาะสมกบัหน่วยงาน หรือภาพรวมขององคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงตนเองของประชาชน วยัท างาน กรุงเทพมหานคร ในยุค 

Digital Transformation 
2. เพื่อเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงตนเองในยคุ Digital Transformation ของประชาชนวยั

ท างาน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  
 

แนวคดิทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
McKinsey’s 7S Model 
แมคคินซีย ์(McKinsey) เป็นบริษทัท่ีให้ค  าปรึกษาในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงไดคิ้ดคน้แนวคิด 

McKinsey’s 7S Model โดย Tom Peters, Robert Waterman and Julien Philips ดว้ยความช่วยเหลือ
จาก Richard Pascale and Anthony G. Athos ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลาย ทั้ง
ในเชิงวิชาการและการน าไปปฏิบติัจริง (เขมณัฐ ภูกองไชย, 2556, น. 249) เป้าหมายของโมเดล คือ 
การแสดงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ 7 ประการขององคก์าร คือ โครงสร้าง (Structure) กลยทุธ์ 
(Strategy) ทักษะ (Skills) การบริหารงานบุคคล (Staff) รูปแบบในการท างาน (Style) ระบบ 
(Systems) และค่านิยมร่วม (Shared Values) ในการเช่ือมโยงเขา้ด้วยกัน เพื่อความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพขององคก์ร จากภาพท่ี 1 จะเห็นไดว้า่ องคป์ระกอบทั้ง 7 ของ 7S Model ประกอบดว้ย 
Hard side ไดแ้ก่ กลยุทธ์ (Strategy) ระบบ (System) และโครงสร้าง ส่วน Soft Side ประกอบดว้ย 
การบริหารงานบุคคล (Staff) ทกัษะ (Skill) และรูปแบบในการด าเนินงาน (Style) โดยองคป์ระกอบ
ทั้ง 2 ส่วนน้ีจะท างานประสานกนัโดยมีเป้าหมายขององคก์ารเป็นค่านิยมร่วม (Share Value) ซ่ึง
สามารถน าแนวคิดน้ีไปใช้ได้อย่างหลากหลายเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของ
องคก์าร ตรวจสอบผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตามการเปล่ียนแปลงในอนาคต การจดักระบวนการหรือ
โครงสร้างในระหวา่งการควบรวมกิจการหรือซ้ือกิจการ และการก าหนดกลยทุธ์ในองคก์ร 



 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 McKinsey model 
ท่ีมา : https://strategicmanagementinsight.com/tools/mckinsey-7s-model-framework.html 
 
 การเปลีย่นแปลง 

โครงสร้างความพร้อมในการเปลีย่นแปลง ของ Holt et al (2007 ) 
โครงสร้างความพร้อมในการเปล่ียนแปลง ของ Holt et al (2007 ) มี 4 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

 (อาภาพร ตั้งภกัดีตระกลู, 2559)  
1) เน้ือหาของการเปล่ียนแปลง (Content) หมายถึง ส่ิงท่ีจะตอ้งการเปล่ียนแปลง 
รวมทั้ง 

กระบวนการต่างๆ เคร่ืองมือ การใชเ้ทคโนโลย ี
2) กระบวนการเปล่ียนแปลง (Process) หลงัจากเร่ิมตน้การเปล่ียนแปลง กระบวนการมี
อยา่ง 

ส่วนรวม โดยใหพ้นกังานมีส่วนในการเปล่ียนแปลง 
3) บริบทของการเปล่ียนแปลง (Context) เง่ือนไข และ สภาพแวดลอ้มขององคก์าร 
หรือ  

สถานการณ์ท่ีท าใหก้ารเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
4) ลกัษณะเฉพาะของบุคคล (Individual attribute) ความแตกต่างตามลกัษณะระดบั
บุคคลใน 

การจดัการกบัการเปล่ียนแปลง 
 
 
 



รูปแบบของการเปลีย่นแปลง 
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีบทบาทเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงหรือท่ีเรียกว่า Change Agent โดยเป็นผู ้

ริเร่ิมความคิดหรือจูงใจผูป้ฏิบติังานไปสู่การเปล่ียนแปลง ซ่ึงรูปแบบของการเปล่ียนแปลงของ
องคก์ารท่ีส าคญัคือการเปล่ียนแปลงใน 3 ส่วนดงัน้ี (วิรัช สงวนวงศว์าน, 2559, น.98) 

  1) การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ร หมายถึง การเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบต่างๆของ
โครงสร้างทั้งหลาย 

2) การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี หมายถึง การเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขกระบวนการท างาน
วิธีการท างานรวมทั้งการน าเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือใหม่ๆท่ีทนัสมยัและอตัโนมติัมาแทนท่ีข้ึนจากเดิม
ใชก้ารควบคุมโดยคอมพิวเตอร์แทนการใชพ้นกังานเป็นตน้ 

3) การเปล่ียนแปลงคนผูบ้ริหารจะตอ้งพยายามปรับเปล่ียนพนักงานในด้านต่างๆเช่น 
ทศันคติ ความคาดหวงั และพฤติกรรมเพื่อให้สามารถท างานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิผลมากข้ึน
วิธีการปรับเปล่ียนคนท่ีได้รับความนิยมในองค์กรต่างๆคือการพัฒนาองค์กร (Organization 
Development หรือ OD) ซ่ึงหมายความว่าการพฒันาองคก์รหรือการเปล่ียนแปลงองคก์รทั้ง 3 ดา้น
คือโครงสร้างเทคโนโลยแีละคนแต่เนน้ท่ีการเปล่ียนแปลงคนเป็นส าคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 Three Type of the Change 
ท่ีมา: การจดัการและพฤติกรรมองคก์าร (วิรัช สงวนวงศว์าน, 2559, น.98) 
 

แนวคดิเกีย่วกบัทกัษะของบุคลากรในยุค Digital Transformation 
Soft skills ท่ีจ  าเป็นของบุคคลากรในยคุ Digital Transformation 
 วิชยั วงษใ์หญ่ และ มารุต พฒัผล (2562,น.7-8) กล่าววา่ Soft skills ท่ีจ  าเป็นของบุคคลากร

ในยคุ Digital Transformation ไดแ้ก่  



 1) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) คือ การนิยามปัญหา การหาวิธีการแกไ้ข
ปัญหาดว้ยวิธีการใหม่ๆ หรือ นวตักรรมการแกปั้ญหา สามารถสร้างความคิดรวบยอดของตนเอง 
(Conceptualization) การวิเคราะห์ขอ้มูล การสงัเคราะห์ขอ้มูล และการสร้างขอ้สรุป 

2) ความสามารถในการส่ือสารในเร่ืองท่ีซบัซอ้น (Complex Communication)  
คือ การส่ือสารความรู้ ความคิด หรือการส่ือสารเร่ืองท่ีซบัซอ้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท า

ให้เกิดความรู้ความเขา้ใจหรือแนวความคิดท่ีตรงกนั ส่งเสริมให้การท างานเป็นทีมมีประสิทธิภาพ
สูง 

3) ความสร้างสรรค ์(Creativity) คือ ความสามารถในการรับรู้ปัญหาและแกไ้ขปัญหาได้
อยา่งสร้างสรรค ์(Creative Problem Solving) ตลอดจนความกลา้เผชิญกบัส่ิงท่ีทา้ทาย 

4) ความร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) คือ การมีเจตจ านงค์ หรือ willing ท่ีจะท างาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืน มีทกัษะการฟัง การส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

5) ความยดืหยุน่และการปรับตวั (Flexibility and Adaptability) คือ การปรับเปล่ียนเป้าหมาย
และวิธีการแผนการท างาน ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ และเปิดรับเป้าหมายใหม่ หรือวิธีการ
ท างานใหม่ๆ ไม่ยดึติดกบัส่ิงเดิมๆ 

6) การสร้างผลิตผลและส านึกความรับผิดชอบ (Productivity and Accountability) การมี
ความมุ่งมัน่ตั้งใจอย่างแน่วแน่จนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายเกิดผลผลิต และมีส านึกความ
รับผดิชอบในงานท่ีท า 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ี เ ก่ียวข้อง ผู ้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาการ
เปล่ียนแปลงตนเองของบุคลากรในยุค Digital Transformation ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของบุคลากร
และองคก์ารท่ีไดศึ้กษาวิจยัไวน้ั้นมีความน่าสนใจอละมีความสอดคลอ้งกนั ดงันั้นในการศึกษาวิจยั
คร้ังน้ีจึงไดศึ้กษาการเปล่ียนแปลงตนเองของบุคลากรเพิ่มเติม ตามแนวคิดของ ปณิธี อ าพนพารัตน์ 
(2558) กฤตภาส แยม้นาม (2560) Devi Soumyaja , Devi Soumyaja and Sanghamitra Bhattacharyya 
(2015) นิรันดร์ แสงสุวรรณวาว , อุทยั เลาหวิเชียร , สุวรรณี แสงมหาชยั และพดั ลวางกูร (2561) 
โกศล จิตวิรัตน์ (2561) และ อาภาพร ตั้งภกัดีตระกลู (2559)  
 
 
 
 
 



วธีิด าเนินการวิจัย 
1. กรอบแนวคิดการวิจัย 

กรอบแนวคิดการวิจยั ดงัรูปท่ี 3 
 ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
2.ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชก้ารวิจยั คือ ประชาชนวยัท างาน กรุงเทพมหานคร อายรุะหวา่ง 20-60 ปี โดย
ไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน และเพื่อให้ตวัอยา่งมีลกัษณะกระจายและครอบคลุมกลุ่มประชากรมาก
ท่ีสุด ผู ้วิจัยจึงได้ค  านวณขนาดของตัวอย่างด้วยใช้สูตรของCochran (1997) ท่ีระดับความ
คลาดเคล่ือน 0.05 ไดข้นาดตวัอยา่งไม่นอ้ยกวา่ 385 ตวัอยา่ง เพื่อป้องกนัความผดิพลาดจากการตอบ
แบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ ผูว้ิจยัจึงก าหนดให้มีการส ารองเพิ่มจ านวน 39 คน รวมขนาดตวัอย่าง
ทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง และ ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ แบ่งเป็น เพศชาย 50% และเพศหญิง 50% 
ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- อาย ุ

- เพศ 

- ระดบัการศึกษา 

- ต าแหน่งงาน 

- อายงุาน 

- รายได ้

 

 

 

 

  

Individual Change 

-ทศันคติ 

-ความคาดหวงั 

Individual  

Skills Set 

-ความสามารถทางดา้นเทคโนโลย ี

-ความสามารถทางดา้นภาษา 

-ความคิดสร้างสรรคเ์ชิงนวตักรรม 

การเปลีย่นแปลงของบุคลากร  

ในยุค Digital Transformation 



3.เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูศึ้กษา

ค้นควา้จากทฤษฎีของนักวิชาการ และนักปฏิบัติทีได้เขียนไว ้เพื่อน าเป็นข้อมูลในการสร้าง
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของ
กลุ่มตวัอย่าง และตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงตนเองของบุคลากรในยุค 
Digital Transformation  

 

4.วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติด้วย คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป โดย

แบ่งเป็นสถิติเชิงพรรณา ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 
ไดแ้ก่ t-Test One-Way ANOVA  
 
ผลการวจิัยและการอภิปรายผล 

การศึกษาเ ร่ือง การเปล่ียนแปลงตนเองของบุคลากรในยุค Digital Transformation 
ประชาชนวยัท างาน กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัและการอภิปรายผล ดงัน้ี 

1.ผลการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงตนเองของบุคลากรในยุค Digital Transformation 
ประชาชนวยัท างาน กรุงเทพมหานคร ปรากฏดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการเปล่ียนแปลงตนเอง
ของบุคลากรในยคุ Digital Transformation ในภาพรวม 
 

การเปล่ียนแปลงตนเองของบุคลากร Mean S.D. ระดบัความพร้อม 
ดา้นทศันคติ (Attitude) 4.24 0.63 มากท่ีสุด 
ดา้นความคาดหวงั (Expectation) 4.07 0.71 มาก 
ด้านความสามารถทางด้านเทคโนโลยี (Technology 
Skills) 

4.07 0.72 มาก 

ดา้นความสามารถทางดา้นภาษา (Language Skill) 3.39 0.92 ปานกลาง 
ด้านความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม (Innovation 
Creative Thinking) 

3.81 0.82 มาก 

ภาพรวม 3.91 0.61 มาก 



จากการศึกษาพบว่า ประชาชนวยัท างาน มีการเปล่ียนแปลงตนเองของบุคลากรในยุค 
Digital Transformation ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะดา้นทศันคติอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏี Three Type of Change (อา้งถึงใน วิรัช สงวนวงศ์วาน, 2559, น. 98) โดย
การเปล่ียนแปลงคนนั้น ประกอบดว้ย ทศันคติ การรับรู้และการแสดงออกเชิงพฤติกรรม จึงสามารถ
อภิปรายไดว้่า ประชาชนวยัท างาน กรุงเทพมหานครมีทศันคติท่ีดีต่อการเปล่ียนแปลงในยคุ Digital 
Transformation และเม่ือบุคลากรเกิดทศันคติท่ีดี ท าใหไ้ม่เกิดการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง ส่งผลให้
องคก์รขบัเคล่ือนสู่เป้าหมายท่ีไดว้างไว ้ส่วนการเปล่ียนแปลงตนเองของบุคลากรในภาพรวมและ
ในรายด้านประกอบด้วย ด้านความคาดหวงั ด้านความสามารถทางเทคโนยี และด้านความคิด
สร้างสรรคเ์ชิงนวตักรรม อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีความพร้อมของ Downing and 
Thackrey (อา้งถึงใน อุษณีย ์พรหมศรียา, 2555, น. 6 ) ท่ีกล่าวถึง องคป์ระกอบของความพร้อมดา้น
ปัจจยัทางดา้นสติปัญญา และแนวคิดเก่ียวกบั Digital literacy ของส านกังาน ก.พ. (2562) ท่ีไดก้ล่าว
ว่า ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการน า
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์ แทปเลต 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์ มาใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุด ในการส่ือสาร การปฏิบติังาน 
และการท างานร่วมกนั หรือใชเ้พื่อพฒันากระบวนการท างาน หรือระบบงานในองคก์รให้มีความ
ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ  

2. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีวา่ ประชาชนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีปัจจยัส่วน
บุคคลแตกต่างกนั มีการเปล่ียนแปลงตนเองของบุคลากรองคก์ารในยคุ Digital Transformation 
แตกต่างกนั เป็นดงัน้ี 

เพศ พบว่า ประชาชนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการ
เปล่ียนแปลงตนเองของบุคลากรในยุค Digital Transformation ไม่แตกต่างกันในภาพรวม เม่ือ
วิเคราะห์รายดา้นพบวา่มีความแตกต่างกนั 1 ดา้น คือ ดา้นความคิดสร้างสรรคเ์ชิงนวตักรรม 

อายุ  พบว่า ประชาชนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการ
เปล่ียนแปลงตนเองของบุคลากรในยุค Digital Transformation แตกต่างกนัทั้งในภาพรวมและใน
รายดา้นทุกดา้น  

ระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศึกษา
แตกต่างกนั มีการเปล่ียนแปลงตนเองของบุคลากรในยุค Digital Transformation แตกต่างกนัใน
ภาพรวม และในรายดา้นทุกดา้น  



ต าแหน่งงาน พบว่า ประชาชนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่าง
กนั มีการเปล่ียนแปลงตนเองของบุคลากรในยุค Digital Transformation แตกต่างกนัในภาพรวม 
และในรายดา้นทุกดา้น  

อายุงาน พบว่า ประชาชนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุงานแตกต่างกนั มีการ
เปล่ียนแปลงตนเองของบุคลากรในยุค Digital Transformation แตกต่างกนัในภาพรวม และในราย
ดา้นทุกดา้น  

รายได้ พบว่า ประชาชนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีการ
เปล่ียนแปลงตนเองของบุคลากรในยุค Digital Transformation แตกต่างกนัในภาพรวม และในราย
ดา้นทุกดา้น  

ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดโครงสร้างความพร้อมในการเปล่ียนแปลง ของ 
Holt et al (2007 ) ท่ีกล่าวว่า ลกัษณะเฉพาะของบุคคล (Individual attribute) และความแตกต่างตาม
ลกัษณะระดบับุคคลส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงตนเองของบุคลากร และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ปณิธี อ าพนพารัตน์ (2558) เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพร้อมการเปล่ียนแปลงของบุคลากรสาย
วิชาการ ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และพบว่า
ต าแหน่งทางวิชาการส่งผลต่อความพร้อมการเปล่ียนแปลงองคก์ารของบุคลากรสายวิชาการ โดยผล
การศึกษาพบว่า ประชาชนวยัท างานท่ีมีช่วงอายุ ท่ีมีอายุ 41-50 ปี มีการเปล่ียนแปลงตนเองของ
บุคลากรมากท่ีสุด ซ่ึงเป็น Generation X มีแนวคิดและการท างานในลกัษณะรู้ทุกอยา่ง ท าทุกอยา่ง
ไดเ้พียงล าพงัไม่พึ่งพาใคร มีความคิดเปิดกวา้ง พร้อมรับฟังขอ้ติติงเพื่อการปรับปรุงและพฒันา
ตนเองอยู่เสมอ (ทศพล กระต่ายน้อย, 2555) มีแรงกระตุน้ในการพฒันาตนเองให้ทนัต่อยุคสมยั 
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงตนเองของบุคลากรในยคุ Digital Transformation ในดา้นทศันคติ ความ
คาดหวงั ดา้นความสามารถทางเทคโนโลยี และดา้นความคิดสร้างสรรคเ์ชิงนวตักรรมมากกว่าช่วง
อายุอ่ืนๆ ส าหรับช่วงอายุ 31-40 ปี ซ่ึงเป็น Generation Y เติบโตมาพร้อมกบัเทคโนยี และการใช้
ภาษาจึงมีการเปล่ียนแปลงตนเองของบุคลากรในยุค Digital Transformation ด้านความสามารถ
ทางดา้นภาษา มากกวา่ช่วงอายอ่ืุนๆ  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะจากการท าวจิยัในคร้ังน้ี 
ประชาชนวยัท างาน กรุงเทพมหานคร มีการเปล่ียนแปลงตนเองของบุคลากรในยคุ Digital  

Transformation ในดา้นทศันคติ ดา้นความคาดหวงั ดา้นความสามารถทางเทคโนโลย ีความสามารถ
ทางด้านภาษาและความสามารถทางด้านนวตักรรมอยู่ในระดับปานกลาง-มากท่ีสุด โดยมีการ



เปล่ียนแปลงตนเองดา้นทศันคติมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นความคาดหวงั ดา้นความสามารถทาง
เทคโนโลยี และด้านความคิดสร้างสรรค์เชิงนวตักรรม ตามล าดับ ส าหรับ ด้านความสามารถ
ทางดา้นภาษาอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้น ประชาชนวยัท างานควรมีการพฒันาตนเอง เพื่อเพิ่มการ
เปล่ียนแปลงตนเองของบุคลากร ดงัน้ี 

1.1 ดา้นความสามารถทางภาษา 
ประชาชนวันท างานควรท่ีจะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเน่ืองจากภาษาอังกฤษและ

ภาษาต่างประเทศอ่ืน ดว้ยความจ าเป็นในยุค Digital Transformation การส่ือสารและเทคโนโลยีท่ี
พฒันา ท าให้เกิดการขยายวงกวา้งของโลกธุรกิจทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ดงันั้น ประชาชนวยั
ท างานควรท่ีจะคน้ควา้หาความรู้ หรือเขา้ฝึกอบรมในการเพิ่มความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษ
และภาษาต่างประเทศอ่ืน ทั้งการพูด อ่านและเขียน เพื่อให้สามารถส่ือสารไดม้ากกว่า 2 ภาษา ใน
ขณะเดียวกนัองคก์รควรกระตุน้ให ้บุคลากรเกิดความตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาตนเอง
ทางดา้นภาษาควบคู่ไปกบัความสามารถทางดา้นเทคโนโลยี หรือองคก์รจดัหลกัสูตร/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรทางด้านภาษาเพิ่มมากข้ึน และสร้างสภาพแวดล้อม ในองค์กรให้มีการใช้
ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพิ่มมากข้ึน  

1.2 ดา้นความคิดสร้างสรรคเ์ชิงนวตักรรม 
ประชาชนวนัท างานควรท่ีจะ เสนอแนวคิด เคร่ืองมือหรือนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีช่วยใหร้ะบบ

การท างานง่าย สะดวกและปรับระบบท างานบางอยา่งเพื่อลดค่าใชจ่้ายขององคก์ร ร่วมน าเสนองาน
ทางดา้นวตักรรม น าเสนอภายใน/ภายนอกหน่วยงาน 

1.3 ดา้นความสามารถทางเทคโนโลย ี
ประชาชนวยัท างานควรท่ีจะ หมัน่แสวงหาความรู้และเขา้รับการฝึกอบรมเม่ือมีโอกาส เพื่อ

พฒันาทกัษะดา้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ ประชาชนวยัท างานควรท่ีจะใส่
ใจในการเรียนรู้ระบบการท างานใหม่ๆท่ีองคก์รปรับเปล่ียน อีกทั้งควรท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีในการ
น าเสนอผลงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติต่างๆ เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

1.4 ดา้นความคาดหวงั 
ประชาชนวยัท างานมีความคาดหวงัวา่การเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึนในองคก์รจะส่งผลใน

ทางบวกต่อบุคลากรและสร้างผลก าไรเพิ่มมากข้ึนให้แก่องคก์ร อยา่งไรก็ตามประชาชนวนัท างาน 
ควรท่ีจะหมัน่พฒันาตนเอง เขา้ฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะดา้นอ่ืนๆ นอกเหนือจากความรู้เดิมท่ีมีอยู่
เป็นประจ า เพื่อสร้างโอกาสและความกา้วหนา้ในสายงาน 

 



1.5 ดา้นทศันคติ 
ประชาชนวยัท างานมีความเช่ือวา่การน าเทคโนโลยเีขา้ใชง้าน และการปรับเปล่ียนรูปแบบ

การท างานใหม้นัยคุสมยัจะสามารถท างานไดง่้ายข้ึน การปรับเปล่ียนองคก์รเขา้สู่ยคุดิจิทลัตอ้งมี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส าหรับองคท่ี์ไม่สามารถปรับตวัได ้ประชาชนวยัท างานเช่ือวา่จะ
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในอนาคตได ้ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
ผูว้ิจยัไดใ้หข้อ้เสนอแนะส าหรับงานวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
1. ควรมีการวิจยัการเรียนรู้และการพฒันาของบุคลากรเม่ือเกิดการรับรู้ถึงการเปล่ียนแปลง

ในยคุ Digital Transformation 
2. ควรมีการวิจยัถึงกระบวนการเปล่ียนแปลงในองคก์ร (Process) ท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง

ตนเองของบุคลากรในยคุ Digital Transformation 
3. ควรมีการวิจยัถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อแรงตา้นการเปล่ียนแปลงใน

องคก์ร 
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