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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื อศึกษากระบวนการในการจัดการองค์การ ปัญหา อุปสรรค 

และแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปรับเปลี ยนองค์การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ์ 
โดยวิธีวิจยัเอกสาร และการวิจยัภาคสนาม ใช้วธิีการสัมภาษณแ์บบเจาะลึก ต่อกลุ่มเป้าหมายที เป็นตัวแทน 
และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผู้ให้ข้อมูลส่าคัญ (Key Informants) ที ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
ประกอบด้วย ผู้บรหิาร บุคลากร เจ้าหน้าที ของกรมประชาสัมพันธ์ที เกี ยวข้องกับการด่าเนินการปรับเปลี ยน
องค์การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ์ จ่านวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่า กรมประชาสัมพันธ์ 
มีกระบวนการในการจัดการองค์การสู่การปรับเปลี ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล การวางแผน (Planning) การจัด
องค์การ (Organizing) การน่าหรือการสั งการ (Leading/Directing) และ การควบคุม (Controlling) 
โดยมีปัญหาและอุปสรรคเกี ยวกับนโยบาย โครงสร้างองค์การ การน่านโยบายสู่การปฏิบัติ การบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล เครื องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณ และการประเมินผล ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ดา้นนโยบาย ควรหารอืร่วมกับหน่วยงานที เกี ยวข้องเพื อวิเคราะห์
และก่าหนดนโยบายให้ชัดเจน ด้านโครงสร้างองค์การ การจัดท่าโครงสร้างองค์การใหม่ให้สามารถรองรับ
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ด้านการน่านโยบายสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารต้องผลักดันอย่างจริงจัง มีบทบาทในการ
สื อสารให้มากขึ้น ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ควรมีการปรับทัศนคติ (Mindset) สร้างแรง
บันดาลใจและการมีส่วนร่วมให้คนในองค์การปรับเปลี ยนความคิด วิธีการท่างาน ด้านเครื องมือ อุปกรณ์ 
และงบประมาณ ควรจัดเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที รองรับการท่างาน
ของรัฐบาลดิจิทัล ด้านการประเมินผลควรมีการจัดท่ารายละเอียดแผนรายปี เพื อให้สามารถประเมินผล
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
ค าส าคัญ : รัฐบาลดิจิทัล การปรับเปลี ยนองค์การเป็นรัฐบาลดิจิทัล การพัฒนาก่าลังคนดิจิทัล 
 
บทน า 

เมื อโลกก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ท่าให้การเปลี ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางความคิดเกิดขึ้น 
ในทุกภาคส่วน หน่วยงานภาครัฐ จึงจ่าเป็นต้องร่วมมือกันพัฒนาและยกระดับภาครัฐไทยให้ก้าวสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื อพัฒนาประเทศไทยอย่างยั งยืน สามารถแข่งขันในเวทีโลก และพร้อมก้าวทัน
ความเปลี ยนแปลงของโลกอนาคต 
______________________________                                                          
* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เรื อง การจัดการองค์การสู่การปรับเปลี ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล กรณีศึกษา: 
กรมประชาสัมพันธ ์
** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยรามค่าแหง 
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แนวคิดการปรับเปลี ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย เกิดขึ้นจากการประชุม
คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที  1/2559 เมื อวันที  8 กุมภาพันธ์ 2559 
ซึ งที มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจและสังคมเพื อปฏิรูปประเทศไทยสู่ DIGITAL 
THAILAND มีเป้าหมายในการปฏิรูปกระบวนทัศน์การท่างานและการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื อให้เป็นการปฏิบัติงานที โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ซึ งเป็นกระบวนทัศน์ของการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการให้บริการของภาครัฐที ถูกเปลี ยนแปลง
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ งเป็นเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก่าหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที เน้นการปรับเปลี ยนภาครัฐ ให้มีความทันสมัยและ
พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ งการน่านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ และระบบการท่างานที เป็นดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยังได้ก่าหนดให้ท่าการปฏิรูปประเทศเพื อวางรากฐาน
การพัฒนา โดยในการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มีเรื องและประเด็นปฏิรูประบบ
ข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 
(1) บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล (2) น่าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
และการบริหารราชการ และ (3) บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื อการบริหารราชการแผ่นดิน  

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) 
ก่าหนดแนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัล
ไทยแลนด์” มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื องในระยะยาวอย่างยั งยืน ให้สอดคล้องกับการจัดท่ายุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี เพื อให้สามารถรองรับพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล ก่าหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 10 ปี 
เป้าหมายที  4 ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท่างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล: กระบวน
ทัศน์การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการให้บริการของทางภาครัฐเปลี ยนแปลงด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื อให้บริการประชาชน ธุรกิจ และทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั นคงปลอดภัยและ
มีธรรมาภิบาล  

ส่านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ก่าหนดแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื อการปรบัเปลี ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที จะน่าไปใช้เปน็กรอบการพัฒนา
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในระยะ 5 ปี (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) เพื อให้ภาครัฐ
มีก่าลังคนที มีทักษะด้านดิจิทัลที เหมาะสมที จะเป็นกลไกขับเคลื อนส่าคัญในการปรับเปลี ยนภาครัฐ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล  

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที  23 พฤษภาคม 2562 ก่าหนดให้มีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื อก่าหนดกรอบและ
ทิศทางการบริหารงานภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดท่าบริการสาธารณะ
ในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล ทั้งนี้ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563–2565  
มีเป้าหมายในการยกระดับหน่วยงานภาครัฐท่างานแบบชาญฉลาดขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างแพลตฟอร์ม



3  

ดิจิทัลภาครัฐ เพื อบริการที ดีขึ้นส่าหรับประชาชน และสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและการใช้
ข้อมูล เพื อสร้างประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ซึ งการด่าเนินงานที เกี ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน 
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1. การปรับเปลี ยนหน่วยงานภาครัฐให้เป็นองค์การดิจิทัล (Digital Government 
Transformation) 2. บุคลากรภาครัฐพันธุ์ดิจิทัล (Next Gen Digital Officers) การยกระดับบุคลากร
ให้มีความพร้อมในการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  

กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ได้เล็งเห็นถึงความส่าคัญในการปรับเปลี ยน
องค์การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จึงได้ก่าหนดทิศทางและเป้าหมายการปรับเปลี ยนองค์การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ภายในปี พ.ศ. 2565 โดยการพัฒนาระบบงานด้วยการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัลที เหมาะสมในการด่าเนินบทบาทและพฤติกรรมที คาดหวังตาม
ทิศทางและเป้าหมายการปรับเปลี ยนองค์การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ์ 

จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษากระบวนการในการจัดการองค์การ
สู่การปรับเปลี ยนองค์การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการ
ด่าเนินการ เพื อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด่าเนินการปรับเปลี ยนองค์การเป็น
รฐับาลดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ์ 
 
วัตถุประสงค์การของวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ เพื อศึกษา 
1. กระบวนการในการจัดการองค์การสู่การปรับเปลี ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลของ 

กรมประชาสัมพันธ์ 
2. ปัญหาและอุปสรรคในการด่าเนินการปรับเปลี ยนองค์การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของ 

กรมประชาสัมพันธ์ 
3. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด่าเนินการปรับเปลี ยนองค์การเป็นรัฐบาล

ดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากข้อมูลเอกสาร 
(Documentary research) โดยการเก็บข้อมูลจากต่ารา บทความวิชาการ วารสาร สื อสิ งพิมพ์  
สื ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัยที เกี ยวข้อง และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกต 
แบบมสี่วนร่วม บุคคลที เกี ยวข้อง 10 คน เป็นผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที ของกรมประชาสัมพันธ์  
ที เกี ยวข้องกับการด่าเนินการปรับเปลี ยนองค์การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ์ 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ท่าการศึกษาค้นคว้าและเก็บข้อมูลจากเอกสารวิชาการ ภาครัฐไทยกับการก้าวเข้าสู่

รัฐบาลดิจิทลั, ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี พ.ศ. 2561-2580, แผนปฏิรูปประเทศด้านการบรหิารราชการแผน่ดิน, 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580), (ร่าง) 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565, การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
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และบุคลากรภาครัฐ เพื อการปรับเปลี ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล, แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ 
พ.ศ. 2563-2580, แผนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลระดับองค์การของกรมประชาสัมพันธ์ ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563, แผนพัฒนาดิจิทัล กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563-2565 จาก
การศึกษาวิจัยเอกสารต่าง ๆ พบว่า ภาครัฐไทย ให้ความส่าคัญกับการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ 
เพื อปฏิรูปประเทศไทยสู่ DIGITAL THAILAND ที สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการพัฒนาประเทศ โดยยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ให้ความส่าคัญกบัการปรับเปลี ยนภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ก่าหนดประเด็นการพัฒนา
ภาครัฐที ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
โดยให้หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน มีระบบการบริหารจัดการที ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย น่าไปสู่การเป็นองค์การที มีขีดสมรรถนะสูง 
ขณะที แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มีกลไกส่าคัญในการขับเคลื อนเพื อให้เกิดการ
เปลี ยนแปลงในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยเรื องและประเด็นปฏิรูป 6 เรื อง ได้แก่ (1) บริการ
ภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน (2) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และ
เชื อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล (3) โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 
(4) ก่าลังคนภาครัฐมีขนาดที เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื อนยุทธศาสตร์ชาติ (5) ระบบ
บริหารงานบุคคลที สามารถดึงดดู สรา้ง และรักษาคนดี คนเก่งไว้ในภาครัฐ และ (6) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน รวมถึงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561-2580 ไดก้ล่าวถึงการด่าเนินงานทั้งในส่วนของ
การปรับเปลี ยนองค์การและการพัฒนาก่าลังคนให้มีความพร้อมด้านดิจิทัลไว้ใน 2 ยุทธศาสตร์ คือ 
ยุทธศาสตร์ที  4 ปรับเปลี ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการ
ท่างานและการให้บริการภาครัฐ ที สามารถให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และ ยุทธศาสตร์ที  5 
พัฒนาก่าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ทั้งนี้ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
ได้ก่าหนดแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื อการปรับเปลี ยนเป็น 
รัฐบาลดิจิทัล เป็นกรอบการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในระยะ 5 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2565 โดย (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 มียุทธศาสตร์ที  1 
ยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่องค์การดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที  2 พัฒนาและบูรณาการ แพลตฟอร์มดิจิทัล
ภาครัฐ และ ยุทธศาสตร์ที  3 ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ และการใช้ข้อมูล โดยมกีารด่าเนินงาน
ที ส่าคัญเกี ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานใน 2 กิจกรรม คือ 1. การปรับเปลี ยนหน่วยงานภาครัฐ
ให้เป็นองค์การดิจิทัล (Digital Government Transformation) ขับเคลื อนใหห้น่วยงานภาครฐัปรับเปลี ยน
การท่างานด้วยการจัดท่าข้อมูล กระบวนงาน และบริการในรูปแบบดิจิทัลที  และ 2. บุคลากรภาครัฐ
พันธุ์ดิจิทัล (Next Gen Digital Officers) ยกระดับบุคลากรให้มีความพร้อมในการพัฒนาสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล  

แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสมัพันธ์ พ.ศ. 2563-2580 ก่าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ที สอดคลอ้ง
กับการปรับเปลี ยนองค์การเปน็รัฐบาลดิจิทัล 2 ประเด็น คือ ยทุธศาสตร์ที  3 การเป็นผู้น่าด้านข้อมูลดิจิทัล
และเครือข่ายข้อมูล : พัฒนาขีดความสามารถด้านการส่ารองข้อมูล ระบบการบันทึกและเรียกดูข้อมูล 
การประมวลผลและปรับปรุงชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที เหมาะสม และ ยุทธศาสตร์ที  4 การเป็นองค์การ
ที มีประสิทธิภาพสูง : ปรับโครงสร้างภายในองค์การ ปรับวิธีท่างาน และเสริมทักษะใหม่ให้คนในองค์การ
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เพื อให้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กรมฯ ได้ให้ความส่าคัญกับการปรับเปลี ยน
องค์การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามแนวนโยบายของรัฐบาล โดยจัดท่าแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรกรมฯ เพื อการปรับเปลี ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ก่าหนดเป้าหมายการพัฒนา 
เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที  1 (พ.ศ. 2562-2563) ระยะเริ มต้น (Early) และ ระยะที  2 (พ.ศ. 2564-2565) 
ระยะก่าลังพัฒนา (Developing) พร้อมจัดท่าแผนพัฒนาดิจิทัลของกรมฯ พ.ศ. 2563-2565 เพื อเป็น
ทิศทางในการพัฒนาและการลงทุนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ รองรับการด่าเนนิงานตามภารกจิ สอดคล้อง
กับแผนระดับชาติ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รองรับการเปลี ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต  

จากการสัมภาษณ์สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
1. กรมประชาสัมพันธ์ มีกระบวนการในการจัดการองค์การสู่การปรับเปลี ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ด้านการวางแผน (Planning) ก่าหนดทิศทางและเป้าหมายการปรับเปลี ยนองค์การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ภายในปี พ.ศ. 2565 เป็น 2 ระยะ คือ ระยะเริ มต้น (Early Stage) ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2563 และ 
ระยะก่าลังพัฒนา (Developing Stage) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 มีแนวทางการเปลี ยนผ่านฯ 
เป็น 2 ส่วน คือ (1) การพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน (2) การพัฒนาบุคลากร มีการจัดท่าแผนการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลระดับองค์การของกรมฯ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ 2563 และแผนพัฒนาดิจิทัล
ของกรมฯ พ.ศ. 2563-2565 รวมถึงการจัดท่าแผนปฏิบัติราชการกรมฯ พ.ศ. 2563-2580 โดยก่าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที สอดคล้องกับการปรับเปลี ยนองค์การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 2 ประเด็น คือ ยุทธศาสตร์ที  3 
การเป็นผู้น่าด้านข้อมูลดิจิทัลและเครือข่ายข้อมูล และ ยุทธศาสตร์ที  4 การเป็นองค์การที มีประสิทธิภาพสูง 
: ปรับโครงสร้างภายในองค์การ ปรับวิธีท่างานและเสริมทักษะใหม่ให้บุคลากรเพื อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการจัดองค์การ (Organizing) มีการแต่งตั้งคณะท่างานเปลี ยน
ผ่านกรมฯ เป็นรัฐบาลดิจิทัลและการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ การตั้งคณะท่างานในด้านอื น ๆ ที จะช่วย
เสริมการท่างานให้การเปลี ยนผ่านเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ยิ งขึ้น นอกจากนี้ กรมฯ ยังอยู่ระหว่างการ
จัดท่าโครงสร้างองค์การใหม่เพื อรองรับกลยุทธ์องค์การ ด้านการน่าหรือการสั งการ 
(Leading/Directing) การแต่งตั้งคณะท่างานเปลี ยนผ่านกรมฯ โดยมีอธิบดี เป็นที ปรึกษา รองอธิบดี 
เป็นหัวหน้าคณะท่างานและมีบทบาทเป็นผู้น่าการเปลี ยนแปลง (Change Agents) พร้อมมอบหมาย 
ส่านัก/กอง สร้างทีม เพื อท่าหน้าที ขับเคลื อนการปรับเปลี ยนรูปแบบการท่างานของหน่วยงานโดยน่า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรในหน่วยงานตาม
แนวทางที ก่าหนด มีการใช้เทคโนโลยีในการสั งการ ประชุมชี้แจง จัดท่าแผน ติดต่อประสานงานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ จัดประชุมชี้แจงแนวทางผ่านระบบ Teleconference แจ้งเวียนประกาศ
แนวทางการพัฒนารวมทั้งการแจ้งให้บุคลากรเข้ารับการประเมินทักษะด้านดิจิทัลด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์ และด่าเนินการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลตามแผนที ก่าหนด พร้อมรายงานผลการด่าเนินงาน
ตามแผนฯ ให้ผู้บริหารรับทราบ รวมทั้งมีการจัดท่า Banner PRD 4.0 ในระบบอินทราเน็ตของกรมฯ 
เพื อเป็นช่องทางการสื อสาร เผยแพร่ข้อมูลเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ข้าราชการและบุคลากร
กรมฯ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ ค่าสั ง แนวปฏิบัติ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูลที 
เกี ยวข้อง ผ่านระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ ส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรเรียนรู้
ทักษะด้านดิจิทัลผ่านระบบออนไลน์ (E-learning) ด้านการควบคุม (Controlling) มีการด่าเนินการ
ประเมินทักษะด้านดิจิทัลรายบุคคลและจัดท่ารายงานสรุปประเมินผล เพื อน่าผลการประเมินทักษะ
ด้านดิจิทัลมาจัดท่าแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลรายบุคคลต่อไป เช่น การฝึกอบรม สัมมนา และการศึกษา
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ดูกงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัลผ่านระบบ
ออนไลน์ (E-learning) โดยก่าหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการด่าเนินการปรับเปลี ยนองค์การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของกรม
ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย (1) นโยบาย: ความไม่ชัดเจนของนโยบายรัฐและหน่วยงานที เกี ยวข้อง  
มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที ไม่ชัดเจน ส่งผลต่อการวางนโยบายและกลยุทธ์ในการด่าเนินงานของหน่วยงาน
ระดับล่าง นอกจากนี้ นโยบายการปรับเปลี ยนองค์การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของกรมฯ เน้นปรับเปลี ยน
ระบบการบริหารจัดการภายใน (ด้านงาน เงิน คน) ซึ งไม่ครอบคลุมภารกิจหลัก (ด้านการประชาสัมพันธ์
และสื อสารมวลชน) ส่งผลให้การขับเคลื อนในภาพรวมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที ควร ตลอดจนการวาง
แนวนโยบายของผู้บริหารแต่ละช่วงเวลายังไม่ชัดเจน (2) โครงสร้างองค์การ: ส่วนราชการมีองค์การ
ขนาดใหญ่ ส่งผลให้การปรับเปลี ยนท่าได้ยาก (3) การน่านโยบายสู่การปฏิบัติ: การสื อสารเกี ยวกับการ
ปรับเปลี ยนองค์การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของกรมฯ ไม่ต่อเนื อง ไม่เป็นระบบ และไม่ทั วถึง (4) การบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล: มีข้อจ่ากัดด้วยกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการขาด
แขลนบุคลากรที มีความเชี ยวชาญเฉพาะด้าน การมบีุคลากรหลายช่วงวัย ท่าให้มีปัญหาเรื องทัศนคติ 
(Mindset) (5) เครื องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณ: การพัฒนาปรับเปลี ยนระบบให้เป็นดิจิทัล จ่าเป็นต้อง
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ราคาค่อนข้างสูง แต่มีงบประมาณจ่ากัด (6) การประเมินผล: กรมฯ ยังไม่มีรายละเอียด
แผนรายปี เป็นปัญหาต่อการประเมินผล  

3. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด่าเนินการปรับเปลี ยนองค์การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ์ มีดังนี ้(1) นโยบาย: ควรหารือร่วมกับหน่วยงานที เกี ยวข้องเพื อวิเคราะห์
และก่าหนดนโยบายในการปรับเปลี ยนองค์การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมทั้งด้านการพัฒนาระบบงาน
และการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ครอบคลุมภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของกรมฯ 
ควรมีการก่าหนดแผนการปฏิบตัิงานโดยค่านึงถึงเทคโนโลยีดิจทิัลมากขึ้นในทุกหน่วย เพื อจัดเก็บฐานข้อมูล
อย่างเป็นระบบ (2) โครงสร้างองค์การ: ก่าหนดโครงสร้างและปรับกระบวนการท่างานให้สามารถรองรับ
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (3) การน่านโยบายสู่การปฏิบัติ: ผู้บรหิารต้องผลักดันอย่างจริงจัง มีบทบาทใน
การสื อสารให้มากข้ึน ตลอดจนเพิ มช่องทาง/รูปแบบ/วิธีการสื อสารให้มีความหลากหลาย น่าสนใจ  
(4) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล: ปรับทัศนคติ (Mindset) สร้างแรงบันดาลใจและการมีส่วนร่วม
ให้บุคลากรในองค์การปรับเปลี ยนความคิด วิธีการท่างาน พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของบุคลากรในรูปแบบการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น E-Learning Training และ Coaching อย่าง
ต่อเนื อง การจัดฝึกอบรมการปฏิบัติงานภายใต้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรในองค์การอย่างเป็นระบบ 
ในแต่ละข้ันตอนการด่าเนินงาน เพื อให้บุคลากรในองค์การแต่ละกลุ่ม สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในรูปแบบที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานอย่างเป็นทิศทางเดียวกัน (5) เครื องมือ อุปกรณ์ และ
งบประมาณ: จัดเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ และระบบโครงสร้างพื้นฐานที รองรับการท่างานของ
รัฐบาลดิจิทัล (6) การประเมินผล ควรมีการจัดท่ารายละเอียดแผนพัฒนาดิจิทัล กรมประชาสัมพันธ์ 
พ.ศ. 2563-2565 แบบรายปี เพื อให้สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยที ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที น่ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้  
กรมประชาสัมพันธ์ ได้ให้ความส่าคัญกับการด่าเนินนโยบายการปรับเปลี ยนองค์การเป็น

รัฐบาลดิจิทัล สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผน่ดิน นโยบายและแผนระดับชาติว่าดว้ยการพัฒนาดิจิทัล
เพื อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561-2580 โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร 
และ สัญญา เคณาภูมิ (2559) ที ได้ศึกษาการจัดการ โดยท่าการสังเคราะห์และแยกประเด็นต่าง ๆ ออกเป็น
สัดส่วน ประกอบด้วย ปัจจัยนา่เข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลย้อนกลับ ซึ งการวิจยัในครั้งนี้ เน้นไปที 
การศึกษาถึงกระบวนการในการจัดการองค์การ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การวางแผน (Planning) กรมประชาสัมพันธ์ มีการก่าหนดทิศทางและเป้าหมายการ
ปรับเปลี ยนองค์การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมีแนวทางการเปลี ยนผ่านฯ 2 ส่วน คือ (1) การพัฒนา
บุคลากร พร้อมจัดท่าแผนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลระดับองค์การของกรมฯ ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 และ 2563 สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
เพื อการปรับเปลี ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ของส่านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2560) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พิมพ์พรรณ จันทร์สว่าง (2562) ที ได้ศึกษา การบริหารจัดการผู้ปฏิบัติงานในองค์การ
เพื อมุ่งสู่ความส่าเร็จขององค์การตลาดเพื อเกษตรกร (อ.ต.ก.) พบว่า วิธีการในการบริหารจัดการ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์การเพื อมุ่งสู่ความส่าเร็จขององค์การ คือการมุ่งเน้น “คน” ในองค์การเป็นศูนย์กลาง
ของการด่าเนินการต่าง ๆ เห็นความส่าคัญของผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ และ (2) การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบงาน สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 ของส่านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (2562) โดยสอดคล้องกับแนวความคิดการบริหารการเปลี ยนแปลง 
ของส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ม.ป.ป.) ซึ งระบุว่า การบริหารการเปลี ยนแปลง 
หมายถึง การวางแผนการด่าเนินการต่าง ๆ ที จะลดผลกระทบที เกิดขึ้นจากการเปลี ยนแปลง และสนับสนุน
ให้เกิดการปรับตัวและการยอมรับ พร้อมทั้งสร้างศักยภาพใหม่ ๆ เพื อรองรับให้การเปลี ยนแปลงเกิดข้ึน
อย่างเป็นผลตามเป้าหมายที วางไว้ การจัดท่าแผนปฏิบัติราชการกรมฯ พ.ศ. 2563-2580 โดยวิเคราะห์
บริบทและสภาพแวดล้อมของกรมฯ เพื อก่าหนดทิศทางองค์การเป็นแนวทางการด่าเนินงานในอนาคต 
สอดคล้องกับแนวคิดของ วิโรจน์  ก่อสกุล (2562) เห็นว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
มีความส่าคัญและมีประโยชน์ต่อองค์การ ในการที จะช่วยท่าให้องค์การอยู่รอด สามารถปรับตัวและด่ารง
ต่อไปได้ เจริญเติบโต ได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวสามารถเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที เปลี ยนแปลง
ไปได้ และมองเห็นอนาคตที ชัดเจนขององค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญสินี ศรีอนุสรณ์วงษ์ (2562) 
ที ได้ศึกษา การปรับเปลี ยนวัฒนธรรมองค์การขององค์การภาครัฐไทย ภายใต้บริบทไทยแลนด์ 4.0: 
กรณีศึกษา ส่านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) พบว่า ผู้บริหารสามารถใช้ประโยชน์จากวิสัยทัศน์
เชิงนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถท่างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทาง
วิชาการ 

2. การจัดองค์การ (Organizing) กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีการแต่งตั้งคณะท่างานเปลี ยน
ผ่านกรมฯ เป็นรัฐบาลดิจิทัลและการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ โดยมีอธิบดี เป็นที ปรึกษา รองอธิบดี เป็นหัวหน้า
คณะท่างานและมีบทบาทเป็นผู้น่าการเปลี ยนแปลง (Change Agents) ร่วมด้วยหน่วยงานที เกี ยวข้อง 
รวมถึงการปรับเปลี ยนรูปแบบการให้บริการด้วยการน่าเทคโนโลยีเข้ามาใช้และปรับกระบวนการท่างาน



8  

ในองค์การ นอกจากนี้ กรมฯ ยังอยู่ระหว่างการจัดท่าโครงสร้างองค์การใหม่ เพื อรองรับกลยุทธ์องค์การ 
สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารการเปลี ยนแปลง ของส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ม.ป.ป.) ซึ งระบุว่า การสร้างศักยภาพและองค์ประกอบที จ่าเป็น เพื อสนับสนุนให้การเปลี ยนแปลง
เกิดข้ึนได้ มุ่งเน้นให้บุคลากรที ได้รับผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงสามารถปรับตัวและตอบรับการ
เปลี ยนแปลงได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างทักษะ ความรู้ การสนับสนุนเครื องไม้เครื องมือใหม่ ๆ การปรับปรุง
กระบวนการต่าง ๆ เพื อตอบสนองกับสภาพแวดล้อมในการท่างานใหม่ ๆ นอกจากนั้นแล้ว หากผลกระทบ
จากการเปลี ยนแปลงมีผลต่อองค์การในเชิงของโครงสร้างและการก่าหนดขอบเขตหน้าที ของงานต่าง ๆ 
ภายในโครงสร้าง ก็จ่าเป็นที ต้องมีการปรับเปลี ยนเพื อให้เหมาะสมกับแนวทางใหม่ ๆ สอดคล้องกับแนวคิด
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ Christopher Hood (อ้างถึงใน เดช  อุณหะจิรังรักษ์ 2562) ให้ค่าอธิบายไว้ว่า 
เป็นการมุ่งเน้นการบรหิารงานในแบบมืออาชีพ ก่าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดผลการด่าเนินงานอย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรม บริการที มุ่งเน้นควบคุมผลสัมฤทธิ์ ปรับโครงสร้างให้เกิดการกระจายหรือลดความเป็น
เอกภาพลง มุ่งเน้นให้เกิดการแข่งขันในระบบบริหารงานภาครัฐมากข้ึน มุ่งเน้นแนวทางการจัดการ 
ในแบบเอกชน บริหารงานที มุ่งเน้นความประหยัด สอดคล้องกับแนวคิดการรื้อปรับองค์การ (Reenginnering) 
Hammer and Champy (อ้างถึงใน วิโรจน์  ก่อสกุล, 2562) อธิบายไว้ว่า เป็นการคิดทบทวนถึงหลักการ
และกฎเกณฑ์พ้ืนฐานและออกแบบกระบวนการทางธุรกิจขึ้นมาใหม่แบบถอนรากถอนโคน เพื อให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างก้าวกระโดดของสมรรถนะด้านต่าง ๆ โดยใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที ทันสมัย เช่น 
ต้นทุน คุณภาพ การบริการและความรวดเร็ว  

3. การน่าหรือการสั งการ (Leading/Directing) กรมประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งคณะท่างาน
เปลี ยนผ่านกรมฯ เป็นรัฐบาลดิจิทัลและการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ โดยมีอธิบดี เป็นที ปรึกษา รองอธิบดี 
เป็นหัวหน้าคณะท่างานและมีบทบาทเป็นผู้น่าการเปลี ยนแปลง (Change Agents) พร้อมมอบหมาย 
ส่านัก/กอง สร้างทีม เพื อท่าหน้าที ขับเคลื อน โดยมีผู้อ่านวยการส่านัก/กอง เป็นผู้น่าการเปลี ยนแปลง 
(Change Agents) ระดับส่านัก/กอง ร่วมด้วยบุคลากรกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัล และบุคลากรที มี
ศักยภาพเหมาะสม นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีการใช้เทคโนโลยีในการสั งการ รวมถึงการจัดประชุมชี้แจง 
จัดท่าแผน ติดต่อประสานงานข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านระบบ Teleconference 
แจ้งเวียนประกาศผ่านระบบออนไลน์ มีการจัดท่า Banner PRD 4.0 ในระบบอินทราเน็ตของกรมฯ 
เพื อเป็นช่องทางการสื อสาร เผยแพร่ข้อมูลเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร ให้บุคลากร 
ในองค์การสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ ค่าสั ง แนวปฏิบัติ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูลที 
เกี ยวข้องกับการด่าเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
สมยศ นาวีการ ที ระบุว่า การจัดการจะประสบความส่าเร็จ ผู้บริหารองค์การ จึงเป็นผู้รับผิดชอบ
ภารกิจขององค์การ ด้วยการแสดงบทบาทและหน้าที ของตนเองให้สมบูรณ์ นอกจากผู้บริหารจะมี
หน้าที เป็นศูนย์รวมของภารกิจย่อยหลาย ๆ ภารกิจรวมเป็นภารกิจเดียว สอดคล้องกับแนวความคิด
การบริหารการเปลี ยนแปลง ของส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ม.ป.ป.) ซึ งระบุว่า ภายใต้
กระบวนการของการบริหารการเปลี ยนแปลงในองค์การ จะมีบทบาทหลัก ๆ ที ส่าคัญต่อการน่าพาการ
เปลี ยนแปลงไปสู่ความส่าเรจ็ด้วยกัน 4 บทบาท ได้แก่ (1) Change Sponsor หรือ ผู้ที จะตัดสินใจวา่การ
เปลี ยนแปลงใดจะเกิดขึ้น (2) Change Advocate หรือ ผู้ที สนับสนุนการเปลี ยนแปลง (3) Change 
Agent หรือ ผู้ที ช่วยให้การเปลี ยนแปลงเกิดขึ้น (4) Change Target หรือ ผู้ที ต้องปรับตวัเปลี ยน นอกจากนี้ 
การสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ งของการเปลี ยนแปลงและความต้องการในการเปลี ยนแปลง เป็นสิ งส่าคัญ
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ที จ่าเป็นต้องสร้างในองค์การ ต้องเริ มจากการรับรู้ที ชัดเจนถึงที มาเหตุผลของการเปลี ยนแปลง ความ
จ่าเป็นและผลกระทบต่อตัวเอง การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของพร้อมที จะยอมรับและรักษาให้สิ งใหม่ที 
เกิดข้ึนนี้ด่าเนินต่อไปได้ในระยะยาว ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี ยนแปลง 

4. การควบคุม (Controlling) กรมประชาสัมพันธ์ มีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร
กรมฯ โดยด่าเนินการประเมินทักษะด้านดิจิทัลรายบุคคลและจัดท่ารายงานสรุปประเมินผล เพื อน่าผล
การประเมินทักษะด้านดิจิทัลมาจัดท่าแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลรายบุคคลต่อไป เช่น การฝึกอบรม สัมมนา 
และการศึกษาดูกงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัล
ผ่านระบบออนไลน์ (E-learning) โดยก่าหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารการเปลี ยนแปลง ของส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ม.ป.ป.) ซึ งระบุว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการก่าหนดแรงจูงใจต่าง ๆ เป็นสิ งที สนับสนุนให้
บุคลากรเปลี ยนพฤติกรรมในการท่างาน รวมทั้งปรับตัวให้ตอบรับการเปลี ยนแปลงได้ไม่ว่าจะเป็นการ
เรียนรู้ในสิ งใหม่ สร้างทักษะความรู้ในเรื องใหม่ ๆ ซึ งเมื อบุคลากรเหล่านั้นสามารถท่าได้ก็ควรจะส่งผล
ในทางที ดีต่อหน้าที การงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย 

ปัญหาและอุปสรรคในการด่าเนินการปรับเปลี ยนองค์การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของ 
กรมประชาสัมพันธ์ มีประเด็นที น่ามาอภิปราย ดังนี้ 

1. นโยบาย ความไม่ชัดเจนของนโยบายรัฐและหน่วยงานที เกี ยวข้อง มีเป้าหมายและตัวชี้วัด
ที ไม่ชัดเจน ส่งผลต่อการวางนโยบายและกลยุทธ์ในการด่าเนินงานของหน่วยงานระดับล่าง นอกจากนี้ 
นโยบายการปรับเปลี ยนองค์การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของกรมฯ เน้นปรับเปลี ยนระบบการบริหารจัดการ
ภายใน (ด้านงาน เงิน คน) ซึ งไม่ครอบคลุมภารกิจหลัก (ด้านการประชาสัมพันธ์และสื อสารมวลชน) 
ส่งผลให้การขับเคลื อนในภาพรวมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที ควร ตลอดจนการวางแนวนโยบายของผู้บริหาร
แต่ละช่วงเวลายังไม่ชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กชพรรณ  ปิ่นบุบผา (2562) ที ได้ศึกษา การบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ นเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ 
ศิลปะและวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ด่าเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ น พบว่า นโยบายโครงการ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ นไม่ใช่นโยบายหลักของกรุงเทพมหานคร การให้ความส่าคัญจึงน้อย 

2. โครงสร้างองค์การ การเป็นส่วนราชการที มีองค์การขนาดใหญ่ ส่งผลให้การปรับเปลี ยน
ท่าได้ยาก มีกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการด่าเนินงานที ซับซ้อนหลายขั้นตอน การท่างานในแต่ละฝ่าย
อาจยังไม่ได้มีการจัดโครงสร้างองค์การที เอ้ือต่อการด่าเนินการตามแนวทางดิจิทัล สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พิมพ์พรรณ จันทร์สว่าง (2562) ที ได้ศึกษา การบริหารจัดการผู้ปฏิบัติงานในองค์การเพื อมุ่งสู่
ความส่าเร็จขององค์การตลาดเพื อเกษตรกร (อ.ต.ก.) พบว่า มีปัญหาและอุปสรรค คือ ด้านโครงสร้าง
องค์การมีขนาดใหญ่   

3. การน่านโยบายสู่การปฏิบัติ การสื อสารเกี ยวกับการปรับเปลี ยนองค์การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ของกรมฯ ไม่ต่อเนื อง ไม่เป็นระบบ และไม่ทั วถึง การเป็นองค์การขนาดใหญ่ มีหน่วยงานในสังกัดมาก
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท่าให้การสื อสารสร้างความเข้าใจกับคนในองค์การอาจเป็นไปด้วย
ความไม่ทั วถึงหรือครบถ้วนสมบูรณ์พอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งรัตนา  บุญ–หลง (2561) ที ได้ศึกษา 
แนวทางการพัฒนาบุคลากรส่านักงานปลัดส่านักนายกรัฐมนตรี ภายใต้บริบทประเทศไทย 4.0 พบว่า 
ส่านักงานปลัดส่านักนายกรัฐมนตรี มีการพัฒนาบุคลากรยังไม่เป็นระบบ ไม่ทั วถึง ไม่ต่อเนื อง และ ไม่มี
เป้าหมายที ชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์พรรณ จันทร์สว่าง (2562) ได้ศึกษา การบริหารจัดการ
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ผู้ปฏิบัติงานในองค์การเพื อมุ่งสู่ความส่าเร็จขององค์การตลาดเพื อเกษตรกร (อ.ต.ก.) พบว่า มีปัญหา
และอุปสรรค ด้านการขาดการประสานงานที ดี  

4. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ให้เหมาะสมกับภารกิจงานบางครั้งท่าได้ยาก เนื องจาก
ความเป็นราชการท่าให้มีข้อจ่ากัดด้วยกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนต่าง ๆ การจ้างงานระยะยาว 
ส่งผลให้เกิดการขาดแขลนบุคลากรที มีความเชี ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้ง การมีบุคลากรหลายช่วงวัย 
ซึ งมีทักษะและความถนัดทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับที แตกต่างกัน ท่าให้มีปัญหาเรื องการปรับ
ทัศนคติ (Mindset) สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์พรรณ จันทร์สว่าง (2562) ที ได้ศึกษา การบริหาร
จัดการผู้ปฏิบัติงานในองค์การเพื อมุ่งสู่ความส่าเร็จขององค์การตลาดเพื อเกษตรกร (อ.ต.ก.) พบว่า  
มีปัญหาและอุปสรรค ด้านทัศนคติไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การจัดต่าแหน่งงานไม่ตรงกับความรู้
ความสามารถ  

5. เครื องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณ การพัฒนาปรับเปลี ยนระบบเดิมให้เป็นดิจิทัล จ่าเป็นต้อง
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ซึ งมีราคาค่อนข้างสูง แต่กรมฯ มีงบประมาณจ่ากัดและยังต้องบริหารจัดการด้านอื นด้วย 
ท่าให้มีงบประมาณในการด่าเนินการที ค่อนข้างจ่ากัดและไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา
ระบบให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กชพรรณ  ปิ่นบุบผา (2562) ที ได้ศึกษา การบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ นเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ 
ศิลปะและวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ด่าเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ น พบว่า ปัญหาและอุปสรรค
ที ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ ได้แก่ งบประมาณที ได้รับไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ไม่มีการ
น่าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ นและการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 

6. การประเมินผล แผนพัฒนาดิจิทัล กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563-2565 เป็นแผนระยะ 5 ปี 
ซึ ง กรมฯ ยังไม่มีรายละเอียดแผนรายปี เป็นปัญหาต่อการประเมินผล นอกจากนี้ ผลการประเมินทักษะ
ด้านดิจิทัลด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ของส่านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ไม่สะท้อนระดับทักษะ
ด้านดิจิทัลที แท้จริงของบุคลากร เนื องจากข้อค่าถามการประเมินที เข้าใจยาก เป็นศัพท์เทคนิคด้าน
คอมพิวเตอร์ ส่งผลให้บุคลากรตอบแบบประเมินไม่ตรงตามความจริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งรัตนา  
บุญ–หลง (2561) ที ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาบุคลากรส่านักงานปลัดส่านักนายกรัฐมนตรี ภายใต้
บริบทประเทศไทย 4.0 พบว่า ส่านักงานปลัดส่านักนายกรัฐมนตรี ขาดการติดตามประเมินผลในภาพรวม
ของส่วนราชการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์พรรณ จันทร์สว่าง (2562) ที ได้ศึกษา การบริหาร
จัดการผู้ปฏิบัติงานในองค์การเพื อมุ่งสู่ความส่าเร็จขององค์การตลาดเพื อเกษตรกร (อ.ต.ก.) พบว่า  
มีปัญหาและอุปสรรค ด้านการขาดความกระตือรือร้น การประเมินผลการปฏิบัติงานขาดมาตรฐาน 
และขาดการติดตามผล 

จากการสัมภาษณ์ได้มีข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด่าเนินการ
ปรับเปลี ยนองค์การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ์ มีประเด็นที น่ามาอภิปราย ดังนี้ 

1. นโยบาย ควรหารือร่วมกับหน่วยงานที เกี ยวข้องเพื อวิเคราะห์และก่าหนดนโยบายในการ
ปรับเปลี ยนองค์การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมทั้งด้านการพัฒนาระบบงานและการพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ครอบคลุมทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของกรมฯ รวมทั้ง ควรมี
การก่าหนดแผนการปฏิบัติงานโดยค่านึงถึงเทคโนโลยีดิจิทัลมากข้ึนในทุกหน่วยของกรมฯ เพื อจัดเก็บ
ฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ ด้วยการจัดท่าธรรมาภิบาลข้อมูลขององค์การ (Data Governance) ซึ งเป็นการ
ก่ากับดูแลข้อมูลรวมถึง กระบวนการ บุคลากร และเทคโนโลยทีี จ่าเป็นในการจดัการ และปกป้องสินทรัพย์
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ข้อมูลขององค์การ เพื อรับประกันว่าข้อมูลนั้นมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ปลอดภัย สามารถเชื อถือและ
ค้นหาได้ง่าย สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารการเปลี ยนแปลง ของส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ม.ป.ป.) ซึ งระบุว่า การวางแผนการเปลี ยนแปลงต้องประกอบไปด้วย การก่าหนดกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื อให้รู้ว่าการเปลี ยนแปลงที เกิดขึ้นนั้นมีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร เมื อไหร่ รวมทั้ง กิจกรรมและระยะเวลา
ของการปรับปรุงองค์ประกอบต่าง ๆ  ขององค์การเพื อสนับสนุนการเปลี ยนแปลง การวางแผนการเปลี ยนแปลง
จ่าเป็นต้องค่านึงถึงความสามารถและระยะในการปรับเปลี ยนองค์ประกอบต่าง ๆ ด้วย ประโยชน์ของ
แผนนี้จะช่วยท่าให้มองเห็นภาพรวมทั้งหมดของแนวทางการเปลี ยนแปลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กชพรรณ  ปิ่นบุบผา (2562) ที ได้ศึกษา การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ นเขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร 
ด่าเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ น พบว่า รัฐบาลควรมีนโยบายที ชัดเจนในการส่งเสริมให้เยาวชนได้
ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ควรสนับสนุนการน่าเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ น เพื อรองรับยุคการเปลี ยนแปลงไทยแลนด์ 4.0 

2. โครงสร้างองค์การ การจัดท่าโครงสร้างองค์การใหม่ กรมฯ ต้องก่าหนดโครงสร้างให้สามารถ
รองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ การด่าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ตลอดจนปรับกระบวนการท่างานจากเดิม ซึ งเป็นการจัดเก็บข้อมูลเอกสาร
ที ใช้กระดาษ เปลี ยนเป็นการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ต้องออกแบบกระบวนการ
ท่างานให้เป็นไปตามขั้นตอนปกติ มีความกระชับ และไม่เพิ มภาระงาน สอดคล้องกับสอดคล้องกับแนวคิด
การบริหารการเปลี ยนแปลง ของส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ม.ป.ป.) ซึ งระบุว่า 
หากผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงมีผลต่อองค์การในเชิงของโครงสร้างและการก่าหนดขอบเขตหน้าที 
ของงานต่าง ๆ ภายในโครงสร้าง ก็จ่าเป็นที ต้องมีการปรับเปลี ยน เพื อให้เหมาะสมกับแนวทางใหม่ ๆ 
สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม ่Christopher Hood (อ้างถึงใน เดช  อุณหะจิรังรักษ์ 2562) 
ให้ค่าอธิบายไว้ว่า เป็นการมุ่งเน้นการบริหารงานในแบบมืออาชีพ ก่าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดผลการ
ด่าเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม บริการที มุ่งเน้นควบคุมผลสัมฤทธิ์ ปรับโครงสร้างให้เกิดการกระจาย
หรือลดความเป็นเอกภาพลง มุ่งเน้นให้เกดิการแข่งขันในระบบบริหารงานภาครัฐมากขึ้น มุ่งเน้นแนวทาง
การจัดการในแบบเอกชน บริหารงานที มุ่งเน้นความประหยัด สอดคล้องกับแนวคิดการรื้อปรับองค์การ 
(Reenginnering) Hammer and Champy (อ้างถึงใน วิโรจน์  ก่อสกุล, 2562) อธิบายไว้ว่า เป็น
การคิดทบทวนถึงหลักการและกฎเกณฑ์พ้ืนฐานและออกแบบกระบวนการทางธุรกิจขึ้นมาใหม่แบบ
ถอนรากถอนโคน เพื อให้บรรลุเป้าหมายอย่างก้าวกระโดดของสมรรถนะด้านต่าง ๆ โดยใช้ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงานที ทันสมัย เช่น ต้นทุน คุณภาพ การบริการและความรวดเร็ว 

3. การน่านโยบายสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารต้องลุกขึ้นมาผลักดันเรื องนี้อย่างจริงจัง ควรเพิ ม
ช่องทาง/รูปแบบ/วิธีการสื อสารเกี ยวกับการปรับเปลี ยนองค์การเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้มีความหลากหลาย 
น่าสนใจ ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีบทบาทในการสื อสารให้มากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารการ
เปลี ยนแปลง ของส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ม.ป.ป.) ซึ งระบุว่า ในบริบทของการ
เปลี ยนแปลง บทบาทที ส่าคัญที สุด คือ ผู้น่าในการเปลี ยนแปลง การมีภาวะผู้น่าที มีประสิทธิภาพช่วย
ให้การก่าหนดทิศทางของการเปลี ยนแปลงชัดเจน สร้างความมั นใจให้เห็นความมุ่งมั นต่อผลส่าเร็จใน
การไปสู่จุดหมายเพื อสร้างภาพใหม่ขององค์การ ถือเป็นปัจจัยส่าคัญต่อความส่าเร็จในการบริหารการ
เปลี ยนแปลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ กชพรรณ  ปิ่นบุบผา (2562) ที ได้ศึกษา การบริหารจัดการ



12  

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ นเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ 
ศิลปะและวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ด่าเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ น พบว่า หน่วยงานภาครัฐ
ควรให้การส่งเสริมสนับสนุนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จูงใจในเรื องต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์  
ที หลากหลายช่องทาง โดยการอัพเดทข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อย่างต่อเนื อง 

4. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ควรมีการปรับทัศนคติ (Mindset) สร้างแรงบันดาล
ใจและการมีส่วนร่วมให้คนในองค์การปรับเปลี ยนความคิด วิธีการท่างาน โดยมุ่งไปข้างหน้าพร้อมองค์การ
ตามที ตั้งเป้าหมายไว ้รวมถึงสรา้งการรับรู้และเรียนรู้ โดยการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการรายบุคคล 
พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในรูปแบบการเรียนรู้ต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื อง สอดคล้องกับ วีณา  พึงวิวัฒน์นิกุล (2562) ระบุว่า แนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นการยอมรับว่ามนุษย์ในองค์การเป็นทรัพยากรที มีค่าสูงที สุดขององค์การ หรือที เรียกว่า ทุนมนุษย์ 
(Human Capital) และเป็นปจัจัยส่าคัญที บ่งชี้ถึงความส่าเร็จ หรือความล้มเหลวในการด่าเนนิงานใน
อนาคต ดังนั้น ผู้บริหารในองค์การจึงต้องน่าศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเพิ มพูนประสิทธิภาพในการท่างานเพิ มขึ้นด้วย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พิมพ์พรรณ จันทร์สว่าง (2562) ที ได้ศึกษา การบริหารจัดการผู้ปฏิบัติงาน ในองค์การเพื อมุ่งสู่
ความส่าเร็จขององค์การตลาดเพื อเกษตรกร (อ.ต.ก.) พบว่า แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค คือ สร้าง
วัฒนธรรมที ดีในองค์การ มีการสื อสาร 2 ทาง แลกเปลี ยนข้อมูลอย่างเปิดเผยในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ลด
ขนาดโครงสร้างองค์การ ต้องวางแผนต่าแหน่งงานอย่างเหมาะสมตามความสามารถ สร้างเครื องมือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรดา รัตนะ (2562) ที ได้ศึกษา 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 กรณีศึกษา กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ควรมีโครงการจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื อง ควรจัดท่าระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลผ่านระบบ
คลาวด์ (Cloud Computing) ควรมีการปรับเปลี ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) ควรมีการ
วางแผนงานเพื อรองรับการเปลี ยนแปลงและการถ่ายทอดความรู้ของคนรุ่นเก่าสู่ คนรุ่นใหม ่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กชพรรณ  ปิ่นบุบผา (2562) ที ได้ศึกษา การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ นเขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม 
กรุงเทพมหานคร ด่าเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ น พบว่า ควรการจัดการฝึกอบรมเพื อเพิ มพูน
ความรู้ประสบการณ์ทักษะต่าง ๆ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ น และเจ้าหน้าที อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ น การแก้ไขข้อกฎหมายในเรื อง
อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ นให้ได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจ่าหรือข้าราชการ เพื อให้ได้รับ
เงินเดือนประจ่าและเป็นการสร้างขวัญก่าลังใจ ความมีอาชีพที มั นคงของบุคลากร 

5. เครื องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณ ควรจัดเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานที รองรับการท่างานของรัฐบาลดิจิทัล เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ซึ งปัจจุบันระบบที ใช้งานอยู่ในเชิงเทคนิคยังมีปัญหาที ควรจะต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กชพรรณ  ปิ่นบุบผา (2562) ที ได้ศึกษา การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ นเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ศิลปะและ
วัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ด่าเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ น พบว่า รัฐบาลควรให้การสนับสนุน
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พิพิธภัณฑ์ท้องถิ นอย่างจริงจังโดยการให้งบประมาณสนับสนุนร่วมกับองค์การส่วนท้องถิ น เพื อการ
พัฒนาขับเคลื อนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ นให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที ยวที ส่าคัญ 

6. การประเมินผล แผนพัฒนาดิจิทัล กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563-2565 เป็นแผนระยะ 
5 ปี กรมฯ ควรมีการจัดท่ารายละเอียดแผนรายป ีเพื อให้สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรปูธรรม 
สอดคล้องกับระบบราชการ (ม.ป.ป.) ซึ งระบุว่า การวางแผนการเปลี ยนแปลงจ่าเป็นต้องก่าหนดผลลัพธ์ที 
พึงจะไดเ้ป็นระยะ ๆ ที จะวัดผลได้ เพื อแสดงให้เห็นว่า ก่าลังเดินไปถูกทิศทาง รวมทั้งได้มาซึ งผลลัพธ์
อย่างที ควรจะเป็น สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์พรรณ จันทร์สว่าง (2562) ที ได้ศึกษา การบริหาร
จัดการผู้ปฏิบัติงานในองค์การเพื อมุ่งสู่ความส่าเร็จขององค์การตลาดเพื อเกษตรกร (อ.ต.ก.) พบว่า แนว
ทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค สร้างเครื องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานที ได้มาตรฐานเป็นที ยอมรับ
ของทุกคน และมีการติดตามการปฏิบัติงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 
 1. นโยบาย ควรหารือร่วมกับหน่วยงานที เกี ยวข้องเพื อวิเคราะห์และก่าหนดนโยบายใน
การปรับเปลี ยนองค์การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมทั้งด้านการพัฒนาระบบงานและการพัฒนา
บุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ครอบคลุมทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 
 2. โครงสร้างองค์การ การจัดท่าโครงสร้างองค์การใหม่ให้สามารถรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ตลอดจนปรับกระบวนการท่างาน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ การ
ด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมฯ  
 3. การน่านโยบายสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารต้องลุกขึ้นมาผลักดันเรื องนี้อย่างจริงจัง ควรเพิ ม
ช่องทาง/รูปแบบ/วิธีการสื อสารเกี ยวกับการปรับเปลี ยนองค์การเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้มีความหลากหลาย 
น่าสนใจ ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีบทบาทในการสื อสารให้มากขึ้น 
 4. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ควรมีการปรับทัศนคติ (Mindset) สร้างแรง
บันดาลใจและการมีส่วนร่วมให้คนในองค์การปรับเปลี ยนความคิด วิธีการท่างาน โดยมุ่งไปข้างหน้าพร้อม
องค์การตามที ตั้งเป้าหมายไว้ รวมถึงสร้างการรับรู้และเรียนรู้ โดยการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการ
รายบุคคล พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในรูปแบบการ
เรียนรู้ต่าง ๆ อย่างต่อเนื อง 
 5. เครื องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณ ควรจัดเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ และระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที รองรับการท่างานของรัฐบาลดิจิทัล 
 6. การประเมินผล แผนพัฒนาดิจิทัล กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563-2565 เป็นแผน
ระยะ 5 ปี กรมฯ ควรมีการจัดท่ารายละเอียดแผนรายป ีเพื อให้สามารถประเมินผลได้อย่างเปน็รูปธรรม 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
 1. ศึกษาโดยการวิจัยเชิงปริมาณควบคู่ไปด้วย เพื อให้เห็นสถิติเชิงปริมาณที สามารถบ่งชี้
ได้ชัดเจน 
 2. ศึกษาฝ่ายงานภายในองค์การทุกฝ่าย เพื อให้เห็นภาพรวมในองค์การ เนื องจากการวิจัย
ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างเฉพาะผู้ที เกี ยวข้องเท่านั้น 
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