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บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีของบุคลากรวัย
Generation X ให้มีประสิ ทธิ ภาพในการทางาน กรณี ศึกษาองค์กรภาครัฐ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษา คื อ
บุคลากรวัย Generation X ในองค์กรภาครัฐ จานวนกลุ่มตัวอย่าง 385 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็ นแบบสอบถาม ทาการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ Pearson Coefficient Correlation
ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรวัย Generation X ที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 40-45 ปี
สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานราชการ รายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท
ประสบการณ์การทางานในหน่วยงานราชการ 16 ปี ขึ้นไป
1) ข้อมูลพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี พบว่า บุคลากรวัย Generation X มีการใช้เทคโนโลยีท้ งั 3 ด้าน
คือ ด้านวิชาการ ด้านความบันเทิง และด้านสื่ อสังคมออนไลน์ ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก 2) ข้อมูลทัศนคติใน
การพัฒนาด้านเทคโนโลยี พบว่า บุคลากรวัย Generation X มีทศั นคติในการได้รับการฝึ กอบรม การศึกษา และ
การพัฒนา ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก 3) ข้อมูลวิธีการพัฒนาของบุคลากรวัย Generation X ในการใช้เทคโนโลยี
พบว่า วิธีการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน คือ การฝึ กอบรม การศึ กษา และการพัฒนา ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง
4) ข้อมูลประสิ ทธิ ภาพในการทางานของบุคลากรวัย Generation X ในการใช้เทคโนโลยี พบว่า ประสิ ทธิ ภาพทั้ง
3 ด้านคือ ด้านความประหยัด ด้านระยะเวลา ด้านคุณภาพ ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก
นอกจากนี้ผลของการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) พฤติกรรม ทัศนคติ และวิธีการพัฒนาของบุคลากรวัย
Generation X ในด้านเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพในการทางานของบุคลากรวัย Generation X ใน
ทิศทางเดียวกัน
คาสาคัญ : การพัฒนาบุคลากร, Generation X, ประสิ ทธิภาพในการทางาน

ABSTRACT
The objective of this independent study is to study the Generation X personnel development for
technology application to increase work performance with a case study in a government organization. The
samples used in this study are Generation X personnel working in a government organization, with the number
of 385 employees. The instrument for data collection is a questionnaire, and the data were analyzed by using the
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finished program. The statistics used for data analysis includes frequency, percentage, mean, standard deviation,
and hypothesis testing with Pearson Coefficient Correlation Statistics.
The study results show that most of the Generation X personnel responding the questionnaire is
female with the ages of 40-45 years. They are married, hold a bachelor’s degree and are government official
with salary approximately 20,001 to 30,000 Baht and have 16 years and more of work experience in
government agencies.
1) The data on the technology usage behavior finds that the Generation X personnel used technology
for academic matters, entertainment and social media with a high level in overall; 2) The data on the attitude
toward technology development shows that the Generation X personnel have an attitude toward the acquisition
of training, education and development in overall at a high level; 3) The data on the development methods of
Generation X personnel in the use of technology indicates that all 3 development methods, including training,
education and development were at a moderate level; 4) The work performance data of Generation X personnel
in the use of technology shows that the efficiency in all 3 areas, namely economy, time saving and quality, was
generally at a high level.
Moreover, the results of the hypothesis testing show that 1) the behavior, attitude and development
methods of Generation X personnel in the technology usage have correlation with the work efficiency of
Generation X personnel in the same direction.
Keyword: personnel development, Generation X, performance

บทนา
การทางานในปั จจุบนั นี้ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทางานมากยิ่งขึ้น ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจึงถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ ว และมีการพัฒนาคิดค้นสิ่ งอานวยความ
สะดวก ทาให้เทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนในการดารงชี วิตอย่างมาก ทั้งสิ่ งของเครื่ องใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
และการให้บริ การต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุ ษย์มากขึ้น ทาให้สะดวก รวดเร็ ว และสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีกทั้งจะเห็นได้ว่าชีวิตของคนในปั จจุบนั เกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยีในทุก ๆ ด้าน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการทางาน เพราะเทคโนโลยีน้ นั มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม
องค์กรต่าง ๆ จึงเริ่ มเห็นความสาคัญของเทคโนโลยีในด้านของการทางาน การบริ หารจัดการ การติดต่อสื่ อสาร
ซึ่ งเป็ นที่มาให้องค์กรหรื อหน่วยงานต่าง ๆ มีการปรับตัว เพื่อเตรี ยมความพร้อม และรับมือกับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยูต่ ลอดเวลา นอกจากนี้ เทคโนโลยียงั มีความสาคัญต่อประสิ ทธิภาพขององค์กรหรื อ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยองค์กรที่มีระบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว มักจะ
ประสบความสาเร็ จได้เร็ วกว่าองค์กรอื่น ดังนั้น องค์กรหรื อหน่วยงานต่าง ๆ จึงมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ใ นการท างาน การบริ ห ารงาน หรื อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารมากขึ้ น เพื่ อ ก่ อ ให้เ กิ ด ประโยชน์ แ ละเป็ นการเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการทางาน และการให้บริ การ อันจะนาสู่ไปความสาเร็ จขององค์กรและหน่วยงานต่อไปได้
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พฤติกรรมการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการทางานของบุคลากรวัย Generation X (ปั จจุบนั มีอายุต้ งั แต่
40 – 54 ปี ) นั้น จะมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่ องของสังคมออนไลน์ รับส่ งอีเมล์ ค้นหาข้อมูล และมีการใช้
อิ น เทอร์ เ น็ ต ส าหรั บ การท างาน เมื่ อ เทคโนโลยี ส มัย ใหม่ เ ข้า มามี บ ทบาทในการท างานและการด าเนิ น
ชี วิตประจาวันมากขึ้น บุ คลากรวัย Generation X จึ งเกิ ดการเรี ยนรู ้ การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองในการ
ทางาน และเพื่อกิจกรรมส่วนตัวมากขึ้น แต่ดว้ ยลักษณะการทางานของบุคลากรวัย Generation X ที่มีลกั ษณะการ
ทางานตามหน้าที่ ไม่ทุ่มเท ประกอบกับวิธีการคิดและทัศนคติของบุคลากรวัย Generation X ที่มีกรอบความคิด
จากัด ไม่เปิ ดกว้าง ไม่เชื่อถือสื่ อสังคมออนไลน์ และยังไม่มีการยอมรับให้นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์ในการ
ทางาน เช่น บางกรณี บุคลากร Generation X มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในปฏิบตั ิงานได้ โดยมอบหมายงานผ่าน
ทางอีเมล (E-mail) หรื อแอฟพลิเคชัน่ ไลน์ (Line) แต่สาหรับกรณี งานที่มีลกั ษณะเป็ นทางการและมีความสาคัญ
บุคลากรกลุ่มนี้จะไม่ใช้วธิ ีการผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่ องจากยังมีทศั นคติวา่ ควรมอบหมายงานผ่านทางหนังสื อ
ราชการเท่านั้น เพื่อความชัดเจนและมีหลักฐานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร กรณี ดงั กล่าวจึงอาจเป็ นปั ญหา และอุปสรรค
ในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการนาเทคโนโลยี เข้ามาใช้การทางานสาหรับบุคลากรวัย Generation X และ
อาจส่ งผลกระทบต่ อการพัฒนาทัก ษะความเข้า ใจและการใช้เทคโนโลยีดิ จิทัล ในบุ ค ลากรของภาครั ฐ ในวัย
Generation X ได้
เทคโนโลยีในปั จจุบนั มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวติ และการทางานของบุคลากรภาครัฐเป็ นอย่างมาก และ
เมื่ อบุ คลากรภาครั ฐถื อเป็ นปั จจัยหลักของการพัฒนาประเทศ องค์กรภาครั ฐจึ ง จาเป็ นต้องมี ระบบการพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีที่ทาให้บุคลากรมีความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เพื่อให้บุคลากร
ภาครัฐได้เตรี ยมความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว เพราะการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐในด้านของเทคโนโลยีจะเป็ นพื้นฐานที่ช่วยให้บุคลากรภาครัฐมีความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะ
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพของการทางานที่ เปลี่ยนแปลงได้ อันนาไปสู่
ประสิ ทธิภาพสูงสุดในการทางาน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานราชการและองค์กรภาครัฐ นอกจากนี้ บุคลากร
ภาครั ฐยังสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้รับโอกาสในการทางานที่ ดีและเติ บโตก้าวหน้าในอาชี พ
ราชการ ทั้งนี้ แม้วา่ ระบบราชการในปั จจุบนั จะมีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทางาน การบริ หารจัดการ หรื อ
การติดต่อสื่ อสารมากขึ้นก็ตาม แต่บุคลากรวัย Generation X ก็ยงั มีทศั นคติและพฤติกรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม ดังนั้น องค์กรภาครัฐจะต้องเข้าใจในลักษณะการทางานและทัศนคติของบุคลากรวัย Generation X เพื่อนามา
บริ หารจัดการระบบการพัฒนาบุคลากรในองค์กรด้านการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับบุคลากรวัย Generation X
และพัฒนาบุ คลากรวัย Generation X ให้มีการยอมรั บและนาเทคโนโลยีไปใช้ในการทางานได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้ง เป็ นการดึงศักยภาพการปฏิบตั ิงานและการให้บริ การของระบบราชการ
ไทยอี ก ด้ว ย ซึ่ ง ระบบการพัฒ นาบุ ค ลากรด้านการใช้เ ทคโนโลยี สามารถท าได้ห ลายวิธี เช่ น การฝึ กอบรม
ปฐมนิเทศ ศึกษาดูงานในประเทศหรื อต่างประเทศ จัดสัมมนาในองค์กร เป็ นต้น
ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพและศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน จาเป็ นต้องมีการศึกษา
ถึงปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรด้วย เนื่องจากบุคลากรแต่ละรายมีเป้ าหมาย ข้อจากัด พฤติกรรม และทัศนคติ
ในการทางานที่ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาตนเองที่แตกต่างกันไป ซึ่ งหากมีการศึกษาถึงที่มาของปั จจัยดังกล่าว
แล้ว จะทาให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรและบุ คลากร อีกทั้งองค์กรจะสามารถแก้ไข
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ปั ญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อันจะนาไปสู่ การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ
ด้านบุคลากรที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กร จากเหตุผลและความสาคัญดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีความประสงค์
จะศึ ก ษาปั จ จัย ต่ า ง ๆ และวิธี ก ารพัฒ นาบุ ค ลากรในด้านเทคโนโลยีข องบุ ค คลากรวัย Generation X ให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน เพื่ อ น าผลการศึ กษาวิจัย มาเป็ นแนวทางในการพัฒ นาบุ ค ลากรในภาครั ฐ ให้ มี
ประสิ ทธิภาพในการทางานมากยิง่ ขึ้น และเพื่อให้องค์กรและบุคลากรทราบถึงประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีอีกด้วย

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรวัย Generation X ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพใน
การทางาน กรณี ศึกษาองค์กรภาครัฐ
2. เพื่อศึกษาทัศนคติในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของบุคลากรวัย Generation X ที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพในการทางาน กรณี ศึกษาองค์กรภาครัฐ
3. เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาของบุคลากรวัย Generation X ในการใช้เทคโนโลยีให้มีประสิ ทธิภาพในการ
ทางาน กรณี ศึกษาองค์กรภาครัฐ
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม ทัศนคติ และวิธีการพัฒนาที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการ
ทางาน กรณี ศึกษาองค์กรภาครัฐ

การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาการพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีของบุคลากรวัย Generation X ให้มีประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางาน กรณี ศึกษาองค์กรภาครัฐ ได้นาแนวความคิดและทฤษฎีต่างๆ มาเป็ นกรอบความคิดในการวิจยั ดังนี้
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร เป็ นกระบวนการวางแผนที่เป็ นระบบ และมีแบบแผนเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการปฏิบตั ิงานหรื อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรให้สูงยิง่ ขึ้น โดยการพัฒนา
บุคลากรนั้น เป็ นเงื่ อนไขสาคัญที่ นาไปสู่ ความก้าวหน้าในสายงานอาชี พของตัวบุคลากร และเพื่อให้บรรลุผล
ตามที่องค์กรกาหนดไว้ได้ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรสามารถแบ่งได้ 3 รู ปแบบ คือ (Nadler & Wiggs, 1989 อ้างถึงใน
เอกสิ ทธ์ สนามทอง, 2560)
1) การฝึ กอบรม (Training) เป็ นกระบวนการที่จดั ขึ้นเพื่อการเรี ยนรู ้สาหรับงานในปั จจุบนั โดยมุ่งให้
บุคลากรที่ได้เข้ารับการฝึ กอบรม สามารถที่จะนาความรู ้ที่ได้ไปปฏิบตั ิงานได้ทนั ที ที่จะส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานมี
การเปลี่ยนแปลง ทาให้งานมีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้น ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่กาหนดไว้ได้ดี
2) การศึกษา (Education) เป็ นกระบวนการที่จดั ขึ้น เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้กบั บุคลากรขององค์กรใน
การรองรับงานที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งแตกต่างไปจากงานในปั จจุบนั หรื อเพื่อการเลื่อนตาแหน่งงาน
3) การพัฒนา (Development) เป็ นกระบวนการที่จดั ขึ้นเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ มีทกั ษะ ประสบการณ์ เป็ น
การช่วยให้บุคลากรสามารถแสดงศักยภาพของตนเองออกมาได้ ที่ส่งผลให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพสูงขึ้น
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วัตถุประสงค์ ของการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรนั้น มีวตั ถุประสงค์ที่ซ่ ึ งสามารถแบ่งเป็ นวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ 3 วัตถุประสงค์ คือ
(บุญเลิศ กลิ่นรัตน์, 2542 อ้างถึงใน ชุติกาญจน์ ศรี วบิ ูลย์, 2557)
1) พัฒนาความรู ้ ความสามารถของบุ คลากรเกี่ ยวกับงานที่ รั บผิดชอบ (technical know-how) คื อ
การพัฒนานี้ จะเกิ ดขึ้ นเมื่ อมี ความจาเป็ นที่ จะต้องปฏิ บัติงานหรื อรั บผิดชอบงานตามนโยบาย กฎเกณฑ์ และ
ระเบียบขององค์กรที่กาหนด หรื อปั จจัยภายนอก เช่น เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ เป็ นต้น ส่งผลให้บุคล
กรในองค์ ก รมี ป ระสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านลดลง ดัง นั้ น จึ ง ท าให้ อ งค์ ก รจะต้อ งมี ก ารพัฒ นาความรู ้
ความสามารถของบุคลากรอยูต่ ลอด เพื่อวัตถุประสงค์ขององค์กรที่เปลี่ยนแปลง และความประสบผลสาเร็ จของ
องค์กร
2) พัฒนาทักษะหรื อประสบการณ์ (skill or experiences) คือ บุคลากรในองค์กรแต่ละคนมีทกั ษะในการ
ปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน ทาให้ความต้องการทักษะในการปฏิบตั ิงานจึงแตกต่างกัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั จุดแข็ง จุดอ่อน
ความรั บ ผิ ด ชอบหรื อ ความจ าเป็ นของแต่ ล ะคน รวมถึ ง ลัก ษณะงานที่ เ ปลี่ ย นแปลง การพัฒ นาทัก ษะหรื อ
ประสบการณ์ของบุคลากร ทาได้โดยให้บุคลากรเข้ารับการฝึ กอบรมปฏิบตั ิงาน เพื่อมีโอกาสในการแสดงศักยภาพ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอื่นหรื อองค์กรอื่น เป็ นต้น
3) พัฒนาเจตคติ (attitudes) คือ เจตคติของบุคลากรนั้น มีผลต่องาน และองค์กร ซึ่ งมีบทบาทสาคัญมาก
ต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงาน การที่ บุคลากรมี เจตคติที่ดีหรื อในทางบวก ย่อมส่ งผลให้การปฏิ บัติงานมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น แต่ถา้ หากบุ คลากรมีเจตคติ ที่ไม่ดีหรื อในทางลบ ย่อมทาให้เกิ ดผลที่ ไม่ดีตามมา เช่น การ
ปฏิบตั ิงาน คุณภาพงาน และองค์กร เป็ นต้น ดังนั้น ถึงแม้วา่ การที่บุคลากรจะได้รับการพัฒนาความรู ้ความสามารถ
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ และการพัฒนาทักษะหรื อประสบการณ์แล้ว แต่ถา้ หากบุคลากรยังมีเจตคติที่ไปในทาง
ลบ ก็ส่งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานลดลงหรื อต่ากว่ามาตรฐานได้ ส่ วนบุคลากรที่มีเจตคติในทางบวก
แต่ยงั ขาดความรู ้ความสามารถ ทักษะในการปฏิ บตั ิงาน แต่บุคคลเหล่านี้ จะเป็ นบุคคลที่พร้อมจะพัฒนาตนเอง
เปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีข้ ึน และมีเจตคติที่ดีต่อองค์กร และบุคลากรในองค์กรด้วย
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับประสิทธิภาพในการทางาน
ประสิ ทธิภาพในการทางาน หมายถึง กลวิธีหรื อเทคนิ คในการทางานที่จะสร้างผลงานได้มาก และเป็ น
ผลงานที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน โดยที่จะสิ้นเปลืองทรัพยากรต้นทุน ค่าใช้จ่าย พลังงาน และเวลาน้อยที่สุด ซึ่ ง
เป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของตนเอง และขององค์กร ทาให้ตนเอง และ
องค์กร เกิดความพึงพอใจในงาน (สิ ริวดี ชูเชิด, 2556) ซึ่งถ้าเป็ นหน่วยงานของภาครัฐ จะบ่งบอกถึงความพึงพอใจ
ของประชาชนที่ ได้เข้ารั บบริ การ โดยที่ ประสิ ทธิ ภาพอาจจะไม่แสดงถึ งค่าที่ เป็ นตัวเลข แต่อาจจะแสดงได้ใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น เงิ น วัสดุ คน และเวลาในการปฏิ บตั ิ งานให้อย่างคุม้ ค่า ประหยัด ไม่เกิ ดการสู ญเปล่าของ
ทรัพยากรต่าง ๆ ซึ่งประสิ ทธิภาพสามารถแบ่งได้ 2 ระดับ ดังนี้ (สมใจ ลักษณะ, 2549)
1. ประสิ ทธิภาพของบุคคล คือ การทางานให้เสร็ จ โดยสูญเวลาและเสี ยพลังงานน้อยที่สุด เป็ นบุคคลที่มี
ความสุข และความพอใจที่จะเพิ่มคุณภาพ ปริ มาณของผลงาน และคิดค้นหรื อดัดแปลงวิธีการทางานให้ได้ผลที่ดี
ยิง่ ขึ้น
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2. ประสิ ทธิ ภาพขององค์การ คือ การที่ องค์การมีลกั ษณะการดาเนิ นงานต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การได้โดยที่ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างคุม้ ค่าที่สุด มีการสู ญเปล่าของทรัพยากรให้นอ้ ยที่สุด โดยองค์การมี
ความสามารถในการใช้ก ลยุท ธ์ห รื อเทคนิ ควิธีก าร และเทคโนโลยีไ ด้เ ป็ นอย่า งดี ทาให้เกิ ด วิธี การทางานที่
เหมาะสม ลดปั ญหาอุปสรรคในการทางาน และความขัดแย้งในองค์การ เพื่อให้บุคลากรมีขวัญกาลังใจ ความสุ ข
และความพึงพอในในการทางาน

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
บุคลากรวัย Generation X ที่ ทางานในองค์กรภาครัฐ การคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง กรณี ไม่ทราบจานวน
ประชากรที่ แน่นอน จากสู ตรของ W.G.cochran ที่ค่าความเชื่อมัน่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% จากการ
คานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 ผูว้ ิจยั ทาการเก็บข้อมูลทั้งสิ้ น 385 ตัวอย่าง โดยดาเนิ นการสุ่ มตัวอย่าง
แบบจาเพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิจัย ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ ผูว้ ิจัย สร้ างขึ้ น จากการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี
งานวิจัย ที่ เ กี่ ยวข้อง โดยทาการศึ กษาเชิ ง ปริ ม าณ กับการพัฒ นาบุ คลากรในด้า นเทคโนโลยีของบุ ค ลากรวัย
Generation X ให้มีประสิ ทธิภาพในการทางาน กรณี ศึกษาองค์กรภาครัฐ โดยแบบสอบถามดังกล่าวแบ่งออกเป็ น
5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี
ของบุคลากรวัย Generation X ส่ วนที่ 3 ข้อมูลทัศนคติในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ของบุคลากรวัย Generation X
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลวิธีการพัฒนาของบุ ค ลากรวัย Generation X ในการใช้เทคโนโลยี และส่ วนที่ 5 ข้อมู ล
ประสิ ทธิภาพในการทางานของบุคลากรวัย Generation X ในการใช้เทคโนโลยี
สถิ ติ ใ นการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ประกอบด้ว ย ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานใช้สถิติ Pearson Coefficient Correlation

สรุ ปผลการวิจัยและอภิปรายผล
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูว้ จิ ยั ได้รับการตอบกลับแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 385 คน เป็ นบุคลากรวัย Generation X
ที่ทางานในองค์กรภาครัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 68.1 มีอายุระหว่าง 40– 45 ปี ร้อยละ 53.0 สถานภาพ
สมรส ร้อยละ 54.5 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 62.1 อาชีพพนักงานราชการ ร้อยละ 39.0 รายได้ต่อเดือน
20,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 43.9 และประสบการณ์การทางานในหน่วยงานราชการ 16 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 31.2
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลพฤติกรรมในการใช้ เทคโนโลยีของบุคลากรวัย Generation X ได้ แก่ ด้ านวิชาการ
ด้ านความบันเทิง ด้ านสื่อสังคมออนไลน์
จากผลการวิจยั พฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรวัย Generation X ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
ในการทางาน กรณี ศึกษาองค์กรภาครัฐ พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.61) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
ดังนี้
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ด้า นวิช าการ พบว่า พฤติ กรรมในการใช้เ ทคโนโลยีของบุ ค ลากรวัย Generation X ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน กรณี ศึกษาองค์กรภาครัฐในด้านวิชาการ อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.89) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ลาดับแรกคือ การสื บค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบหรื อเป็ น
ประโยชน์กับการทางานผ่านระบบอิ นเตอร์ เน็ ต รองลงมาคื อ การติ ดตามข้อมูลหรื อรับข่าวสารต่าง ๆ ที่ เป็ น
ประโยชน์กบั การทางาน ใช้คน้ คว้าข้อมูลเพื่อทากิจกรรมหรื องานที่รับมอบหมาย และการดาวน์โหลดข้อมูลหรื อ
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน ตามลาดับ
ด้านความบันเทิ ง พบว่า พฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรวัย Generation X ที่ ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน กรณี ศึกษาองค์กรภาครัฐ ในด้านความบันเทิ ง อยู่ในระดับมาก ( = 3.46) เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ล าดับ แรก อยู่ใ นระดับ มาก ได้แ ก่ การดู ภ าพยนตร์ / โทรทัศ น์ ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต
การฟังเพลง/ฟังวิทยุ เช่น Youtube, Joox. การหาข้อมูลที่สนใจ เช่น ท่องเที่ยว, ดูดวง, ข่าวดารา และรองลงมา อยู่
ในระดับปานกลาง ได้แก่ การเล่นเกม (ออนไลน์, ออฟไลน์) ตามลาดับ
ด้านสื่ อสังคมออนไลน์ พบว่า พฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรวัย Generation X ที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพในการทางาน กรณี ศึกษาองค์กรภาครัฐ ในด้านสื่ อสังคมออนไลน์ อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.49) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ลาดับแรก อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์ เช่น Facebook,
Twitter, Instagram, Line ฯลฯ การติดต่อสื่ อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (E-mail) รองลงมา อยูใ่ นระดับปาน
กลาง ได้แก่ การซื้อ-ขายสิ นค้า/บริ การออนไลน์ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในเรื่ องที่สนใจ เช่น เว็บบอร์ ด
ตามลาดับ
จากผลการศึกษาข้างต้นนั้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศราวุฒิ นิลสุก (2557) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาปริ ญญาตรี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก พบว่า โดยภาพรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านบันเทิ ง พบว่า นักศึ กษาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งมีการใช้ดา้ นวิชาการมากที่สุด อันดับที่ 2 ในด้านประชาสัมพันธ์ อันดับที่ 3 ด้าน
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ส่ วนอันดับสุ ดท้าย คือ ด้านบันเทิงมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้อยที่สุด เนื่ องจาก
สภาพปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยมากขึ้นจึ งทาให้นักศึกษามีการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่ อง
โดยเฉพาะในด้านวิชาการซึ่งนักศึกษาจาเป็ นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า การทารายงานและ
การรับข่าวสาร
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลทัศนคติในการพัฒนาด้ านเทคโนโลยี ของบุคลากรวัย Generation X ได้ แก่ ด้ านการ
ฝึ กอบรม ด้ านการศึกษา ด้ านการพัฒนา
จากผลการวิจัยทัศนคติ ในการพัฒ นาด้านเทคโนโลยีของบุ ค ลากรวัย Generation X ที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการทางาน กรณี ศึกษาองค์กรภาครัฐ พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.70) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้านการฝึ กอบรม พบว่า ทัศนคติในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของบุคลากรวัย Generation X ที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน กรณี ศึกษาองค์กรภาครัฐ ในด้านการฝึ กอบรม อยู่ในระดับมาก ( = 3.69) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ลาดับแรก ได้แก่ การได้รับการฝึ กอบรมในการใช้เทคโนโลยีทา
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ให้มีความพร้อมในการปฏิบตั ิขององค์กรงานมากขึ้น รองลงมาคือ การได้รับการฝึ กอบรมทาให้เกิดความรู ้ ความ
ชานาญ ทักษะในการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม และการได้รับการฝึ กอบรมทาให้
เข้าใจในวิธีการทางาน และระบบการทางานของเทคโนโลยีมากขึ้น ตามลาดับ
ด้านการศึกษา พบว่า ทัศนคติในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของบุคลากรวัย Generation X ที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพในการทางาน กรณี ศึกษาองค์กรภาครัฐ ในด้านการศึกษา อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.69) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ลาดับแรก ได้แก่ การได้รับการศึ กษาทาให้เข้าใจกระบวนการทางาน
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว รองลงมาคือ การได้รับการศึกษาในด้าน
เทคโนโลยีท าให้มี ขี ด ความสามารถในการท างานมากขึ้ น และการได้รั บการศึ ก ษาทาให้เกิ ด ความรู ้ ใหม่ ๆ
มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ ตามลาดับ
ด้านการพัฒนา พบว่า ทัศนคติในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของบุคลากรวัย Generation X ที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพในการทางาน กรณี ศึกษาองค์กรภาครัฐ ในด้านการพัฒนา อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.73) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุ กข้อ ลาดับแรก ได้แก่ การได้รับการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีทาให้การ
ปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น รองลงมาคือ การได้รับการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีทาให้มีความก้าวหน้าใน
สายงานอาชีพมากขึ้น และการได้รับการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีทาให้มีความพอใจในการปฏิบตั ิงานมากยิ่งขึ้น
ตามลาดับ
จากผลการศึ กษาข้างต้นนั้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัตนาภรณ์ บุญนุ ช (2555) ได้ศึกษาการพัฒนา
และฝึ กอบรมที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของพนักงาน : กรณี ศึกษาการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา พบว่า ทัศนคติในการพัฒนา การฝึ กอบรม การศึกษา ประสิ ทธิ ภาพของพนักงานภาพรวม อยู่
ในระดับสู งมาก จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัศนคติในการพัฒนา การฝึ กอบรม การศึกษา อยู่ในระดับเห็นด้วย
และพนักงานมีประสิ ทธิภาพในการทางานดีข้ ึนกว่าเดิม
ส่ วนที่ 4 วิธีการพัฒนาของบุคลากรวัย Generation X ในการใช้ เทคโนโลยี ได้ แก่ ด้ านการฝึ กอบรม ด้ าน
การศึกษา ด้ านการพัฒนา
จากผลการวิจยั วิธีการพัฒนาของบุคลากรวัย Generation X ในการใช้เทคโนโลยีให้มีประสิ ทธิ ภาพใน
การทางาน กรณี ศึกษาองค์กรภาครัฐ พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.35) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน ดังนี้
ด้านการฝึ กอบรม พบว่า วิธีก ารพัฒนาของบุ ค ลากรวัย Generation X ในการใช้เทคโนโลยีให้มี
ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน กรณี ศึกษาองค์กรภาครัฐ ในด้านการฝึ กอบรม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.50) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ลาดับแรก ได้แก่ การฝึ กงานเฉพาะด้านกับผูเ้ ชี่ยวชาญ รองลงมา
คือ การฝึ กอบรมในขณะปฏิบตั ิงาน การฝึ กอบรมในห้องเรี ยน และการปฐมนิเทศ ตามลาดับ
ด้า นการศึ ก ษา พบว่า วิธี ก ารพัฒ นาของบุ ค ลากรวัย Generation X ในการใช้เ ทคโนโลยี ใ ห้ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน กรณี ศึกษาองค์กรภาครัฐ ในด้านการศึกษา อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.27) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ลาดับแรก ได้แก่ การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองหรื อการพัฒนาตนเอง รองลงมา
อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การวิจัย ปฏิ บัติการ การส่ ง ไปศึ กษาต่อภายในประเทศ และการส่ งไปศึ ก ษาต่ อ
ต่างประเทศ ตามลาดับ
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ด้านการพัฒนา พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลางทุกข้อ ( = 3.28) ลาดับแรก ได้แก่ การสอนงาน/การให้
คาปรึ กษาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ รองลงมา ได้แก่ การศึกษาดูงานภายในประเทศ การสัมมนานอกสถานที่ และ
การศึกษาดูงานต่างประเทศ ตามลาดับ
จากผลการศึกษาข้างต้นนั้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จินต์จุฑา จันทร์ ประสิ ทธิ์ (2559) ได้ศึกษาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรทางการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรทางการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การศึกษา
ต่อ ด้านการฝึ กอบรม และการพัฒนาตนเอง โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เห็นว่า
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์น้ นั จะสามารถสร้างประสบการณ์และการเรี ยนรู ้ให้แก่บุคลากร ซึ่งการฝึ กอบรมจะเน้น
พัฒนางานในปั จจุบนั จะทาให้บุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานได้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ด้านการศึกษาต่อจะเป็ นการ
พัฒนาการทางานในอนาคต และการพัฒนางานเพื่อ การเปลี่ ย นแปลง ส่ วนการพัฒนาตนเอง เป็ นการดึ งเอา
ศักยภาพของพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยูอ่ อกมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
ส่ วนที่ 5 ข้ อมูลประสิ ทธิภาพในการทางานของบุคลากรวัย Generation X ในการใช้ เทคโนโลยี ได้ แก่
ด้ านความประหยัด ด้ านระยะเวลา ด้ านคุณภาพ
จากผลการวิจัยประสิ ท ธิ ภาพในการทางานของบุ คลากรวัย Generation X ในการใช้เทคโนโลยี
ในภาพรวมทุกด้าน อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.83) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้านความประหยัด พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ( = 3.85) ลาดับแรก ได้แก่ นาเทคโนโลยีมาใช้ได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับงาน และคุม้ ค่า มี รองลงมาคือ การลดทรัพยากรในการปฏิบตั ิงาน เช่น กระดาษ และลด
ภาระค่าใช้จ่ายภายในองค์กร ตามลาดับ
ด้านระยะเวลา พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ( = 3.83) ลาดับแรก ได้แก่ ทางานเสร็ จตามที่ระยะเวลา
กาหนด รองลงมาคือ สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนในการปฏิ บัติงาน และบุ คลากรทางานได้รวดเร็ วขึ้ น
ตามลาดับ
ด้านคุณภาพ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ( = 3.81) ลาดับแรก ได้แก่ คุณภาพของงานมีความถูกต้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย รองลงมาคือ คุณภาพของงานไปตามมาตรฐานที่องค์กรกาหนด และคุณภาพของงานตรง
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ตามลาดับ
ส่ วนที่ 6 ข้ อมูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 พฤติกรรม ทัศนคติ และวิธีการพัฒนาของบุคลากรวัย Generation X ในด้ านเทคโนโลยี
มีความสัมพันธ์ กบั ประสิทธิภาพในการทางาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม ทัศนคติ และวิธีการพัฒนาของบุคลากร
วัย Generation X ในด้านเทคโนโลยีกบั ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ในภาพรวม พบว่า พฤติกรรม ทัศนคติ และ
วิธีการพัฒนาของบุคลากรวัย Generation X ในด้านเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการศึกษาข้างต้นนั้น พฤติกรรม ทัศนคติ และวิธีการพัฒนา มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพใน
การทางานของบุคลากรวัย Generation X ภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ซึ่ ง
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรม ทัศนคติ และวิธีการพัฒนา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และมีประสิ ทธิ ภาพใน
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การทางาน อยูใ่ นระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บุคลากรวัย Generation X ในองค์กรภาครัฐนั้น มีประสิ ทธิ ภาพใน
การนาเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับการทางาน อีกทั้งยังสามารถลดทรัพยากรต่าง ๆ ในการ
ปฏิบตั ิงาน และช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร โดยบุคลากรวัย Generation X มุ่งผลความสาเร็ จขององค์กรเป็ น
สาคัญ ทาให้การปฏิ บัติง านเป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ที่วางไว้ มี การปฏิ บัติ งานที่ มีค วามถู กต้อง เป็ นไปตาม
มาตรฐานขององค์กร และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ส่งผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวัย Generation X มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น โดยวิธีการหรื อกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของการพัฒนาของบุคลากร มีผลกับบุคลากร ทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทั้ง พฤติกรรม และทัศนคติไปในทางที่ดีข้ ึน ส่งผลให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กรที่กาหนดไว้
ดังนั้น องค์กรหรื อผูบ้ ริ หาร ควรมีการส่ งเสริ ม และเปิ ดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้มีโอกาสเข้ารับ
การฝึ กอบรม การพัฒนา อย่างสม่าเสมอ รวมถึงให้การสนับสนุนทุนการศึกษา ในกรณี ที่บุคลากรต้องการจะศึกษา
ต่อ เพื่อให้บุคลากรในองค์กร มีความรู ้ ความสามารถ และทักษะในการทางานที่สูงขึ้น อีกทั้งยังทาให้พนักงานใน
องค์กรมี พ ฤติ กรรม และทัศ นคติ ที่ ดีข้ ึ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ องค์ก ร ซึ่ ง สอดคล้อ งเกี่ ย วกับ แนวคิ ด ของ
(ธี ระเดช ริ้ วมงคล, 2560) กล่าวว่า หลักการที่ สาคัญในการพัฒนาบุคลากร จะต้องสามารถครอบคลุมปั จจัยที่
เรี ยกว่า “KUSAB” ซึ่ งประกอบไปด้วยความรู ้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ
(Attitude) พฤติกรรม (Behavior) ซึ่ งเป็ นกระบวนการส่ งเสริ มให้พนักงานในองค์กรได้ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง
และพัฒนาความรู ้ ความสามารถ ความชานาญ ทักษะ อุปนิสยั พฤติกรรมหรื อทัศนคติต่าง ๆ และวิธีในการทางาน
โดยที่ 5 ปั จจัยนี้ตอ้ งมีความสัมพันธ์กนั อันจะนาไปสู่การปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. องค์กรควรส่ งเสริ ม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวัย Generation X ในหน่ วยงานทั้งด้านการ
ฝึ กอบรม ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนา อย่างสม่าเสมอและครอบคลุมในทุกด้าน
2. ควรให้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนิ นการพัฒนาบุคลากรวัย Generation X ในแต่ละ
กิจกรรม เพื่อให้ทราบผลความสาเร็ จ ซึ่งจะสามารถนาผลมาวิเคราะห์ และนาไปจัดหลักสู ตรในการพัฒนาได้ตรง
ตามความต้องการ และตรงตามงานที่ได้รับมอบหมาย
3.ควรกาหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความเปลี่ ยนแปลง ทั้ง
สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก

ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรวัย Generation X เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดทา
แผนการพัฒนาให้เหมาะสมกับบุคลากรในวัย Generation X และมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2. ควรศึกษาในแต่ละหน่วยงานขององค์กร ในการพัฒนาบุคลากรมีความเหมาะสมกับบุคลากร และ
งานที่ได้รับมอบหมาย
3. ควรศึ ก ษาการพัฒนาบุ ค ลากรของกลุ่มประชากรในหลากหลายกลุ่ มมากขึ้ น เช่ น บุ คลากร
Generation Y เป็ นต้น
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