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บทคัดย่อ  

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถด้านทักษะดิจิทัล 
ในการน ามาใช้ด าเนินงาน การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การ แนวทางและทิศทางใน
การเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัล ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management : NPM) ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยข้อมูลเอกสาร
และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 5 คน ผลศึกษาพบว่า การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถ
ด้านทักษะดิจิทัลมีความสอดคล้องกับแนวคิดบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ในด้านการสร้างระบบการพัฒนา
สนับสนุนด้านบุคลากร ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ E-learning และน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
กับการด าเนินงานของหน่วยงานสามารถท างานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ แต่ระหว่างการด าเนินงานพบ
สาเหตุของปัญหา อุปสรรคในด้านช่วงอายุวัยที่แตกต่าง ซึ่งมีส่วนส าคัญต่อการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน น า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน อีกทั้งการปรับทัศนคติหรือ Mindset ของบุคลากรกรม
ประชาสัมพันธ์ เป็นส่วนส าคัญในสร้างการรับรู้ เข้าใจต่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและตระหนักถึง
ความส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การให้เป็นหน่วยงานดิจิทัล 

 

ค าส าคัญ:  ทักษะด้านดิจิทัล  Mindset  กรมประชาสัมพันธ์ 

บทน า 

ในสภาวการณ์และบริบทสังคมด้วยเทคโนโลยี การเชื่อมโยงเรื่องราว สืบค้น ซื้อขายท าธุรกรรมผ่าน
เครื่องมือและเทคโนโลยีหลายหลายรูปแบบเพ่ือเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลที่ทันสมัย ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ ตลอดจนการติดต่อสื่อสารที่สะดวก ง่าย ประหยัดและรวดเร็ว ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโลก
ที่เข้าสู่ยุค 4.0 เป็นพ้ืนที่ที่ล้อมรอบไปด้วยเทคโนโลยี ตลอดจนกระบวนการทางสังคมในทุกมิติ การ
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารส่งผลให้ผู้คนในทุกช่วงวัยจ าเป็นต้องรู้เท่าทัน
เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น และกลายเป็นเป็นสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
รวมทั้งพฤติกรรมของผู้คนที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากอิทธิพลของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทใน
ทุกมิติของชีวิตและชีวิตประจ าวันอย่างมาก ส่งผลท าให้การด าเนินชีวิตปรับเปลี่ยนไป ท าให้ภาครัฐท าการ
ปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์ ตลอดจนการวางเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการ
                                                           
*บทความนี้เรยีบเรยีงจากการค้นคว้าอิสระเรื่องการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบคุลากรกรมประชาสัมพันธ์สู่การเปลีย่นเป็นหน่วยงานดิจิทลั 
**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
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ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดยเฉพาะการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการท างานโดยการน าเอา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ บูรณาการข้อมูลข่าวสารร่วมกันอย่างเป็นระบบ หากแต่การปรับเปลี่ยนและการ
ยกระดับภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล กลับพบว่าบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัล หรือทักษะเฉพาะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล อุปกรณ์เครื่องมือ ยังคงมีความขาดแคลนในระบบภาครัฐเป็นจ านวนมากเพราะเป็นทักษะที่ภาครัฐ
ต้องการเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการรังสรรค์บริการส าหรับรองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ 
จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ภาครัฐต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่จ าเป็น
ต่อการขับเคลื่อนในหน่วยงานภาครัฐ และมีความจ าเป็นในการเตรียมความพร้อมบุคลากรในทุกประเภทของ
ภาครัฐ และบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนประเทศ โดยภาครัฐได้
ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อเสริมสร้างทักษะให้บุคลากรภาครัฐรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) ได้จัดเสนอแนวทางการพัฒนาทักษะ

ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และมีมติเห็นชอบใน
หลักการตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ 26 กันยายน 2560 เพ่ือเป็นกรอบการขับเคลื่อนการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพก าลังคนภาครัฐเพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลและการพัฒนาประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีกรอบความคิดและ
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับสนับสนุนการด าเนินบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของบุคคล ซึ่งจ าแนกความพร้อม
และพัฒนาการของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ การปรับเปลี่ยนเป็นองค์การดิจิทัล 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ
เริ่มแรก (Early Stage) ระยะก าลังพัฒนา (Developing Stage) ระยะพัฒนาแล้ว (Mature Stage) ตลอดจน
การแบ่งกลุ่มข้าราชการและบุคลากรภาครัฐออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารส่วนราชการ (Executive) 
ผู้อ านวยการกอง (Management) ผู้ท างานด้านนโยบายและวิชาการ (Academic) ผู้ท างานด้านการบริการ 
(Service) ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี (Technologist) และผู้ปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ (Other) ต่อมาได้มีการ
ด าเนินการควบคู่กับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2564 เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา
ของประเทศให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน มีการก าหนดองค์ประกอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการด าเนินงาน ของประเทศ การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทย 
ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมีเป้าหมายในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยไว้ทั้งสิ้น 4 
เป้าหมายหลัก (กรมประชาสัมพันธ์, 2562, หน้า 15) ประกอบด้วย 1) ยกระดับตัวชี้วัดสากลที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 2) บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว แม่นย าโดยไม่ต้องใช้ส าเนาเอกสาร 3) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้อย่างสะดวกและเหมาะสม 
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน และ 4) มีโครงสร้างพื้นฐาน การจัดเก็บและบริการ
ฐานข้อมูลที่บูรณาการไม่ซ้ าซ้อนสามารถรองรับการเชื่อมโยงการท างานระหว่า งหน่วยงานและให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ประกาศใช้ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มีผลใช้
บังคับตั้งแต่ 23 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลตาม
เป้าหมายของรัฐบาล 

กรมประชาสัมพันธ์ มีภารกิจในการท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสร้างการรับรู้ เสริมสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างรัฐบาล หน่วยงานของรัฐกับประชาชนตลอดจนระหว่างประชาชนด้วยกัน โดยวิธีการให้ข้อมูล
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ข่าวสาร ความรู้ ข้อเท็จจริง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือน าเสนอรัฐบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนโยบายการด าเนินงานของรัฐบาลโดยการน้อมน าพระราชปณิธาน 
พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่า ผนวกกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนปฏิรูปประเทศ แผนความมั่นคงแห่งชาติซึ่ง
เป็นเป้าหมายส าคัญของประเทศ มาเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานขององค์การโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนกับประชาชน มีการ
กระจายอ านาจและการบริการงานอยู่ทั่วประเทศ (ดรูายละเอียดในภาพที่ 1) 

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2545 

 
ที่มา:  พระราชบัญญัติกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2545 

จากภาพที่ 1 มีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยแบ่งออกเป็น 1) ราชการ
ส่วนกลางมีที่ตั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) 15 หน่วยงาน มีหน่วยงานขับเคลื่อนงานด้านแผนงาน ด้าน
งบประมาณด้านบุคลากร และด้านเทคนิค และ 2) ราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอีก 8 หน่วยงาน เพ่ือ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงประชาชนในส่วนภูมิภาค 3) ราชการส่วนภูมิภาค โดยอยู่ใต้การ
ก ากับของกรมประชาสัมพันธ์คือ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ซึ่งมีภารกิจที่ต้องบูรณาการการท างาน
ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการประจ าจังหวัด รวมทั้งสิ้น 76 จังหวัด  

นอกจากนี้ การแบ่งส่วนราชการบริหารงานที่มีอยู่ทั่วประเทศ จ าเป็นต้องใช้อัตราก าลังคนในการ
ขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ตามนโยบายของรฐับาลให้บรรลุเป้าประสงค์ และสามารถส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่อง
ส าคัญ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วทุกพ้ืนที่ 

ในด้านจ านวนบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างปี 2560 -2562 พบว่า จ านวนของบุคลากรมีการ
ลดลง สาเหตุเกิดจากจ านวนผู้เกษียณอายุราชการที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี ส่งผลให้จ านวนบุคลากรบางกลุ่ม
ลดลงตามล าดับด้วย ยกเว้นลูกจ้างชั่วคราวที่เป็นนโยบายภายในของกรมประชาสัมพันธ์ ในการปรับลดกรอบ
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อัตราก าลังของลูกจ้างชั่วคราวให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเงินและกรอบอัตราก าลังในภาพรวม และ 
มีแนวทางในการปรับลดจ านวนบุคลากรลงในทุก ๆ ปี นอกจากนี้ จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของข้าราชการ ในปี 2561 
ซึ่งมีการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.03 เป็นการบรรจุข้าราชการใหม่ทดแทนอัตราก าลังที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็น
การบรรจุระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กล่าวได้ว่า กรมประชาสัมพันธ์ มีการบริหารงานด้านทรัพยากร
บุคคลที่ไม่สอดคล้องกับการบริหารภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งการปรับลดขนาดขององค์การ  เพ่ือให้องค์การมี 
ความคล่องตัว เ พ่ือสะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภาพในทางการบริหาร สมพงษ์ เกศนุชและคณะ  
(2560 หน้า 146) 

แต่การบรรจุบุคลากรเพ่ิมขึ้น เพราะข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์มีทั่วประเทศ จ าเป็นต้องมี 
การบรรจุทดแทนเพ่ือให้ข้าราชการเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง สื่อสาร
นโยบายของภาครัฐไปสู่ประชาชนด้วยวิธีการที่ และด้วยกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากระทรวง 
เมื่อมีอัตราการเกษียณอายุราชการ จะไม่ถูกเกลี่ยกรอบอัตราก าลังให้ลดลงได้ตามหลักเกณฑ์หน่วยงานกลาง
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลก าหนด (ส านักงาน ก.พ.) จึงจ าเป็นต้องด าเนินการสรรหาบุคลากรเข้ามา
ทดแทนในต าแหน่งที่ว่างลงและยังเป็นการวางแผนสืบทอดต าแหน่งอีก 3-5 ปีข้างหน้า ซึ่งข้าราชการกรม
ประชาสัมพันธ์ที่เป็นผู้ที่ก าลังเข้าสู่วัยสูงอายุ จะเกษียณเป็นจ านวนมากได้ถ่ายทอดประสบการณ์แก่รุ่นถัดไป 
เพ่ือให้การปฏิบัติงาน ภารกิจต่าง ๆ เกิดความต่อเนื่องอีกด้วย นอกจากนั้น การถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ที่
ใกล้เกษียณอายุราชการ อาจจะเป็นเพียงจากการสั่งสมประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งไม่ได้
ครอบคลุมถึงทักษะด้านดิจิทัลที่เป็นเรื่องใหม่ เกี่ยวกับการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานในการปฏิบัติงาน 
การแปลงสภาพข้อมูลให้พร้อมใช้งานส่งผ่านช่องทางอันหลากหลาย ซึ่งต้องปรับปรุงทั้งตนเอง ทั้งองค์การให้
ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานได้อย่างไรให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การอย่างเป็นรูปธรรม 

ดังนั้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์จึงมีความสนใจศึกษาในหัวข้อการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์สู่การเปลี่ยนเป็นหน่วยงานดิจิทัล เพื่อรับทราบแนวทางและทิศทาง
ในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ความส าคัญต่อการพัฒนาองค์การ ตลอดจนปัญหา 
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสู่บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งผลที่ได้
จากการวิจัยสามารถน ามาเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ในการศึกษานี้เพ่ือศึกษาพัฒนาการเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถด้านทักษะดิจิทัล ซึ่งรัฐบาลได้ให้
นโยบายแก่หน่วยงานภาครัฐในการน ามาใช้ด าเนินงานภายในองค์การ และกรมประชาสัมพันธ์ได้น านโยบาย
และหลักการดังกล่าวมาด าเนินการ พร้อมทั้งได้ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การ    
โดยศึกษาถึงการด าเนินแผนงาน โครงการ งบประมาณและการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ แก่บุคลากร 
นอกจากนี้ยังศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคการพัฒนาด้านดิจิทัล ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ 
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วิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) จากข้อมูลเอกสาร 
(Documentary research) เป็นหลัก ประกอบด้วย 1) เอกสารชั้นต้น (Primary Source) ได้แก่ งานเขียน 
หนังสือพิมพ์ วรรณกรรมต่าง ๆ บันทึกปาฐกถา รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา 2) เอกสารชั้นรอง (Secondary Source) ได้แก่ งานเขียน บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง และใช้การสัมภาษณ์ (Formal Interview) บุคคลที่เกี่ยวข้อง 5 คน เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ และผู้รับผิดชอบแผนพัฒนาดิจิทัลกรมประชาสัมพันธ์ 

ผลการวิจัย 

เป้าหมายของแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ตามที่ 
ส านักงาน ก.พ. ก าหนด เพ่ือให้ข้าราชการและส่วนราชการมีกรอบการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการให้เกิดการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและในการพัฒนางานภาครัฐ 
และสนับสนุน “การปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล” ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ให้ทัดเทียมประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก ตลอดจนการพัฒนาขีด
ความสามารถของภาครัฐในการยกระดับบุคลากรภาครัฐที่สามารถตอบสนองกับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ทั้งนี้
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ต้องมุ่งพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนองค์การ
ให้เป็นหน่วยงานดิจิทัล รวมทั้งประเด็นปัญหา อุปสรรค ที่เป็นข้อบกพร่องจากการด าเนินงานและ 
แนวทางการแก้ไข แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 แนวทางและทิศทางในการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลของ 
กรมประชาสัมพันธ์  

ตารางที ่1 ตารางเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ 2560-2562 

ปี ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว  รวมจ านวนบุคลากร 

2560 2,082 
(64.90%) 

504  
(15.71%) 

215  
(6.70%) 

407  
(12.69%) 

3,208  
(100%) 

2561 2,102 
(65.40%) 

518 
(16.12%) 

204 
(6.35%) 

390 
(12.13%) 

3,214 
(100%) 

2562 2,082 
(65.82%) 

516 
(16.31%) 

194 
(6.13%) 

371 
(11.73%) 

3,163 
(100%) 

 65.37% 16.05% 6.40% 12.19% 100% 

ที่มา: จาก เอกสารประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562  

กรมประชาสัมพันธ์ . ส านักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ (2563) 
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กรมประชาสัมพันธ์มีการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเปลี่ยนเป็นหน่วยงานดิจิทัลอย่างมาก 
และมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจนในการด าเนินการจากที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นกรอบส าคัญในการ
ด าเนินงาน ประกอบกับต้องด าเนินการให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือพัฒนาประเทศ
ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งแนวทางและทิศทางในการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลมี
ความส าคัญต่อบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ความคิดเห็น รวมทั้งการน าไปสู่การปฏิบัติ  ทั้งนี้กรม
ประชาสัมพันธ์ได้น าแนวทางและทิศทางการในการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัล 
จากส านักงาน ก.พ. เป็นแนวทางหลักต่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ซึ่งทุกส่วนราชการต้องด าเนินการและมี
ความส าคัญอย่างมากที่จะต้องด าเนินการให้ทันตามระยะเวลา ส านักงาน ก.พ. ก าหนดประเด็น (Theme) 
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนา จ านวน 2 ประเด็น ได้แก่  (ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, 2561, หน้า 23)  

 

ประเด็นที่ 1 การพัฒนาคนเพื่อสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน  

ประเด็นที่ 2 การสร้างและพัฒนาคนให้เท่าทันและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้
อย่างรอบรู ้ 

กรมประชาสัมพันธ์มีเป้าหมายในการด าเนินงานออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเริ่มแรก (Early Stage)  
ด าเนินการระหว่างปี 2562-2563 และระยะก าลังพัฒนา (Developing Stage) ด าเนินการระหว่างปี 2564-
2565 มีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนกระบวนงานจากภายในองค์การสู่การเป็น Open Data รวมทั้ง 
การปรับปรุงเทคโนโลยี เตรียมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เพ่ือการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ 

 

ตารางที่ 2 แสดงเป้าหมายในการพัฒนาของกรมประชาสัมพันธ์ 
 

ปีงบประมาณ เป้าหมายการพัฒนา 
2562-2563 ระยะเริ่มแรก (Early Stage) 
2564-2565 ระยะก าลังพัฒนา (Developing Stage) 

ที่มา: จาก ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ของกรมประชาสัมพันธ์ (2561). กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์. 

 
การด าเนินการตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ในปี 2562 ด้วยวิธีการ อาทิ แจ้งเวียนหนังสือเพ่ือ

ประกาศแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ การจัด
ประชุม Teleconference จากนั้นให้ทุกส านัก/กอง ด าเนินการตามที่ได้ประกาศแจ้งเวียนไป และก าหนดการ
เรียนรู้ผ่านระบบ E- Learning อย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาปรับใช้ในภาครัฐที่
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สามารถตอบโจทย์ในการวัดผลของบุคลากรภาครัฐ (ธเนศ เกษศิลป์ และ พระมหาบุญศรี ญาณวฑฺโฒ, ม.ป.ป.
, หน้า 138 ) ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  
(Key Performance Indicator :KPI ) โดยก าหนดเป็นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เพราะฉะนั้น ในปี 2562 ที่ผ่านมา กรมประชาสัมพันธ์อาศัยกรอบแนวทางและ
ทิศทางจากส านักงาน ก.พ. เป็นหลัก เนื่องจากช่วงแรกแผนพัฒนาดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ์ยังด าเนินการ
ไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จสิ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 มีการก าหนดแนวทางให้มีความ
สอดคล้องตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ต้องการยกระดับศักยภาพทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐและ
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ ตระหนักถึงการพัฒนา
ศักยภาพ ทักษะด้านดิจิทัล บรรจุไว้ในแผนพัฒนาดิจิทัล ปี 2563-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและพัฒนา
บุคลากร ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากข้าราชการและบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ในทุกระดับ ทุกกลุ่ม
งาน โดยมเีป้าหมาย ดังนี้ (กรมประชาสัมพันธ์, 2562, หน้า 45) 

 1) ผู้บริหารสามารถก าหนดทิศทาง นโยบายและขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือปรับเปลี่ยน
เป็นองค์การดิจิทัล 

 2) บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลมีความเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ 
 3) บุคลากรมีความพร้อมทั้งในด้านทัศนคติ ความรู้ ความสามารถและทักษะดิจิทัลในการ

ปฏิบัติงาน 
 4) มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ 
 
การเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ์มีความส าคัญต่อ

องค์การเพ่ือก้าวไปสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลที่พร้อมทั้งเทคโนโลยีและทักษะที่บุคลากรของกรม
ประชาสัมพันธ์พึงมีด้านดิจิทัล จ าเป็นต้องอาศัยรูปแบบจากส านักงาน ก.พ. ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  
การจ าแนกกลุ่มบุคลากรภายในหน่วยงาน วิธีการตามส านักงาน ก.พ. ก าหนด ประกอบกับการพัฒนาใน
รูปแบบของแผนพัฒนาดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ์เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร
กรมประชาสัมพันธ์ให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพราะการพัฒนาไม่ใช่แค่บุคลากรระดับปฏิบัติงาน แต่ใน
ระดับผู้บริหารต้องมีความเข้าใจและปรับตัวพัฒนาไปพร้อมกัน เพ่ือให้กรมประชาสัมพันธ์ก้าวสู่การเป็น
หน่วยงานดิจิทัลได้ตามเป้าหมายของการพัฒนา  

 
ส่วนที่ 2 ความพร้อมของบุคลากรต่อการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานเป็นดิจิทัลรวมทั้ง ปัญหา 

อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์  

แม้ว่าได้น าแนวทางและทิศทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลจากส านักงาน ก.พ. และแผนพัฒนา
ดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ์มาเป็นกรอบการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเห็นถึงความพยายามของหน่วยงานที่ผลักดัน
แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ประสบความส าเร็จไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควร และยังมีข้อมูลย้อนกลับ
มายังผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการแก้ไขในระยะถัดไป ซึ่งพบปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไข 

บุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์มีความพร้อมในการถูกปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานมีเพียงเล็กน้อย 
เนื่องจากแนวทางและทิศทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นในลักษณะ
การถูกบังคับให้ทุกคนในองค์การต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งเวียน การเรียนรู้ผ่านวิดีโอสตรีมมิ่งใน 
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YouTube เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เป็นการสื่อสารแต่ต้องยอมรับว่าบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์จ านวนมาก
ก็ไม่ได้เข้าไปดูตามที่เชิญชวนไว้ เพราะหลายคนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว ไม่ จ าเป็น และอีกประการหนึ่ง 
การเรียนรู้ออนไลน์หรือ E-learning ถูกก าหนดให้เป็นตัวชี้วัด (KPI) จ านวน 1 ตัว ที่ก าหนดในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ โดยมีค่าน้ าหนักร้อยละ 10  จึงท าให้การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ์ยัง
มีข้อบกพร่องเพราะทุกคนเข้าไปเรียนเพราะต้องเอาไปใส่ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นการพัฒนาที่อาจจะไม่ตรงจุดและ  
ไม่ค านึงถึงความเข้าใจการพัฒนาทักษะอย่างแท้จริง  

จะเห็นว่าปัญหา อุปสรรคของการพัฒนาดิจิทัลสู่บุคลากร ที่พบมีจ านวน 7 ประเด็นด้วยกัน โดย
เรียงล าดับจากประเด็นท่ีมีความส าคัญจากมากไปหาน้อย ดังนี้  

(1) ช่วงอายุวัยที่แตกต่างกัน (Generation)  
(2) การปรับทัศนคติหรือ Mindset   
(3) การสื่อสารสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติ  
(4) งบประมาณสนับสนุนเกี่ยวกับอุปกรณ์  
(5) งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร  
(6) ระบบการประเมินตนเองและผลการประเมินตนเอง  
(7) การจ าแนกกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่ไม่ชัดเจน 

หากแต่ประเด็นที่พบมากที่สุดและมีเอกภาพจากการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 3 ประเด็น จะเห็นได้
จากความสัมพันธ์ ดังนี้ 

1. ด้านช่วงอายุวัยที่แตกต่างกัน (Generation)  

ช่วงอายุของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์  จากการเปรียบเทียบจ านวนข้าราชการตามช่วงอายุ  
การแบ่งจ านวนบุคลากรออกตาม Generation จะสามารถเห็นได้ถึงปัญหา/อุปสรรคของช่วงวัย 

เมื่อพิจารณาช่วงอายุตาม Generation พบว่า กลุ่ม Baby bloomer ที่มีสัดส่วนร้อยละ 15.50 ของ
กรมประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานมายาวนาน และใกล้เกษียณอายุราชการมีความคิดเห็นว่าเป็น
เรื่องท่ียุ่งยาก คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไม่พร้อมในส่วนภูมิภาค อีกทั้ง ไม่ชอบให้บังคับในการเรียนรู้ออนไลน์หรือ 
E-learning  และไม่เห็นถึงความส าคัญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาผนวกกับการท างานมากนัก  
(ดูรายละเอียดในตารางที่ 3)  

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลช่วงอายุตาม Generation (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562) 

กลุ่มเจนเนอเรชั่น ช่วงอายุ  จ านวน (คน) ร้อยละ 

กลุ่ม Baby bloomer อายุ 55 ปีขึ้นไป    378 15.50 

กลุ่ม Gen x  อายุ 40-54 ปี    1,254 51.41 

กลุ่ม Gen y อายุ 25-39 ปี   789 32.35 

กลุ่ม Gen z   อายุต่ ากว่า 24 ปี  18 0.74 

รวม  2,439 100.00 
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ในขณะที ่กลุ่ม Gen x ที่มีสัดส่วนมากที่สุดถึงร้อยละ 51.41 พบว่า ด้วยการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
เป็นเรื่องที่ส าคัญต่อองค์การ บุคลากรกลุ่มนี้จึงมีความเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามแนวทางและทิศ
ทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่ก าหนด เช่น การประเมินตนเอง การการเรียนรู้ออนไลน์หรือ E-learning 
เป็นต้น และมีความพยายามที่จะพัฒนาตนเองตลอดจนการเริ่มน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้น ขณะที่กลุ่ม Gen Y ที่มีสัดส่วนร้อยละ 32.35 และ กลุ่ม Gen z ที่มีสัดส่วนร้อยละ 0.74  เป็นกลุ่ม 
Generation ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี จึงไม่มีปัญหาต่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และพร้อมที่จะก้าว
ไปพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงหรือนโยบายที่ถูกก าหนด ซึ่งแนวทางการแก้ไขส าหรับบุคลากร Gen X และ 
Gen Baby boomer ในการปรับตัวหรือการพัฒนาทักษะดิจิทัลดังกล่าวคือ ลดการบังคับในการเรียนรู้
ออนไลน์หรือ E-learning เพ่ือไม่ไห้รู้สึกกดดัน การด าเนินการควรมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางใน
การหารือร่วมกับผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจ าเป็นต้องมีการแนะแนวหลักสูตร
ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ตามสายงานให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงแบ่งเป็นความรู้ขั้นพ้ืนฐาน 
ส่วนคนที่พร้อมในการปรับเปลี่ยนมีความช านาญการในเรื่องนั้น ๆ ก็สามารถเรียนรู้ตามที่สนใจ และพัฒนา
ทักษะดิจิทัลให้ดียิ่งขึ้นได้  

2. ด้านการปรับทัศนคติ (Mindset)  

การปรับทัศนคติ (Mindset) ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างด าเนินการยาก และใช้ระยะเวลานานมาก แต่มี
ความจ าเป็นในการต้องปรับทัศนคติของทุกคนในองค์การ เพราะมิฉะนั้นองค์การจะไม่สามารถพัฒนาไปสู่
เป้าหมายได้เลย เพราะมีกลุ่มคนจ านวนไม่น้อยมีทัศนคติด้านลบเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ไม่
ยอมรับและไม่เปิดใจในการปรับเปลี่ยน มองว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก เข้าระบบนั่นนี่ ท าไมต้องท ามองไม่เห็นถึง
ความจ าเป็น ไม่พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลก็สามารถปฏิบัติงานตามปกติ ประกอบกับช่วงอายุวัยมักจะคิดว่าอยู่
ในวัยแก่แล้ว เดียวก็เกษียณจะต้องให้ท าอะไรอีก ซ่ึงแนวทางการแก้ไข  คือ การปรับทัศนคติของบุคลากรของ
กรมประชาสัมพันธ์ ต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานภายในส านัก/กอง  โดยผู้บริหารหน่วยงานต้องสร้าง
การรับรู้ ความเข้าใจ ถึงสาเหตุของการปรับเปลี่ยนว่าเพราะอะไรเราต้องถูกปรับเปลี่ยนเป็นบุคลากรดิจิทัล 
ท าไมต้องพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ได้ประโยชน์อะไรในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดี
ต่อการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้การขับเคลื่อนองค์การ และต้องด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป  

 3. ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติ 

 จากการด าเนินงานที่ผ่านมาทั้งในการก าหนดแนวทางและทิศทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์รวมทั้งแผนพัฒนาดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ์ไม่มีความชัดเจน 
เพราะเป็นการเผยแพร่โดยการแจ้งเวียนหนังสือและผ่านระบบอินทราเน็ตของกรมประชาสัมพันธ์เพียงเท่านั้น 
การท าวิดีโอสตรีมมิ่งผ่าน YouTube ยังเป็นประเด็นกว้างเกินไป ท าให้เป็นการสื่อสารเพียงทางเดียวที่ไม่มี
การตอบข้อซักถามใด ๆ ไม่มีการอธิบายเพิ่มเติมในวิธีการด าเนินการต่าง ๆ หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคก็ด าเนินการตามหนังสือที่แจ้งเวียนไป ท าให้ผลที่คาดว่าจะได้รับไม่เป็นไปตามเป้าหมายของเจ้าภาพ
งาน ตลอดจนบุคลากรที่เป็นเจ้าภาพการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมีความเข้าใจจากการตีความจากหนังสือของ
ส านักงาน ก.พ. และหารือแนวทางการด าเนินงานกับผู้บริหารซึ่งไม่แน่ใจว่าการตีความของหน่วยงานเจ้าภาพ
ถูกต้องประการใด ซึ่งแนวทางการแก้ไข คือ ต้นทางการด าเนินการในภาพรวม ได้แก่ ส านักงาน ก.พ. และ 
ส านักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (TDGA) จ าเป็นต้องมีการสื่อสารที่เป็นรูปธรรมมากกว่าที่ด าเนินการอยู่ เช่น การจัด
ประชุมสัมมนา เพ่ือให้ข้าราชการผู้รับผิดชอบทุกส่วนราชการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา วิธีการและ
ทิศทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล การตอบข้อซักถาม เสนอความ
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คิดเห็นซึ่งเป็นการสื่อสารสองทาง และส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ ต้องปรับปรุงการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
ในการปรับเปลี่ยนองค์การเป็นหน่วยงานดิจิทัล ต้องกระตุ้นบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ด้วย การลงพ้ืนที่
ไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาคเพ่ือถ่ายทอดแนวทาง วิธีการ ในทางปฏิบัติ หรือ การจัดเสวนา สัมมนา ในระดับ
กรม เช่น เวทีเสวนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนาหรือวันเกษียณอายุราชการ เป็นต้น เพ่ือบอกเล่า
ความส าคัญของการปรับเปลี่ยน ปลุกระดมให้บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์มีความตื่นตัวต่อการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลมีผลต่อองค์การมากเพียงใด  

อภิปรายผล  

 จากการวิจัยดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์เกี่ยวกับแนวทางและทิศทางใน
การเตรียมความพร้อมของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ความส าคัญต่อการพัฒนาองค์การ ตลอดจนปัญหา 
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสู่บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ สามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี้ 

(1) มีแนวทางและทิศทางในการเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนาทักษะดิจิทัล ซึ่งเป็นแนวทางการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลจาก
ส านักงาน ก.พ. มีการตระหนักถึงความพร้อมในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมีความส าคัญต่อองค์การอย่าง
มาก แต่ยังขาดการกระตุ้นให้บุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การให้เป็น
ดิจิทัล และต้องสื่อสาร สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
เพ่ือสร้างความพร้อมต่อการพัฒนาสมรรถนะ ขีดความสามารถของบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ระยะ Developing stage ภายในปี พ.ศ. 2565  

(2) ความพร้อมต่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ในภาพรวม 
มีเพียงร้อยละ 50 โดยสามารถแยกออกเป็นกลุ่ม Baby bloomer ซึ่งเป็นช่วงอายุที่ไม่มีความพร้อมในการ
เปลี่ยนแปลง ไม่ต้องการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลไปปรับปรุงงานของตนเองมากนัก และใกล้เข้าสู่วัย
เกษียณอายุราชการ กลุ่ม Gen X ที่สามารถปรับตัวเข้าใจและยอมรับต่อการปรับเปลี่ยนและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน พยายามปฏิบัติตามอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่วน Gen Y และ Gen Z เป็นกลุ่มคน
มีความพร้อมมากที่สุดในการถูกพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เข้าใจที่ถูกปรับเปลี่ยน รวมทั้งสามารถเรียนรู้ผ่าน
ช่องทางออนไลน์และการปฏิบัติตามที่องค์การก าหนดอย่างคล่องตัว  

(3) ผลการวิจัยจากศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขการพัฒนาด้านดิจิทัลที่เกิดขึ้นแก่
บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ แบ่งออกเป็น  

3.1 ภายในองค์การ สิ่งส าคัญคือการปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือ Mindset เป็นเรื่องที่ต้องท า
ควบคู่กับความแตกต่างตามช่วงอายุของข้าราชการและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ รองลงมาคือเรื่องของการ
สื่อสารสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ภาครัฐก าหนดให้ส่วนราชการ
และท าไมต้องมีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือผลักดันองค์การให้ก้าวไปสู่เป้าหมาย และเรื่องอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้หน่วยงานที่ขาดแคลนอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีจะช่วยให้การ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมีความราบรื่นยิ่งขึ้นคลี่คลายปัญหาเรื่องอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่ไม่เพียงพอ อีกทั้ง
การเพ่ิมเตมิงบพัฒนาบุคลากรที่เพียงพอต่อบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์  

3.2 ภายนอกองค์การ ส านักงาน ก.พ. และส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล TDGA ด้วยระบบ
การประเมินตนเองไม่มีเสถียรภาพ ไม่สามารถรองรับคนจ านวนมากที่เข้าไปใช้ระบบดังกล่าว ทั้งนี้   
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ทั้ง 2 หน่วยงานข้างต้นได้อยู่ระหว่างการปรับปรุงพัฒนาให้รองรับจ านวนข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในทุก
ภาคส่วน นอกจากนี้ ผลการประเมินที่เป็นการประเมินจากค าถามที่เข้าใจยาก ส่งผลให้การตอบอาศัย
ความรู้สึกในการตอบค าถามเหล่านั้น จึงท าให้ผลการประเมินไม่มีความเที่ยงตรงและน าไปใช้ในการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลได้อย่างตรงจุด อีกทั้ง การสื่อสารสร้างความเข้าใจระหว่างองค์การ ที่ผ่านมาเป็นเพียงการ
สื่อสารผ่านหนังสือราชการเท่านั้น ไม่มีการพูดคุย ตอบข้อซักถาม หรือการจัดประชุมสัมมนาชี้แจงเพ่ือให้ส่วน
ราชการรับทราบวิธีการในการด าเนินการ ถูกต้อง ตลอดจนหลักเกณฑ์การจ าแนกกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

(4) ผลการวิจัยศึกษาความเป็นได้เรื่องการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ แก่บุคลากร พบว่า จ านวน
บุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่ทั่วประเทศ อาจส่งผลให้การสนับสนุนในเรื่องการอบรมพัฒนาแก่
บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ไม่สามารถครอบคลุมอย่างทั่วถึง ถึงแม้ว่ากรมประชาสัมพันธ์จะมีหน่วยงาน
ฝึกอบรมด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนเป็นของหน่วยงานและเปิดรับสมัครบุคลากรกรม
ประชาสัมพันธ์ที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ แต่การที่จะได้เข้ารับการอบรมพัฒนาต้องผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองในระดับส านัก/กองในชั้นต้นก่อน และต้องอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหารระดับสูงในการ
พิจารณาคัดเลือกเข้ารับการอบรมพัฒนาในแต่ละหลักสูตร 

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์สู่การเปลี่ ยนเป็นหน่วยงานดิจิทัล 
ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ในกลุ่ม Gen X Gen Y และ Gen Z ที่ มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยน พัฒนา
สู่บุคลากรดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ์ เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ส่วนกลุ่ม Baby bloomer นั้น
ต้องมีการปรับทัศนคติและไม่ไปบังคับคนกลุ่มนี้มากจนเกินไป ต้องมีความยืดหยุ่นในการพัฒนาทักษะให้เป็น
แบบที่เข้าใจง่าย เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน การปรับ Mindset เป็นส่วนส าคัญอย่างมากซึ่งผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าต้องมีการปรับ Mindset กับบุคลากรทุกกลุ่ม Generation หากแต่เน้นไปยังกลุ่มคน Baby 
Boomer ด้วยการปรับเปลี่ยนอย่างประนีประนอม ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ สมอุษา วิไลพันธุ์ 
(2562) เรื่อง การปฏิรูปกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : ศึกษาเฉพาะกรณีส านักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่พบว่า บุคลากรภายในหน่วยงานขาดการรับรู้ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล และ Mind set ที่ไม่ดีต่อเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ขาดความถนัดด้าน
กระบวนการเทคโนโลยี และความแตกต่างของ Generation  มักจะไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร ด้วยกลุ่ม 
Baby Bloomer จะไม่สนใจหรือยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การสร้างข้ออ้างถึงว่าอุปกรณ์และ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ไม่ด ีนอกจากนี้ กระบวนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของระบบการ
เรียนรู้หรือเรื่องเฉพาะบุคลากรเท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องของบุคลากรทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับบริหารที่ต้อง
เข้าใจบริบทต่าง ๆ ของการพัฒนา ก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับการพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ และในระดับ
หัวหน้างาน ผู้อ านวยการส านัก/กอง ก็ต้องมีการใส่ใจต่อการพัฒนาด้านดิจิทัลของลูกน้องตนเองควบคู่ไปด้วย 
และระดับผู้ปฏิบัติงาน ต้องขวนขวายหาความรู้เพ่ือลดจุดพร่องในงานที่เราไม่มีความช านาญ ฝึกปฏิบั ติจาก
การท างานจริง และยังสอดคล้องกับการศึกษาของกัมพล เกตุสาลี และกันยารัตน์ เควียเซ่น (2561) เรื่อง 
การรู้ดิจิทัลในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ที่กล่าวว่า ความรู้ด้านดิจิทัลมีความจ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน และการพัฒนาบุคคลไปสู่การเรียนรู้ดิจิทัลเป็นสิ่งส าคัญจึงต้องเร่งพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จ าเป็นต้องได้รับการอบรม พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เกิดความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น ที่รวมไปถึงการที่ผู้บริหารต้องมีการสนับสนุนการ
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พัฒนาทักษะ วิธีการที่เหมาะสมแก่บุคลากรในหน่วยงาน อบรม ให้ความรู้ในลักษณะต่าง ๆ อย่างเป็นประจ า 
เพราะพนักงานของหน่วยงานมีความรู้ดิจิทัลไม่เท่าเทียมกัน 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหาร 
 1) ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนช่วยในการผลักดันให้หน่วยงานปฏิบัติตามข้อก าหนดในการ

พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเป็นเรื่องส าคัญที่มีผลต่อองค์การ 
 2) ผู้บริหารระดับส านัก/กอง ควรมีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรใน

สังกัดมาก ตรวจสอบทักษะของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ยังต้องเพ่ิมเติมในเรื่องใดบ้าง 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาถึงความต้องการการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร

ในแต่ละต าแหน่ง ระดับ ความเหมาะสมต่อการพัฒนาที่ตรงตามเป้าหมาย 
 2) ควรมีส ารวจปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลภายในองค์การ 
 3) ควรมีการเพ่ิมเติมด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจภายในองค์การ และลงพ้ืนที่ตาม

หน่วยงานภูมิภาค เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจ ความส าคัญ และวิธีการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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