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การปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากร ด้วยรูปแบบการพัฒนา 10:20:70 กรณีศึกษา สายงานรอง 
ผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

The Digital Mindset of Employees with a 70:20:10 Development Pattern 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  วัฒนี ฉิมวัย * 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาการปรับแนวคิดของบุคลากร กฟผ. เพื่อให้ก้าวทันต่อโลก
ดิจิทัล กรณีศึกษา สายงานรองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2) เพ่ือศึกษาการพัฒนา
บุคลากรด้วยรูปแบบดิจิทัล กรณีศึกษา สายงานรองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (3) เพ่ือ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากร กฟผ. ในรูปแบบโมเดลการพัฒนา 70:20:10 กรณีศึกษา สายงานรองผู้ว่าการ
บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ (4) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้วยดิจิทัลของบุคลากร 
กฟผ. กรณีศึกษา สายงานรองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
คือ ผู้ปฏิบัติงานสังกัดสายงานรองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ านวน 148 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X)  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่าสถิติ t test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า  (1) ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ที่มีผลต่อการปรับ Mindset 
ด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์การด้วยรูปแบบการพัฒนา 70:20:10 พบว่า ปัจจัยส่วนบคุคลได้แก่ ระดับการศึกษา 
และระยะเวลาการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์การด้วยรูปแบบการ
พัฒนา 70:20:10 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ส่วนเพศ 
อายุ และต าแหน่งงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อการปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์การด้วยรูปแบบการ
พัฒนา 70:20:10 ไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
(2) สรุปสมมติฐานข้อที่ 2 ได้ว่า ปัจจัยด้านการปฎิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.มีผลต่อการปรับ Mindset ด้าน
ดิจิทัลของบุคลากรในองค์การด้วยรูปแบบการพัฒนา 70:20:10 พบว่า ด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบ 
70:20:10 และด้านการปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์การด้วยรูปแบบ 70:20:10 ส่งผลต่อการปรับ 
Mindset ด้านดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐานการ
วิจัยที่ได้ก าหนดไว้ (3) การปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. มีการปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของ
บุคลากรในองค์การด้วยรูปแบบการพัฒนา 70:20:10 อยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ จึง
ปฏิเสธสมมติฐาน โดยมีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในการปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากรโดยการผลักดัน
การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมขององค์กรผ่านการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการสร้างนวัตกรรมของ
องค์กร คือ Mindset ของบุคลากรซึ่งต้องพร้อมในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปกับองค์กร และองค์กรเองก็จะต้อง
สร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีทีมงานที่ช่วยในการผลักดันและส่งเสริม ท าให้คนในองค์กรสามารถ
ผสมผสานทักษะ ประสบการณ์ ร่วมกับการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างลงตัว  

 

ค าส าคัญ : การปรับ Mindset   ดิจิทัล รปูแบบการพัฒนา 10:20:70 
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บทน า 
บนโลกกลมๆ ใบนี้ มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่จะท าให้มนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน ปัจจุบันเรา

ได้ก้าวเข้าสู่ยุคของทศวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นสภาวะโลกยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีกระแสของการเปลี่ยนแปลงมากมายที่
เกิดข้ึนในโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งส่งผลให้คนในประเทศต่างต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อ
เทคโนโลยีที่เข้าอย่างรวดเร็ว Disruptive Technology ซึ่งตัวการที่ส าคัญที่สุดที่ท าให้โลกของเราในยุคนี้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง หลายๆ หน่วยงาน เช่น ธนาคาร ร้านหนังสือ ร้านอาหาร ตลอดจนการคมนาคมต่างๆ ได้รับ
ผลกระทบและเร่งการปรับตัวเพ่ือธุรกิจอยู่รอด ดิจิทัล 4.0” หรือ “ดิจิทัลไทยแลนด์” Digital 4.0 เมื่อเทคโนโลยีมี
มันสมองและเราก็มาถึงยุคท่ีความฉลาดของเทคโนโลยีจะท าให้อุปกรณ์ต่างๆสื่อสารและท างานกันเองได้อย่าง
อัตโนมัติ เทคโนโลยีในสามยุคแรกท่ีกล่าวไปเปรียบเสมือนเป็นแขน ขา ให้แก่มนุษย์ เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเหลือ 
อ านวยความสะดวก หยิบจับ ค านวณ ประมวลผมให้มนุษย์ มีแขน ขา แต่ไม่มีสมองเป็นของตัวเอง ในยุค 4.0 
เทคโนโลยีถูกน ามาพัฒนาต่อยอดเพ่ือลดบทบาทของมนุษย์ และเพ่ิมศักยภาพของมนุษย์ในการใช้ความคิดเพ่ือข้าม
ขีดจ ากัด สร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ๆ โดยจะใช้ชื่อยุคนี้ว่าเป็นยุค Machine-to-Machine เช่น เราสามารถเปิด-ปิด 
หรือสั่งงานอื่นๆกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านตัวเองผ่านแอพลิเคชั่นโดยไม่ต้องเดินไปกดสวิตช์ หรือแอพถ่ายภาพใน
สมาร์ทโฟน โทรศัพท์ก็จะถ่ายรูปให้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องกดถ่ายด้วยซ้ า หรือแม้แต่เทคโนโลยีซิมูเลชั่น 
Simulation จ าลองสถานการณ์เพ่ือฝึกอบรมพนักงาน วางแผนสถานการณ์โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงสถานที่จริง 
หรือเป็นสื่อการเรียนรู้แบบโต้ตอบ (Interactive) เป็นต้น  
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพลังงาน จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 โดยมีหน้าที่ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าแก่
ประชาชน โดยผลิตและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ใช้พลังงาน
ไฟฟ้ารายอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งประเทศใกล้เคียง และด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงาน
ไฟฟ้า ตลอดจนงานอื่นๆ อีกทั้งยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรของ กฟผ. เป็นกิจกรรมที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความช านาญ ให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว กฟผ. จึงต้องมีความ
จ าเป็นต้องปรับ Mindset คนในองค์การเพ่ือให้ก้าวทันเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป 
 จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรสายงานรองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย จึงมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาวิจัยเรื่อง การปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์การด้วย
รูปแบบการพัฒนา 10:20:70 กรณีศึกษา สายงานรองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 
ค ำถำมกำรวิจัย 

1. องค์การมีทิศทางในการปรับแนวคิด (Mindset) ของบุคลากร กฟผ. เพื่อให้ก้าวทันต่อ 
โลกดิจิทัล ได้อย่างไร   

2. หน่วยงานของท่านมีการน าดิจิทัลมาพัฒนางานอย่างไร 
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3. แนวทางการพัฒนาบุคลากร กฟผ. ในรูปแบบการพัฒนา 70:20:10 มีรูปแบบการ 
พัฒนาอย่างไร และสามารถน ามาใช้ในการปฎิบัติงานได้อย่างเพ่ือให้ได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4. การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ทุกคนๆ มีส่วนร่วมในการ 
ปรับแนวคิดการใช้ดิจิทัลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วได้อย่างไร 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการปรับแนวคิดของบุคลากร กฟผ. เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกดิจิทัล กรณีศึกษา สายงานรองผู้ว่า
การบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

2. เพ่ือศึกษาการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบดิจิทัล กรณีศึกษา สายงานรองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย  

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากร กฟผ. ในรูปแบบโมเดลการพัฒนา 70:20:10 กรณีศึกษา สายงานรอง
ผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

4. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรด้วยดิจิทัลของบุคลากร กฟผ. กรณีศึกษา สายงาน
รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

สมมติฐำนกำรวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์การด้วยรูปแบบการพัฒนา 70:20:10 

กรณีศึกษา สายงานรองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีสมมุติฐานการวิจัยดังนี้ 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แตกต่างกันมีผลต่อการปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของ 

บุคลากรในองค์การด้วยรูปแบบการพัฒนา 70:20:10 แตกต่างกัน 
2. ปัจจัยด้านการปฎิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.มีผลต่อการปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากรใน

องค์การด้วยรูปแบบการพัฒนา 70:20:10 แตกต่างกัน 
3. ระดับ Mindset ด้านดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. มีการปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากรใน

องค์การด้วยรูปแบบการพัฒนา 70:20:10 อยู่ในระดับปานกลาง 
 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาเรื่อง การปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์การด้วยรูปแบบ 70:20:10 
กรณีศึกษา สายงานรองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
และตัวแปรตาม (Dependent Variable) ดังนี้ 
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                  ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตำม 
                (Independent Variable)     (Dependent Variable)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นิยามตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
การปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากร หมายถึง การปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติของบุคลากรด้าน

เทคโนโลยีของบุคลากรเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่ดี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับบุคลากร เพ่ือ

ปรับปรุงงานให้ดีขึ้น หรือเพ่ือให้บุคคลมีความงอกงามเติบโตทางจิตใจ การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่มีเป้าหมาย
ในระยะยาว และมุ่งหวังผลในด้านการช่วยให้บุคคลมีความงอกงามเติบโตมากกว่าการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้น 
และการแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของบุคคล  

เทคโนโลยี ดิจิทัล 4.0 นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มา
ก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น  เมื่อน า  นวัตกรรมมา
ใช้จะช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงาน
ได้ 

การพัฒนาด้วยรูปแบบ 70:20:10 หมายถึง  การเรียนรู้ 70% คือการเรียนรู้จากการท างานจริง 
(Learning by Experience) การเรียนรู้จากผู้อื่น 20% (Learning by Others)และ จากาการอบรมหรือการอ่าน
หนังสือ/บทความ 10% (Learning by courses) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ต าแหน่งงาน 
4. ระดับการศึกษา 

5. ระยะเวลาในปฏิบัติงาน 

 

1. การปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากร
ในองค์การด้วยรูปแบบ 70:20:10 

2. การพัฒนาตนเองเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

 ปัจจัยด้ำนปฎิบัติงำนต่อกำรปรับ Mindset 
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน

องค์การ 

2. เทคโนโลยี ดิจิทัล 4.0 นวัตกรรม 

3. การพัฒนาด้วยรูปแบบ 70:20:10 
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การพัฒนาตนเองเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การที่บุคคลพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตน
ด้วยตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม เหมาะสมกว่าเดิม ท าให้สามารถด าเนินกิจกรรม แสดงพตติกรรม เพื่อสนองความ
ต้องการ แรงจูงใจ หรือเป้าหมายที่ตนตั้งไว้ 
 

วิธีการวิจัย 

ในการวิจัยนี้เป็นการเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ (survey 
research) ด้วยแบบสอบถามที่จัดท าขึ้น โดยผู้วิจัยมีประชากรได้แก่ บุคลากรสายงานรองผู้ว่าการบริหาร การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส านักงานกลาง กฟผ. จ านวน 148 คน  

 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิดและ

ผลการวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้   
ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด 

ประกอบด้วย ค าถาม 4 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการ 
ปฏิบัติงาน  

ตอนที่ 2  แบบสอบถามปัจจัยด้านการปฏิบัติงานต่อการปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากร ด้วย
รูปแบบการพัฒนา 70:20:10 ซึ่งแบ่งค าถามออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล 4.0 นวัตกรรม ด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบ 70:20:10 จ านวน 15 ข้อ  โดยลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scal) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ตอนที่ 3  แบบสอบถามการพัฒนาตนเองเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ด้านการปรับ Mindset ด้าน
ดิจิทัลของบุคลากรในองค์การ ด้วยรูปแบบ 70:20:10  จ านวน 5 ข้อ โดยลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scal) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ยึดเกณฑ์ ดังนี้ 

   ระดับคะแนน  ความหมาย 
 5  เห็นด้วยมากที่สุด 

4  เห็นด้วยมาก 
3  เห็นด้วยปานกลาง 
2  เห็นด้วยน้อย 
1  เห็นด้วยน้อยที่สุด 

กำรแปลค่ำคะแนนเฉลี่ย 
การแปลความหมายของคะแนนที่ใช้ในการตีความหมายของคะแนนเฉลี่ยในการตอบค าถามส่วน 

ที ่2 และ ส่วนที่ 3 โดยใช้เกณฑ์การแปลผลของ Best W. John (อ้างถึงใน เพ็ญศรี เวชประพันธ์, 2557, 
หน้า 65) 
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 ความกว้างของอันตรภาคชั้น  =  ระดับคะแนนสูงสุด – ระดับคะแนนต่ าสุด 
                   อันตรภาคชั้น 
          =      5-1 
          5 
         =      0.80  
  คะแนนเฉลี่ย       ความหมาย 

4.21 – 5.00   อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20   อยู่ในระดับมาก 
2.61 – 3.40   อยู่ในระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60   อยู่ในระดับน้อย 
1.00 – 1.80   อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
    

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เป็นค าถามที่มีแต่ 
เฉพาะค าถาม เปิดโอกาสให้ผู้ตอบเป็นผู้คิดหาค าตอบเอง (เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2561, หน้า 16) เกี่ยวกับ 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาให้เกิดความสุขในการท างาน จ านวน 3 ข้อ 
 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองมีการตรวจสอบความสมบูรณ์

และความถูกต้องของแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 148 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 และบันทึก
ลงในแบบบันทึกข้อมูลและเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical 

Package the Social Sciences) โดย 
1) สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้บรรยายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferenteial statistics) ใช้สถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย 

Independent Samples t test และ F-test (One-Way ANOVA) กรณีพบความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม 
ใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายกลุ่มเป็นรายคู่โดยใช้ LSD (Least Significant Difference) และ
การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) 
เป็นต้น 
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ผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัย การปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากร ด้วยรูปแบบการพัฒนา 10:20:70 กรณีศึกษา 

สายงานรองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ได้ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาการปรับแนวคิดของบุคลากร กฟผ. เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกดิจิทัล กรณีศึกษา 
สายงานรองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานสังกัดรองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย จ านวน 148 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7  มีอายุระหว่าง 
41-50 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 60 คน  
คิดเป็นร้อยละ 40.5  มีต าแหน่งงานระดับ 6-7 จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9 และระยะเวลาในการท างาน
มากกว่า 15 ปีขึ้นไป จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8  

2. ผลการวิเคราะห์การปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากร ด้วยรูปแบบการพัฒนา 10:20:70 
กรณีศึกษา สายงานรองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล 4.0 นวัตกรรม ด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบ 70:20:10 
และด้านการปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์การด้วยรูปแบบ 70:20:10 

2.1 ปัจจัยด้านการปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์การด้วยรูปแบบ 70:20:10 พบว่า  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 อยู่ในระดับมากท่ีสุดเมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด จะเห็นได้ว่า ท่านเห็นว่าเมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนในองค์การต้องเร่งปรับปลี่ยน
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นกับองค์การ เพื่อให้องค์การอยู่รอด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.53รองลงมาคือ ท่านคิดว่าตัวท่านเองต้องปรับการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค 4.0 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54  ท่านเห็นด้วยกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ในองค์การ กฟผ. มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 อยู่ในระดับ
มาก คือ ท่านชอบการเรียนรู้แบบ classroom เพราะท าให้ท่านได้พบปะ แลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งกันและกัน 
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 และท่านคิด
ว่าตัวท่านเองมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.47 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.78 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

2.2 ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34  มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กับ 0.5 โดยอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด จะเห็นได้ว่า 
หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.555 รองลงมาคือหน่วยงานของท่านมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีภายใน
หน่วยงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60  มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 และหน่วยงานของท่านมีการวางแผน
เส้นทางสายอาชีพให้กับผู้ปฎิบัติงานทุกคน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53  มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.564  อยู่ใน
ระดับมาก คือด้านเมื่อท่านได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาในหลักสูตรต่างๆ ท่านกลับมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพ่ือน
ร่วมงานเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.797 และหน่วยงานของท่านจัดส่ง
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ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมภายนอกองค์กรเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.854 ซึ่งเป็น
ค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด 

2.3 ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล 4.0 นวัตกรรม  พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.681 โดยอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด จะเห็นได้ว่า หน่วยงานของ
ท่านน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับการท างานในปัจจุบัน เพ่ือให้องค์การก้าวไปสู่องค์การที่ทันสมัย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 อยู่ในระดับมาก คือ เมื่อท่านมีความรู้ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ท่านมักจะถ่ายทอดความรู้เสมอๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.822 ท่านใช้สื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจ าวันมากขึ้น อาทิเช่น  ไลน์ การช าระเงินผ่านระบบมือถือ การซื้อสินค้าผ่านช่องทาง 
Application การซื้อสินค้าออนไลน์ต่างๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92 ท่านมี
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 
และ ท่านคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้หน่วยงานของท่าเสมอและน ามาปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90  มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83 ซึ่งมีค่าน้อยที่สุด 

2.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบ 70:20:10 พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.596 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมาก จะเห็นได้ว่า  ด้านท่านเคยพัฒนา
ตนเองผ่านสื่อออนไลน์ เช่น youtube, e-learning   
e-book มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.744  ท่านได้รับมอบหมายงานที่ส าคัญบ่อยครั้ง
จากหัวหน้างานของท่าน เช่น การท าโครงการใหม่ๆ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.839 
ท่านเคยได้รับการสอนงาน (Coach)จากผู้บังคับบัญชาเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.690  ท่านมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการพัฒนารูปแบบใหม่ คือ รูปแบบการพัฒนา 70:20:10 
หรือไม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.828 และ ท่านได้เข้าร่วมการอบรม สัมมนาใน
หลักสูตรที่หน่วยงานภายนอกองค์การจัดบ่อยครั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.741 
ซึ่งมีค่าน้อยที่สุด 

ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล 4.0 นวัตกรรม   SD  แปลผล 

1. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 มาก 4.03 .760 มาก 
2. หน่วยงานของท่านน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาประยุกต์ใชก้ับการ
ท างานในปัจจุบัน เพื่อให้องค์การก้าวไปสู่องค์การที่ทันสมัย 

4.57 .618 มากที่สุด 

3. ท่านใช้ส่ือเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจ าวันมากขึ้น อาทิ
เช่น  ไลน์ การช าระเงินผ่านระบบมือถือ การซ้ือสินค้าผ่าน
ช่องทาง Application การซ้ือสินค้าออนไลน์ต่างๆ  

4.03 .922 มาก 

4. ท่านคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้หนว่ยงานของท่าเสมอและ
น ามาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

3.90 .839 มาก 

5. เมื่อท่านมีความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทลั ท่านมักจะถ่ายทอด
ความรู้เสมอๆ 

4.07 .822 มาก 

ผลรวม 4.1216 .68119 มาก 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบดิจิทัล กรณีศึกษา สายงานรองผู้ว่าการบริหาร 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   
 

ผลการวิเคราะห์การพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบดิจิทัล กรณีศึกษา สายงานรองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .52 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์การ 
ด้วยรูปแบบ 70:20:10 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.494 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.513 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.571 อยู่ในระดับ
มากที่สุด ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล 4.0 นวัตกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.681 อยู่
ในระดับมากท่ีสุด และด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบ 70:20:10 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.596 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 

ด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบ 70:20:10   SD  แปลผล 

1. ท่านมีความรู้ และความเขา้ใจเกี่ยวกบัวิธกีารพัฒนารูปแบบ
ใหม่ คือ รูปแบบการพัฒนา 70:20:10 หรือไม่  

3.83 .828 มาก 

2. ท่านได้รับมอบหมายงานที่ส าคัญบ่อยครั้งจากหัวหน้างาน
ของท่าน เช่น การท าโครงการใหม่ๆ   

4.10 .839 มาก 

3. ท่านเคยพัฒนาตนเองผ่านสื่อออนไลน์ เช่น youtube, e-
learning  e-book  

4.30 .744 มาก 

4. ท่านเคยได้รับการสอนงาน (Coach)จากผู้บังคับบัญชา
เสมอ 

4.00 .690 มาก 

5. ท่านได้เข้าร่วมการอบรม สัมมนาในหลักสูตรที่หน่วยงาน
ภายนอกองค์การจัดบ่อยครั้ง 

3.83 .741 มาก 

ผลรวม 4.0135 .59689 มาก 

 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากร กฟผ. ในรูปแบบโมเดลการพัฒนา 10:20:70 
กรณีศึกษา สายงานรองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ผลการวิเคราะหโ์ดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 4.49 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.513  
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ท่านเห็นว่าเมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว คนในองค์การต้องเร่งปรับปลี่ยนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นกับองค์การ เพื่อให้องค์การอยู่รอด 
มีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ท่านคิดว่าตัวท่านเองต้องปรับการเรียนรู้ในรูปแบบ
ใหม่ๆ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค 4.0 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.64 อยู่ในระดับมากท่ีสุด   และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ท่านคิดว่าตัวท่านเองมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลมากมีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 
4.07 อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
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ด้านการปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์การ
ด้วยรูปแบบ 70:20:10 

  SD  
แปลผล 

1. ท่านคิดว่าตัวทา่นเองมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาก 

4.07 .780 มาก 

2. ท่านเห็นว่าเมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนใน
องค์การต้องเร่งปรับปลี่ยนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ที่เกิด
ขึ้นกับองค์การ เพือ่ให้องค์การอยู่รอด 

4.67 .539 มากที่สุด 

3. ท่านเห็นด้วยกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ในองค์การ กฟผ. 4.60 .556 มากที่สุด 
4. ท่านคิดว่าตัวทา่นเองต้องปรับการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ 
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วในยุค 4.0 

4.64 .549 มากที่สุด 

5. ท่านชอบการเรียนรู้แบบ classroom เพราะท าให้ทา่นได้
พบปะ แลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ ซ่ึงกันและกัน ตลอดจนการ
สร้างเครือข่ายได้เป็นอย่างดี 

4.49 .675 มาก 

ผลรวม 4.49 .513 มาก 
 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรด้วยดิจิทัลของบุคลากร กฟผ. 
กรณีศึกษา สายงานรองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

จากการศึกษาข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค แนวทางการพัฒนาปรับปรุงในการ
ปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากร ด้วยรูปแบบการพัฒนา 70:20:10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ซึ่งผู้วิจัยสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกเป็นรายข้อดังนี้ 

3.1 องค์การมีทิศทางในการปรับแนวคิด (Mindset) ของบุคลากร กฟผ. เพื่อให้ก้าวทันต่อ 
โลกดิจิทัล ได้อย่างไร 

ควรมีการผลักดันการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมขององค์กรผ่านการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญ
ในการสร้างนวัตกรรมขององค์กร คือ Mindset ของบุคลากรซึ่งต้องพร้อมในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปกับ
องค์กร และองค์กรเองก็จะต้องสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีทีมงานที่ช่วยในการผลักดันและส่งเสริม ท า
ให้คนในองค์กรสามารถผสมผสานทักษะ ประสบการณ์ ร่วมกับการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างลงตัว รวมถึงมี
เวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความสามารถ ซึ่งการท ากิจกรรมปรับปรุงงานแบบ Bottom up เพ่ิมผลิต
ภาพการท างาน หรือการปรับปรุงแบบทีละเล็กทีละน้อย และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกคนในองค์กร ถือเป็น
พ้ืนฐานส าคัญส าหรับการต่อยอดสู่องค์กรนวัตกรรม 

3.2 หน่วยงานของท่านมีการน าดิจิทัลมาพัฒนางานอย่างไร 
ภายหลังการปรับโครงสร้างองค์การ ทุกหน่วยงานต่างเร่งพัฒนากระบวนการท างานในหน่วยงานของ
ตนเองเพ่ือรองรับเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลง  โดยน าดิจิทัลเช้ามาช่วยในการท างานมากขึ้น ท าให้งานมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพมากข้ึน ลดความผิดพลาด (Human error) ได้อย่างดียิ่ง 

3.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากร กฟผ. ในรูปแบบการพัฒนา 70:20:10 มีรูปแบบการพัฒนาอย่างไร และ 
สามารถน ามาใช้ในการปฎิบัติงานได้อย่างเพ่ือให้ได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนรู้แบบ 70:20:10 เป็น
การเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ โดยเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จ ากัดช่วง
อายุ ทุก Generation สามารถเรียนรู้ได้ และการเรียนรู้แบบ 70:20:10 และการพัฒนาบุคลากรให้ประสบ
ความส าเร็จนั้นไม่ใช้เพียงแค่การจัดอบรมในห้องเรียน (Classroom training) เท่านั้น เครื่องมือการพัฒนาที่
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น ามาใช้เพื่อเสริมจุดแข็ง และจุดอ่อนให้ได้ผลคือการเรียนรู้แนวทางการจัดสัดส่วนการเรียนรู้แบบ 70:20:10 
ประกอบด้วย 70% เกิดจากประสบการณ์จากการท างาน และการคิดแก้ปัญหามาจากการลงมือกระท า ได้ทดลอง
ท า ผ่านจากรประสบการณ์จริง การท างานจริง ที่ได้มีโอกาสเรียนรู้และศึกษาจากงานประจ าวัน อาจจะมาจากการ
ได้รับมอบหมายงานใหม่ๆ หรือ โครงการใหม่ จากผู้บังคับบัญชาท าให้ต้อวเรียนรู้ และฝึกทักษะหลายๆ อย่าง 
เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ 20% เกิดจากการเรียนรู้ที่มาจากผู้อื่น เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้บังคับบัญชา
โดยอ้อม หรือการได้รับข้อมูลย้อนหลับจากพ่ีเลี้ยง หรือโค้ช โดยกระบวนการ Coaching การได้รับ feedback 
จากผู้บังคับบัญชาหรือจากบุคคลที่เก่ียวข้องในการท างาน ในบางครั้งก็สามารถใช้การประชุมทีม เพ่ือที่จะได้เรียนรู้
ซึ่งกันและกันในทีมงาน ซึ่งวิธีการเหล่านี้ก็ถือเป็นการเรียนรู้จากบุคคลอ่ืนๆ รอบข้าง10%  ได้มาจากการเข้ารับการ
ฝึกอบรม หรือการอ่าน บทความ การเรียนรู้นี้มาจากการเข้าอบรมสัมมนาอย่างเป็นทางการ ซึ่งหากสัมมนาที่
ออกแบบมามีเพียรทตษฏีอย่างเดียวผู้เข้ารับการสัมมจะได้ความรู้เพียง 10% ดังนั้น การฝึกอบรมในปัจจุบันจึง
สอดแทรก workshop หรือมีการปฏิบัติลงมือท าจริงๆ ในห้องเรียน และเครื่อมือการพัฒนาบุคลากรที่ไม่ใช่การ
ฝึกอบรมในห้องเรียน (Non Classroom training)  
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากร ด้วยรูปแบบการพัฒนา 70:20:10 

กรณีศึกษา สายงานรองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลโดย
เชื่อมโยงแนวคิด ทตษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ืออธิบายสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

 

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แตกต่างกันมีผลต่อการปรับ Mindset ด้านดิจิทัล
ของบุคลากรในองค์การด้วยรูปแบบการพัฒนา 70:20:10 แตกต่างกัน 

เพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์การด้วย
รูปแบบการพัฒนา 70:20:10 อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่า เพศไม่มีผลต่อการปรับ Mindset 
ด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์การด้วยรูปแบบการพัฒนา 70:20:10 สามารถอภิปรายได้ว่า ปัจจุบันความแตกต่าง
ระหว่างเพศลดลง อีกทั้งลักษณะงานที่ปฏิบัติไม่ได้ก าหนดลักษณะความแตกต่างทางด้านกายภาพ ไม่ว่าเพศใดก็
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลวรรณ  คงทรัพย์ (2551) 
ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการเล่นเกมส์ออนไลน์ของนักเรียน โดยผลการศึกษาพบว่าผู้ปกครอง
เพศชายไม่ส่งผลต่อการเล่นเกมส์ออนไลน์ของนักเรียน อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการปรับ Mindset ที่ไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แสดงว่า อายุไม่มีผลต่อการปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์การด้วยรูปแบบการพัฒนา  
70:20:10 สามารถอภิปรายได้ว่า เนื่องมาจากช่วงอายุของบุคลากรอยู่ในวัยที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ส่วนใหญ่มีอายุ 
41-50 ปี มีประสบการณ์การท างานตลอดจนมีระดับความคิดเห็นที่คล้ายกัน จึงท าให้อายุที่ไม่มีผลต่อการปรับ 
Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
สิริชัย แสงสุวรรณ (2558) ได้ท าการศึกเรื่องเรื่อง พตติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า อายุไม่ส่งผลต่อการใช้สื่อดิจิทัลในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างส่งผลต่อการปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากร 
ด้วยรูปแบบการพัฒนา 70:20:10 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าระดับการศึกษามีผล
ต่อการปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากร ด้วยรูปแบบการพัฒนา 70:20:10 สามารถอภิปรายได้ว่า เนื่องจาก
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ลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องใช้สื่อดิจิทัลเข้ามาช่วยในการท างานในองค์การนั้นมีความเกี่ยวข้องกันโดยสิ้นเชิง 
ดังนั้น ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจึงส่งผลให้การปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากร ด้วยรูปแบบการพัฒนา 
70:20:10 ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจดิจิทัลแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
อุษา ศิลป์ เรืองวิไล (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การสื่อสารบูรณาการในยุคดิจิทัลในประเทศไทย: กรณีศึกษาสื่อวิทยุ
ออนไลน์ ที่พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการใช้สื่อสารบูรณาการในยุคดิจิทัลในประเทศไทยเป็น
อย่างมาก 

ต าแหน่งงาน พบว่า ต าแหน่งงานที่แตกต่างของผู้ปฏิบัติงานสายงานรองผู้ว่าการบริหารส่งผลต่อการปรับ 
Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากร ด้วยรูปแบบการพัฒนา 70:20:10 ไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงว่า ต าแหน่งงานไม่มีผลต่อการปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากร ด้วยรูปแบบการพัฒนา 
70:20:10 สามารถอภิปรายได้ว่า เนื่องจากลักษณะงานของแต่ละสายงานมีการก าหนดรายละเอียดงานอย่าง
ชัดเจนจึงส่งผลให้ทุกต าแหน่งงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงท าให้ ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันไม่
ส่งผลต่อปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากร ด้วยรูปแบบการพัฒนา 70:20:10  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อุษา ศิลป์ เรืองวิไล (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การสื่อสารบูรณาการในยุคดิจิทัลในประเทศไทย: กรณีศึกษาสื่อวิทยุ
ออนไลน์ ที่พบว่า ต าแหน่งงานที่ไม่ส่งผลต่อการใช้สื่อสารบูรณาการในยุคดิจิทัลในประเทศไทยเป็นอย่างมาก 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบว่า ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการปรับ Mindset ด้าน
ดิจิทัลของบุคลากร ด้วยรูปแบบการพัฒนา 70:20:10 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานมีผลต่อการปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากร ด้วยรูปแบบการพัฒนา 70:20:10 
สามารถอภิปรายได้ว่า เนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากจะมีประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานมากกว่าท าให้เข้าใจขั้นตอนการท างานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุษา ศิลป์ เรืองวิไล 
(2559) ได้ศึกษาเรื่อง การสื่อสารบูรณาการในยุคดิจิทัลในประเทศไทย: กรณีศึกษาสื่อวิทยุออนไลน์ ที่พบว่า 
ระยะเวลาในการท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อการใช้สื่อสารบูรณาการในยุคดิจิทัลในประเทศไทยเป็นอย่างมาก 

สรุปสมมติฐานข้อที่ 1 ได้ว่า ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ที่มีผลต่อการปรับ 
Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์การด้วยรูปแบบการพัฒนา 70:20:10 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์การด้วย
รูปแบบการพัฒนา 70:20:10 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนด
ไว้ ส่วนเพศ อายุ และต าแหน่งงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อการปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์การ
ด้วยรูปแบบการพัฒนา 70:20:10 ไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

 
 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านการปฎิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.มีผลต่อการปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของ
บุคลากรในองค์การด้วยรูปแบบการพัฒนา 70:20:10 แตกต่างกัน 

ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ  ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล 4.0 นวัตกรรม ด้านการพัฒนา
บุคลากรด้วยรูปแบบ 70:20:10 และด้านการปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์การด้วยรูปแบบ 
70:20:10 ส่งผลต่อการปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
อภิปรายได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานมีการปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์การด้วยรูปแบบการพัฒนา 
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70:20:10 อยู่ในระดับมากที่สุดเป็นไปตามแนวคิดของ วิพร เกตุแก้ว (2557, หน้า 287) ได้อธิบายว่า เทคโนโลยี 
(Technology) คือ วิทยาการที่เก่ียวกับศิลปะ ในการน าเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทาง
ปฏิบัติและทางอุตสาหกรรม 

สรุปสมมติฐานข้อที่ 2 ได้ว่า ปัจจัยด้านการปฎิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.มีผลต่อการปรับ Mindset 
ด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์การด้วยรูปแบบการพัฒนา 70:20:10 พบว่า ด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบ 
70:20:10 และด้านการปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์การด้วยรูปแบบ 70:20:10 ส่งผลต่อการปรับ 
Mindset ด้านดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐานการ
วิจัยที่ได้ก าหนดไว้ 

 

สมมติฐานข้อที่ 3 ระดับการปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. มีการปรับ Mindset ด้านดิจิทัล
ของบุคลากรในองค์การด้วยรูปแบบการพัฒนา 70:20:10 อยู่ในระดับปานกลาง 
 การปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. มีการปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากรใน
องค์การด้วยรูปแบบการพัฒนา 70:20:10 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานสายงานรอง
ผู้ว่าการบริหารมีระดับความคิดเห็นด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านเทคโนโลยี 
ดิจิทัล 4.0 นวัตกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบ 70:20:10 อยู่ในระดับมากที่สุด 
และด้านการปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์การ ด้วยรูปแบบ 70:20:10 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดของ วิพร เกตุแก้ว (2557, หน้า 287) ได้อธิบายว่า เทคโนโลยี (Technology) คือ วิทยาการที่
เกี่ยวกับศิลปะ ในการน าเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและทางอุตสาหกรรม โดย
การน าดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการท างานในองค์การเพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการต่อไป 
 สรุปสมมติฐานข้อที่ 3 ได้ว่า การปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. มีการปรับ Mindset 
ด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์การด้วยรูปแบบการพัฒนา 70:20:10 อยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่
ก าหนดไว้ จึงปฏิเสธสมมติฐาน  
 

แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้วยดิจิทัลของบุคลากร 
แนวทางการพัฒนาควรมีการผลักดันการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมขององค์กรผ่านการพัฒนาบุคลากรซึ่ง

เป็นพื้นฐานส าคัญในการสร้างนวัตกรรมขององค์กร คือ Mindset ของบุคลากรซึ่งต้องพร้อมในการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาไปกับองค์กร และองค์กรเองก็จะต้องสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีทีมงานที่ช่วยในการผลักดันและ
ส่งเสริม ท าให้คนในองค์กรสามารถผสมผสานทักษะ ประสบการณ์ ร่วมกับการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างลง
ตัว รวมถึงมีเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความสามารถ ซึ่งการท ากิจกรรมปรับปรุงงานแบบ Bottom 
up เพ่ิมผลิตภาพการท างาน หรือการปรับปรุงแบบทีละเล็กทีละน้อย และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกคนในองค์กร 
ถือเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับการต่อยอดสู่องค์กรนวัตกรรม และการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
บุคลากรในองค์กรโดยให้ทุกคนๆ มีส่วนร่วมในการปรับแนวคิดการใช้ดิจิทัลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วได้อย่างไรองค์การ และควรจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือกระจายข่าวสารข้อมูลให้พนักงานได้รับทราบ
เท่ากันๆ และมีการช่วยเหลือกันในกรณีท่ีบางคนยังไม่เข้าใจเรื่องดิจิทัล รวมทั้งใช้เป็นตัวชี้วัดในการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร กฟผ. เพื่อให้สามารถท างานได้ในภาวะที่องค์การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ลดการ
ท างานที่ซ้ าซ้อนเพ่ิมประสิทธิผลในการท างานมากขึ้น  
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีผลการศึกษาที่ผู้วิจัยขอเสนอแนะต่อสังกัดรองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย เพ่ือน าไปใช้ประกอบการพิจารณาในการก าหนดนโยบายการวางแผน ส าหรับน าไปปรับใช้ใน
องค์กร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งหมด 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การผู้ปฏิบัติงานให้ความสนใจในเรื่องการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การเป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนาคนในองค์การจะท าให้คนเกิดทักษะ ความรู้ และทัศนคติที่ดีต่อ
การปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้งานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน  

2. ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล 4.0 นวัตกรรม องค์การต้องเร่งประชาสัมพันธ์ในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล 4.0 นวัตกรรมให้มากข้ึน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านดังกล่าวเพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะท าให้เกิด
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

3. ด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบ 70:20:10  โดย 70% เกิดจากประสบการณ์จากการท างาน และ
การคิดแก้ปัญหามาจากการลงมือกระท า ได้ทดลองท า ผ่านจากประสบการณ์จริง 20% เกิดจากการเรียนรู้ที่มา
จากผู้อื่น เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้บังคับบัญชาโดยอ้อม หรือการได้รับข้อมูลย้อนหลับจากพ่ีเลี้ยง หรือโค้ช  
10%  ได้มาจากการเข้ารับการฝึกอบรม หรือการอ่าน บทความ การเรียนรู้นี้มาจากการเข้าอบรมสัมมนาอย่างเป็น
ทางการ  

4. ด้านการปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์การด้วยรูปแบบ 70:20:10  
หน่วยงานภายในองค์การต้องเร่งประชาสัมพันธ์ในเรื่องการปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของคนในองค์การโดยมีการ
ท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนในทราบว่าขณะนี้องค์การอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยน ทุกคนต้องเร่งพัฒนา
ตนเองเพ่ือการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อท ำกำรวิจัยครั้งต่อไป 
1. ในการท าวิจัยในครั้งนี้ ท าการวิจัยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานสายงานรองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย ดังนั้นเพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ได้ครอบคลุมประชากรทั้งหมด ควรท าการวิจัย ใน
กลุ่มพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สังกัด ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสาขาอ่ืน ๆ ด้วย 

2. ควรศึกษาการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  
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