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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพบุคลากรในการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลของ
ส านักเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนามใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จาก
การผู้ให้ข้อมูล จ านวน 10 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) ศักยภาพบุคลากรในการน าระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน คือ บุคลากรส่วนใหญ่มีทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านการใช้โปรแกรมประมวลผลค า ด้านการใช้โปรแกรม
ตารางค านวณ และด้านการใช้งานอินเตอร์เน็ต ส่วนทักษะที่บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจหรือ
มีความเข้าใจน้อยมาก คือ ทักษะด้านการใช้โปรแกรมน าเสนอ ด้านการใช้งานเพื่อความมั่นคง
ปลอดภัย ด้านการท างานร่วมกันแบบออนไลน์ ด้านการใช้สื่อดิจิทัล และด้านการใช้ดิจิทัลเพ่ือความ
มั่นคงปลอดภัย 2) ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน บุคลากรขาด
แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ยึดติดกับการปฏิบัติแบบเดิม ขาดการวาง
แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ขาดงบประมาณในการส่งบุคลากรไป
ฝึกอบรม และปัญหาตัวระบบเทคโนโลยีดิจิทัลไม่มีความเสถียร 3) ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล ควรสร้างการมีส่วนร่วม สร้างแรงจูงใจและสร้างทัศนคติที่
ดีในการพัฒนาตนเองของบุคลากร จัดให้มีการฝึกอบรมโดยการฝึกปฏิบัติงานจริง หรือสอนระหว่าง
ปฏิบัติงาน ตลอดจนก าหนดมาตรการหรือข้อบังคับให้บุคลากรในส านักงานต้องพัฒนาทักษะความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างจริงจัง โดยการเชื่อมโยงกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน  

 

ค าส าค ัญ:  เทคโนโลยีดิจิทัล, การพัฒนาศักยภาพบุคลากร, ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล 
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คณะกรรมการวินิจฉยัชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล ส านักงานศาลยุตธิรรม 
**นกัศกึษาหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 



2 
 

 

บทน า 
ปัจจุบันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความก้าวหน้าและเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตและการประกอบ

ธุรกิจของคนอย่างแท้จริง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
กระบวนการผลิต การค้า การบริการและกระบวนการทางสังคม รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้องค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจ าเป็นต้องมี
การปรับเปลี่ยนองค์การเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาครัฐได้มีการออกพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 โดยให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ
แผ่นดินและการบริการสาธารณะ และให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน
เข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูล ยกระดับการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐให้อยู่ในระบบ
ดิจิทัล อันจะน าไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีระบบการท างานและข้อมูลเชื่อมโยงกันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐอย่างมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็วเปิดเผยและโปร่งใส รวมทั้งประชาชน
ได้รับความสะดวกในการรับบริการและสามารถตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานรัฐได้ 

ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล เป็นหน่วยงานใน
สังกัด ส านักงานศาลยุติธรรม ตามประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในและก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดส านักงานศาลยุติธรรม พ.ศ.2559   
มีผู้อ านวยการส านักงานเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในฐานะ
หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นกองภายใต้การก ากับ ดูแล และค าสั่งให้ปฏิบัติราชการตามกฎหมายของ
เลขานุการศาลฎีกา โดยขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล ส่งเสริม ประสาน ด าเนินการเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อกฎหมายและคดี การจัดท าสารบบคดี และรายงานการพิจารณาให้กับ
คณะกรรมการ รวมทั้งด าเนินการเก่ียวกับการพัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และ
ข้อก าหนดในการน าเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ แนวทางการปฏิบัติ ประมวลและย่อค า
วินิจฉัย ตลอดจนเผยแพร่การด าเนินงานของคณะกรรมการแก่หน่วยงานและประชาชนทั่วไป เพ่ือให้
สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในยุคดิจิทัล ส านักงานศาลยุติธรรมหน่วยงาน
ต้นสังกัด ไดใ้ห้ความส าคัญในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการท างาน และได้มีการขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล ได้ด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม มาใช้ในการ
บริหารจัดการคดีและท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 
รวมทั้งเสียค่าใช้จ่ายให้น้อยลง โดยบูรณาการท างานด้านเทคโนโลยีให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ศาล
ยุติธรรม พ.ศ.2561 – 2564 และแผนพัฒนาดิจิทัลศาลยุติธรรม พ.ศ.2562 – 2561 โดยการน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมารองรับการปฏิบัติงาน จัดท าฐานข้อมูลต่าง ๆ ของศาลยุติธรรมเพ่ือให้ศาล
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ยุติธรรมและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมสามารถสืบค้นได้ผ่านเว็บไซต์ การน าระบบดิจิทัลมาใช้
เพ่ือสนับสนุนการบริหารคดีและการบริการของศาลยุติธรรม พัฒนาระบบสารสนเทศส านวนคดีศาล
ยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และการสืบค้นข้อมูล
ในการบริหารจัดการคดี พัฒนาระบบงานตุลาการ ระบบงานธุรการของศาลยุติธรรม ระบบงาน
ส่งเสริมงานตุลาการ และระบบงานวิชาการ ที่มีขีดสมรรถนะสูงในการสนับสนุนการอ านวยความ
ยุติธรรม โปรแกรมต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการ ได้แก่ โปรแกรมระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS: 
Case Information Online Service) ระบบการยื่นฟ้องและส่งค าคู่ความและเอกสารโดยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing : Electronic Filing System) ระบบบันทึกการพิจารณาคดีโดยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e – hearing : Electronic Hearing Recording System) แบบแจ้งความประสงค์
และแบบตอบรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีผ่าน QR Code ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ศาลยุติธรรม (e – Phonebook) เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่า
ส านักงานศาลยุติธรรมมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาระบบการบริหารงานของศาลยุติธรรมเพ่ือเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ (ภพ เอครพานิช, 2562, หน้า 3) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจึงมีความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ 
องค์การที่ประสบความส าเร็จต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศจะให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่องและสรรค์สร้างแนวคิด วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาอยู่เสมอ มีกระบวนการในการ
พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการท างานที่ดีขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นขึ้นตอนส าคัญท่ีสุดขั้นตอนหนึ่งในการบริหาร และมีผล
อย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การสมัยใหม่ ซึ่งก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และมีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
มาปรับใช้ในองค์การมากมาย การด าเนินการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงต้องมีการวางแผน
และเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับในองค์การให้มีความรู้และทักษะที่เหมาะสม
เพ่ือให้สามารถปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ รวมทั้งสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการท างานของตน   

ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่
ระหว่างศาล ปฏิบัติงานอยู่ส่วนช่วยอ านวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานบุคคลเบื้องต้น   
จึงมีความสนใจที่จะวิจัย ศักยภาพบุคลากรในสภาพการณ์ปัจจุบันในการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน  ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน       
และวิธีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคการท างาน
ด้วยระบบดิจิทัล และเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึน้  
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วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

เพ่ือศึกษาศักยภาพบุคลากร ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการเปลี่ยนสู่
ยุคดิจิทัล ของส านักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล 

ว ิธ ีดำเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี ้ มีวิธีการวิจยัดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เปน็รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ ์ดุษฎีนิพนธ ์รายงานการประชุม คู่มือปฏิบตัิงาน 
ระเบียบ ค าสั่ง เอกสารทางราชการ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาบุคลากร 
 2. การวิจัยสนาม (Field Research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูส าคญั       
ด้วยการสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or 
Formal interview) 

ประชากรและผู้ให้ข้อมูล   
1. ประชากร (Population) ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน

ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล 
2. ผู้ให้ข้อมูล (Key informants) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการเลือกผู้ให้ข้อมูล โดยก าหนด

คุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 45) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูล
จากผู้ที่มีต าแหน่งแตกต่างกันรวมจ านวน 10 คน ดังนี้ 

1. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ     1 คน 
2. ต าแหน่ง นิติกร     3 คน 
3. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม   3 คน 
4. ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป    2 คน 
5. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ    1 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มี
ค าถามและข้อก าหนดแน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามแบบเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 
2561, หน้า 75) และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล  ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้
ศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์  โดยแจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า  ในการ
สัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง  โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูก
สัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  ดังนี้ 
1. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปโดย

การรวบรวมข้อมูลเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่บันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน โดยผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร
ทางวิชาการ งานวิจัย ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่
ผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured interview) โดยที่ผู้ศึกษาต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบ
สัมภาษณ์ ซึ่งผู้ศึกษาจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็น
ค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการท าการศึกษาครั้งนี้  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย มีข้ันตอนในการ

วิเคราะห์  ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน 
หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มี
ความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย 
เกี่ยวกับการวิธีการบริหารงานด้านคดีปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการบริหารงาน
ด้านคดีของส านักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล โดยใช้การ
น าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล  

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สมรรถนะของ

ข้าราชการ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัลจากผลการศึกษาหนังสือ วรรณกรรม  
วิทยานิพนธ์  ต าราทางวิชาการ  เอกสารของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พบว่า การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นกระบวนการ
ที่มีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้บุคลากรในองค์การ ได้รับการพัฒนาในด้านความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ และทัศนคติในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ทั้งการฝึกอบรม การวางแผนงานอาชีพแต่ละ
บุคคล การพัฒนากิจกรรมและการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อันจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในตนเองและท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การด้วย ในการจะพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล องค์การ
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ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลใน 4 มิติ คือ การใช้ (Use) เข้าใจ (Understand) การ
สร้าง (Create) และการเข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทักษะความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แบ่งออกเป็น 9 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ 2. ด้านการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ต 3. ด้านการใช้งานเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย 4. ด้านการใช้โปรแกรมประมวลผลค า 
5. ด้านการใช้โปรแกรมตารางค านวณ 6. ด้านการใช้โปรแกรมน าเสนอ 7. ด้านการท างานร่วมกันแบบ
ออนไลน์ 8. ด้านการใช้งานสร้างสื่อดิจิทัล 9. ด้านการใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย  

ในส่วนของข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล สามารถสรุปผลเรียงล าดับตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประเด็น ดังนี้ 

1. ศักยภาพบุคลากรในการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์
ปัจจุบัน  

 จากผลการส ารวจข้อมูลจ านวนบุคลากรของส านักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
อ านาจหน้าที่ระหว่างศาล จ านวนทั้งหมด 17 คน พบว่า ส านักงานมีเจ้าหน้าทีก่ลุ่มผู้อ านวยการกอง 
จ านวน 1 คน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ จ านวน 9 คน  กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านบริการ จ านวน 6 คน และมีเจ้าหน้าที่สายงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายในการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จ านวน 1 คน จะเห็นได้ว่า สัดส่วนของจ านวนบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล คิดเป็นร้อยละ 6 ของเจ้าหน้าที่ท้ังหมด ซึ่งเป็นจ านวนทีน่้อยมาก และส านักงานไม่มี
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง และจากการสัมภาษณ์ ด้านการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณปัจจุบัน สรุปผลได้ดังนี้ 

    1) ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่สามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการ และการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น การสร้างแฟ้มข้อมูล 
การเคลื่อนย้ายแฟ้มข้อมูล เป็นต้น 

    2) ด้านการใช้โปรแกรมประมวลผลค า ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่สามารถ
จัดการงานเอกสาร การจัดรูปแบบข้อความ จัดการย่อหน้าเอกสาร แทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร 
จัดรูปแบบเอกสาร และพิมพ์เอกสารได้  

    3) ด้านการใช้โปรแกรมตารางค านวณ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่สามารถ
จัดการแผ่นงาน จัดเซลล์แถว คอลัมน์ การปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน การจัดรูปแบบแผ่นงาน การ
ค านวณข้อมูลบนแผ่นงาน การแทรกวัตถุ  

    4) ด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่สามารถใช้งาน
อินเตอร์เน็ตได้ เช่น เรียนรู้การใช้งานจากเว็บบราวเซอร์ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Streaming และ 
e – learning ผ่านเว็บบราวเซอร์ต่าง ๆ มีความสามารถในการค้นหาข้อมูลจากเสิร์ชเอนจิน เช่น 
Google เป็นต้น และบุคลากรบางส่วน สามารถท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

    5) ด้านการใช้โปรแกรมน าเสนอ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้งาน
โปรแกรมน าเสนอ การสร้างงาน การจัดการมุมมองการเลือกใช้เค้าโครง การใช้งานข้อความบนสไลด์ 
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การแทรกวัตถุ การก าหนดการเคลื่อนไหวของวัตถุ การก าหนดสไลด์ การตั้งค่าการน าเสนอและการใช้
งานในขณะน าเสนอ เนื่องจากภาระกิจงานส่วนใหญ่ไม่มีงานที่ต้องใช้โปรแกรมน าเสนอ 

    6) ด้านการใช้งานเพื่อความม่ันคงปลอดภัย ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ไม่รู้จัก 
การใช้บัญชีรายชื่อบุคคล การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล การป้องกันมัลแวร์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต
อย่างถูกต้องและปลอดภัย การใช้งานมือถือและการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัย รวมถึง
การติดตั้งเครือข่ายไร้สาย ให้ปลอดภัยจากไวรัสและมัลแวร์คอมพิวเตอร์ การกระท าความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ ภัยคุกคามต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน เพ่ือป้องกันความเสียหายของข้อมูลและทรัพย์สินทั้งของ
ตนเองและหน่วยงาน  

    7) ด้านการท างานร่วมกันแบบออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ไม่เคยใช้การ
ท างานร่วมกันแบบออนไลน์ การใช้งานและการแบ่งปันพื้นที่การท างานออนไลน์ การใช้งานโปรแกรม
แบ่งปันหน้าจอ การใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เรียนรู้การท างานโดยใช้เครื่องมือต่าง 
ๆ ได้แก่ Video Conference, E – mail, Messaging และเครื่องมือเทคโนโลยีในการแชร์ข้อมูล 
เพ่ือที่จะให้สามารถท างานร่วมกันได้ในสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

    8) ด้านการใช้งานสร้างสื่อดิจิทัล ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ไม่เคยใช้โปรแกรม
สร้างเว็บ ได้แก่ การออกแบบเว็บเพจ การแทรกวัตถุ และการเผยแพร่หน้าเว็บเพจ การเลือกใช้สื่อ
ดิจิทัลและการใช้งาน การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ การใช้โปรแกรมจับการท างานของหน้าจอ การใช้
โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว การสร้างสื่อดิจิทัล ทั้งรูปแบบภาพ วิดีโอ และการตัดต่อเบื้องต้น 
โดยใช้โปรแกรม หรือแอพพลิเคชั่น  

    9) ด้านการใช้ดิจิทัลเพ่ือความม่ันคงปลอดภัย ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ไม่เคย
จัดการข้อมูลจากภัยคุกคาม ป้องกันโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากภัยคุกคาม ไม่รู้จักวิธีใช้
งานเว็บบราวเซอร์อย่างปลอดภัยและการจัดการรูปแบบการพิสูจน์ตัวตน    

 2. ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน การศึกษาวิจัยพบว่า 
ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน มีดังนี ้

    1) บุคลากรขาดแรงจูงใจ ในการพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ให้ความสนใจ 
ขาดการรับรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และไม่ปรับตัวตามเทคโนโลยีดิจิทัล ยังยึดติดกับการปฏิบัติแบบเดิม 
มองว่าการน าเทคโนโลยีมาใช้มีความยุ่งยาก และเป็นการเพ่ิมภาระงาน 

    2) ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ เป็นการใช้งานตามโปรแกรมท่ีผู้เขียนโปรแกรมได้
เขียนไว้เท่านั้น หากผู้ใช้งานพบข้อผิดพลาด หรือต้องการปรับปรุงระบบให้ท างานได้มากขึ้นหรือดีข้ึน
ก็ไม่สามารถท าได้ ยังขาดการปรับปรุงพัฒนาจากผู้เขียนโปรแกรมหรือผู้เชี่ยวชาญ ส่งผลให้ผู้ใช้งาน
เกิดความไม่อยากใช้งานระบบต่อไป  

    3) ด้านการวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร เริ่มตั้งแต่การก าหนดแนวทาง วางแผน 
ก ากับ ติดตาม ดูแล การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินงานให้อยู่
ในรูปแบบของดิจิทัล ยังขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง 
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    4) ด้านงบประมาณ ส านักงานขาดงบประมาณในการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น การฝึกอบรมที่ต้องลงมือปฏิบัติจริง การฝึกอบรมในหลักสูตรที่ผู้เรียนสนใจ หรือการ
ว่าจ้างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมาสอนขณะปฏิบัติงานจริง  ส่วนมากใช้วิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ 
Streaming และ e – learning ซึ่งไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง 

 3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล การศึกษาวิจัยพบว่า 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล มีดังนี้ 

    1) ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงแสดงถึงความต้องการพัฒนาในด้าน
ดิจิทัลของตนเองและหน่วยงาน การปรับเปลี่ยนหน่วยงาน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
และการสร้างเครือข่ายการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 
     2) ด้านการสร้างแรงจูงใจ และสร้างทัศนคติท่ีดีในการพัฒนาตนเองของบุคลกรให้มีความ
กระตือรือร้น ในการเรียนรู้และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานว่ามีข้อดี มีประโยชน์อย่างไร 
จนเกิดการยอมรับและปรับตัวเพ่ือใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การให้รางวัลในรูปแบบต่าง ๆ 
     3) จัดให้มีการฝึกอบรมโดยมีรูปแบบที่หลากหลาย มีการฝึกปฏิบัติงานจริง หรือสอนใน
ระหว่างปฏิบัติงานจริง หรือการศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานผู้จัดท าหลักสูตรต้อง
ออกแบบหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือน ามาปรับใช้กับงานให้เกิด
ประโยชน์ และน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    4) ก าหนดมาตรการหรือข้อบังคับให้ข้าราชการและบุคลากรในส านักงานทุกคนต้อง
พัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างจริงจัง โดยการเชื่อมโยงกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนต าแหน่ง เป็นต้น 

 
อภิปรายผล 
ศักยภาพบุคลากรในการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์

ปัจจุบัน มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
ศักยภาพของบุคลากรในการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์

ปัจจุบัน บุคลากรส่วนใหญ่มีทักษะพ้ืนฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านการใช้โปรแกรมประมวลผลค า 
ด้านการใช้โปรแกรมตารางค านวณ และด้านการใช้งานอินเตอร์เน็ต ส่วนทักษะที่บุคลากรส่วนใหญ่ยัง
ไม่มีความเข้าใจหรือมีความเข้าใจน้อยมาก คือ ทักษะด้านการใช้โปรแกรมน าเสนอ ด้านการใช้งาน
เพ่ือความมั่นคงปลอดภัย ด้านการท างานร่วมกันแบบออนไลน์ ด้านการใช้สื่อดิจิทัล และด้านการใช้
ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาวดี เชื้อวงษ์ (2557) ซ่ึงได้ศึกษา ความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรเทศบาลต าบลหัวฬ่อ อ าเภอเมือง
ชลบุรีผลการวิจัยสรุปว่า พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรเทศบาลต าบลดอนหัวฬ่อ 
ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรเทศบาลต าบลดอนหัวฬ่อ มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในภาพรวมอยู่ในระดับต่ าเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าบุคลากรในเทศบาลต าบลดอนหัว
พ่อส่วนใหญ่มีการใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุดรองลงมาคือการดาวน์โหลดโปรแกรมจากอินเตอร์เน็ตเพ่ือ
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ใช้ในชีวิตประจ าวันส่วนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในเทศบาลต าบลดอนหัว
ฬ่อ ใช้น้อยที่สุดคือการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลอปท. หรือฐานข้อมูลอ่ืน 

ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน มีประเด็นที่น ามา
อภิปรายดังนี้ 

1. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ให้ความสนใจ    
ขาดการรับรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และไม่ปรับตัวตามเทคโนโลยีดิจิทัล ยังยึดติดกับการปฏิบัติแบบเดิม 
มองว่าการน าเทคโนโลยีมาใช้มีความยุ่งยาก และเป็นการเพ่ิมภาระงาน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สมอุษา วิไลพันธุ์ (2561) ที่ได้ศึกษา การปฏิรูปกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : ศึกษา
เฉพาะกรณีส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ผลการวิจัยสรุปว่า
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิรูปกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เกิดจากบุคลากรขาดการ
รับรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและมี Mind set ที่ไม่ดีเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีโดยมองว่าการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้มีความยุ่งยากและเป็นการเพ่ิมภาระงาน ประกอบกับ ช่วงวัยหรือ Generation  
ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการรับรู้ด้านเทคโนโลยีซึ่งคนในช่วงอายุที่เป็นยุค baby boomer ไม่ค่อยอยาก
เปลี่ยนแปลงที่จะยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 

2. ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ เป็นการใช้งานตามโปรแกรมท่ีผู้เขียนโปรแกรมได้เขียน
ไว้เท่านั้น หากผู้ใช้งานพบข้อผิดพลาด หรือต้องการปรับปรุงระบบให้ท างานได้มากขึ้นหรือดีข้ึนก็ไม่
สามารถท าได้ ยังขาดการปรับปรุงพัฒนาจากผู้เขียนโปรแกรมหรือผู้เชี่ยวชาญ ส่งผลให้ผู้ใช้งานเกิด
ความไม่อยากใช้งานระบบต่อไป  สอดคล้องกับแนวคิดของสมอุษา วิไลพันธุ์ (2561) ที่ได้ศึกษา การ
ปฏิรูปกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : ศึกษาเฉพาะกรณีส านักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิรูป
กระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลขาดการต่อเนื่องของการใช้งานในระบบที่พัฒนาขึ้นด้วย
สาเหตุการพัฒนาจากความต้องการของผู้บริหารกองเพื่อให้อยู่ในกระแสนิยมและดูทันสมัย แต่
เจ้าหน้าที่ไม่มีความต้องการใช้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระบบที่พัฒนานั้นไม่ถูกน าไปใช้งานต่อ
และกรณีเป็นความต้องการของลูกน้องพอมีการเปลี่ยนย้ายงานก็ยังขาดการสอนงานให้ผู้รับผิดชอบ
คนต่อไปใช้งานต่อ รวมทั้งระยะเวลาในการพัฒนาระบบสารสนเทศช้าไม่ทันใช้จนท าให้ User เบื่อท่ี
จะรอและไม่มีความกระตือรือร้นในการอยากใช้งาน 

3. ด้านการวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร เริ่มตั้งแต่การก าหนดแนวทาง วางแผน ก ากับ 
ติดตาม ดูแล การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินงานให้อยู่ใน
รูปแบบของดิจิทัล ยังขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง  สอดคล้องกับวิจัยของปุรฎา  สายยืนยง (2561) 
ทีไ่ด้ศึกษา การพัฒนาบุคลากรภาครัฐแนวใหม่ผลวิจัยสรุปวา่ การวางแผนการพัฒนาบุคลากรควร
กระท าอย่างต่อเนื่องเพ่ือท าให้บุคลากรเกิดความเข้าใจ จดจ าได้ และความช านาญในการปฏิบัติงานให้
ถูกต้องมากยิ่งข้ึนมีการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะได้รับทราบว่าการพัฒนา
บุคลากรที่องค์การได้จัดขึ้นนั้น ประสบความส าเร็จหรือไม่ มีสิ่งใดที่ควรพัฒนาปรับปรุงและแก้ไข
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2561) ทีไ่ด้กล่าวสรุปว่า การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์เป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
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เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคตเป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น 
ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญา ที่พิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีการ
ตัดสินใจตามวัตถุประสงค์และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ 

4. ด้านงบประมาณ ส านักงานขาดงบประมาณในการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น การฝึกอบรมที่ต้องลงมือปฏิบัติจริง การฝึกอบรมในหลักสูตรที่ผู้เรียนสนใจ หรือการ
ว่าจ้างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมาสอนขณะปฏิบัติงานจริง  ส่วนมากใช้วิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ 
Streaming และ e – learning ซึ่งไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง  สอดคล้องกับแนวคิดของส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2562) ซ่ึงอธิบายว่า ปัจจัยความส าเร็จ
ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ ลงทุน  เพื่อให้การปรับเปลี่ยนในหน่วยงานบังเกิดผลอย่างเท้จริง
ในการปรับปรุงบางอย่างจ าเป็นต้องมีการน าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่และอุปกรณ์การปฏิบัติงาน
บางอย่างมาใช้เพ่ือให้การท างานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ การจัดระบบข้อมูล
ต่าง ๆ ดังนั้น จึงต้องพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานให้มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยดังกล่าว การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การให้มีศักยภาพเหมาะสมตลอดเวลา 
จึงต้องถือเป็นการลงทุนที่ส าคัญ และต้องใช้งบประมาณ เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาบุคคลเป็นไป
ตามท่ีคาดหวังอย่างแท้จริง 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล มีประเด็นที่น ามา
อภิปราย ดังนี้ 

1. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงแสดงถึงความต้องการพัฒนาในด้านดิจิทัล
ของตนเองและหน่วยงาน การปรับเปลี่ยนหน่วยงาน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการ
สร้างเครือข่ายการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน  สอดคล้องงานวิจัยของ รสริน นวนยานัส 
(2551) ทีไ่ด้ศึกษา การบริหารจัดการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกองบังคับการตรวจคนเข้า
เมือง ท่าอากาศยานแห่งชาติ ตามแนวทางการจัดการความรู้ ผลการวิจัยสรุปว่า แนวทางการพัฒนาที่
ส าคัญ คือ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
รูปแบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ิมมากข้ึน และควรวางแผนพัฒนาความรู้
ด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรด้วย 
 2. ด้านการสร้างแรงจูงใจ และสร้างทัศนคติท่ีดีในการพัฒนาตนเองของบุคลกรให้มีความ
กระตือรือร้น ในการเรียนรู้และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานว่ามีข้อดี มีประโยชน์อย่างไร 
จนเกิดการยอมรับและปรับตัวเพ่ือใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การให้รางวัลในรูปแบบต่าง ๆ  สอดคล้อง
กับแนวคิดของ McClelland (อ้างถึงในมานิต ศุทธสกุล, 2551) ได้กล่าวสรุปว่า แรงจูงใจ (Motives) 
เป็นสิ่งที่คนมักจะค านึงถึงหรือต้องการอยู่อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นสาเหตุของการกระท า แรงจูงใจอาจ
เป็นแรงผลักดัน ตัวชี้น า หรือเงื่อนไขในการเลือกท่ีจะแสดงพฤติกรรมที่มีต่อการกระท าหรือเป้าหมาย
และแนวทางปฏิบัติอ่ืน ๆ เช่น ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มักก าหนดเป้าหมายที่ท้าทายส าหรับตนเอง    
มีความรับผิดชอบของตนเองที่มุ่งบรรลุความส าเร็จเป้าหมายนั้น และใช้ประโยชน์จากผลย้อนกลับ 
(feedback) ที่ได้รับเพื่อด าเนินการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นเสมอ 
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 3. จัดให้มีการฝึกอบรมโดยมีรูปแบบที่หลากหลาย มีการฝึกปฏิบัติงานจริง หรือสอนใน
ระหว่างปฏิบัติงานจริง หรือการศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานผู้จัดท าหลักสูตรต้อง
ออกแบบหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อน ามาปรับใช้กับงานให้เกิด
ประโยชน์ และน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้อง
งานวิจัยของศิริพร  สกุลเจริญพร (2553) ได้ศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐมผลการวิจัยสรุปว่า กลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีและประสิทธิภาพในการท างาน โดยจัดท าโครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนา
บุคลากรด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการปฏิบัติส าหรับผู้บริหารและบุคลากร ด าเนินการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเพ่ือนร่วมงาน ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในองค์การเพ่ือให้สามารถน า
ความรู้จากการปฏิบัติจริง จากการฝึกฝนและจากประสบการณ์ที่แอบแฝงอยู่ในตัวบุคคลมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางานนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึง
วิวัฒน์นิกุล (2561) ได้กล่าวสรุปว่า ขั้นตอนหนึ่งในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ การฝึกอบรมและ
พัฒนา ระบบการฝึกอบรมและพัฒนาเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ 
ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัยและทัศนคติ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่ด าเนินการ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การฝึกอบรมและพัฒนา เป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เป็นการพัฒนาบุคคลในขณะปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
และท าให้การท างานของบุคคลนั้น ๆ เป็นไปด้วยความถึงพอใจ ทั้งยังเป็นการเตรียมผู้ที่จะได้รับการ
เลื่อนต าแหน่งหน้าที่ต่อไปในอนาคตอีกด้วย ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์จึงต้องมีการฝึกอบรม
และพัฒนาให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้มีความรู้ ความสามารถและพร้อมที่จะท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนนอกจากเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถแล้ว ยังช่วยสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานให้
พร้อมที่จะท างานด้วยความเต็มใจ 

4. ก าหนดมาตรการหรือข้อบังคับให้ข้าราชการและบุคลากรในส านักงานทุกคนต้องพัฒนา
ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างจริงจัง โดยการเชื่อมโยงกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงาน เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนต าแหน่ง เป็นต้น  สอดคล้องกับแนวคิด
ของสมอุษา วิไลพันธุ์ (2561) ทีไ่ด้ศึกษา การปฏิรูปกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : ศึกษา
เฉพาะกรณีส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ผลการวิจัยสรุปว่า 
แนวทางในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลต้องมีแนวทางใน
การหารือเพ่ือจัดท าข้อตกลงร่วมกันหากหาข้อตกลงไม่ได้ต้องมีการบังคับใช้โดยการออกกฎระเบียบ
ข้อบังคับเช่นจัดท าเป็นตัวชี้วัดบังคับหรือออกเป็นค าสั่ง 
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ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

  1.1 ในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของส านักงานควรเน้นการปรับกรอบ
ความคิด หรือmind set ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรให้เข้าใจว่าเทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นเครื่องมือที่จะช่วยอ านวยความสะดวก ท าน้อยได้มาก ไม่ใช่เป็นการเพ่ิมภาระงาน 

  1.2 ผู้บริหารควรมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยเน้นการเรียนรู้จากการท างานจริง การสลับหมุนเวียนกันท างาน โดยก าหนดแนวทาง วางแผน 
ก ากับ ติดตาม ดูแล อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินงานให้อยู่ในรูปแบบของ
ดิจิทัล 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
อ านาจหน้าที่ระหว่างศาล ผู้วิจัยเห็นว่าควรศึกษาวิจัยในเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
เปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล เปรียบเทียบกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดส านักงานศาลยุติธรรม หรือศึกษา
หน่วยงานทั้งหมดในสังกัดส านักงานศาลยุติธรรมในภาพรวมจะท าให้ได้ข้อมูลที่กว้างมากขึ้น 

  2.2 ควรวิจัยถึงความต้องการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรเพ่ือน าความ
คิดเห็นไปเป็นข้อมูลในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้ตรงกลุ่มเป้าหมายต่อไป
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