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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
ศึกษาปัญหา อุปสรรค แนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัลของบุคลากรส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน    
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่
องค์กรดิจิทัลของบุคลากร มีการก าหนดให้การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรเป็นหนึ่งในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 4 ปี มีวิสัยทัศน์ทีช่ัดเจนในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล แจ้งให้
บุคลากรทราบถึงวิสัยทัศน์และทิศทางการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเพ่ือปรับ Mindset ของบุคลากรให้
ไปในทิศทางเดียวกัน สนับสนุนส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล โดย
ใช้รูปแบบในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ได้แก่ 1) การเพ่ิมคุณค่าในงาน 2) การลงมือ
ปฏิบัติงานจริง 3) การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4) การสอนงาน 5) การประชุม 6) การอบรม ส่วนปัญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล พบว่ามีหลายประการ คือ ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรรายปีท าให้
ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาเป็นปัญหาต่อการประเมินผล ไม่มีการจัดอบรมภายในหน่วยงานมี
เพียงการส่งบุคลากรไปเข้ารับการอบรมตามหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงถูกจ ากัดด้วยจ านวนผู้เข้ารับการอบรม
ท าให้การพัฒนาทักษะยังไม่ทั่วถึงและไม่ได้ฝึกปฏิบัติจริง อุปกรณ์และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานไม่
พร้อมรองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน บุคลากรบางส่วนยังขาดความกระตือรือร้นและไม่ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของตนเอง แนวทางและข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัล มีดังนี้ 1) ควรส ารวจความต้องการและให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากรรายปี 2) ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายในหน่วยงาน 3) ขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือเตรียม
ความพร้อมด้านอุปกรณ์และปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 4) ควรจัดประชุมให้บุคลากรเห็นถึง
ความส าคัญในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของตนเอง และปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังของหน่วยงาน
เพ่ือให้มีบุคลากรที่เพียงพอ 
  
ค าส าคัญ: ทักษะด้านดิจิทัล, องค์กรดิจิทัล, ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ 

                                           
*บทความนี้เรยีบเรยีงจากการค้นคว้าอิสระเรื่องการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจทิัล
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บทน า 
 แนวคิดการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญของรัฐบาลใน
การเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นประเด็นนโยบายที่กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้น ามาก าหนดเป็นหนึ่งใน 6 ยุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” 
โดยการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2559 – 2579) โดยได้กล่าวถึงการด าเนินงาน
ทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนองค์กรและการพัฒนา “ก าลังคน” ให้มีความพร้อมไว้ใน 2 ยุทธศาสตร์
ที่เก่ียวข้องและเชื่อมโยงกัน ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2560, หน้า 6) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาก าลังคนให้
พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยในระยะเริ่มต้นของการขับเคลื่อนภาครัฐไปสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัลให้บรรลุความส าเร็จนั้น ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2560, หน้า 32 - 33) 
ได้ก าหนดแนวทางพัฒนาก าลังคนภาครัฐให้มีทักษะด้านดิจิทัล ดังนี้ 1) ก าหนดให้ “การพัฒนาคนเพ่ือ
สร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน” และ “การสร้างและพัฒนาคนให้เท่าทันและ
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้อย่างรอบรู้” เป็นหนึ่งในประเด็นหลักของการพัฒนา
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 2) ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมและด าเนินการเพ่ือให้มีการ
พัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ
หน่วยงาน เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของ
หน่วยงานรัฐ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานให้เป็นระบบที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก 
ทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัยและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รวมทั้งเป็นระบบที่มีการเชื่อมโยง
ข้อมูล การท างาน และการให้บริการระหว่างหน่วยงานที่สร้างคุณค่าร่วมกัน 3) ก าหนดให้เป็นหน้าที่
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในการน ารูปแบบการเรียนรู้และพัฒนา 70:20:10 (ร้อยละ 70 
เรียนรู้ด้วยตนเองและจากการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 เรียนรู้จากผู้อื่นและการสอนงาน และร้อยละ 10 
เรียนรู้จากการฝึกอบรม) มาปรับใช้ในการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของตนเอง และให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน เพื่อให้รู้เท่าทันและสามารถน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 4) ก าหนดให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการจัดฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐรวมถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้รวมทั้งจัดด าเนินการเพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  

ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงมีโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรเพ่ือเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ซึ่งหัวใจส าคัญคือการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรในองค์กรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับผู้บริหารถึงระดับผู้ปฏิบัติ 
โดยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 
2567) ซึ่งยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 Development & 
promote personnel พัฒนาและส่งเสริมข้าราชการและบุคลากรในองค์กรอย่างรอบด้าน โดยการ
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พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรจะเน้นรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาตามแนวทาง 70:20:10 และ
การสร้างความเข้าใจให้บุคลากรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิทัล โดยสนับสนุนให้มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมการน าทักษะด้านดิจิทัลมาใช้ในการ
พัฒนาการท างานและการให้บริการของส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรสังกัดกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร จึงมีความสนใจศึกษาการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่
องค์กรดิจิทัลของบุคลากรส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ให้เป็นแนวทาง
และทิศทางในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์กร ตลอดจน
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสู่บุคลากร ซึ่งผลที่ได้จาก
การวิจัยสามารถน ามาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัลของบุคลากรส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็น
การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารและ
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบเป็นทางการ (Structured interview or formal interview) 
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
 

 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดส านักงานเลขานุการ 

ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีต าแหน่งแตกต่างกัน

รวมจ านวน 10 คน ดังนี้ ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน 4 คน ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 2 คน ต าแหน่ง 
นักจัดการงานทัว่ไป 2 คน ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 คน ต าแหน่งเจา้พนักงานธุรการ 1 คน 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดย
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured Interview or Formal 
Interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถาม และข้อก าหนดแน่นอนตายตัว จะ
สัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกันและการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบก่อน
ล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขอ
อนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 



4 
 

 1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการ
รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 

1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ เอกสารประกอบการบรรยายโครงการรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต รวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ 

อย่างละเอียด 
1.4 เอกสารทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ 

เช่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2564 – 2567), หนังสือเวียนส านักงาน ก.พ., แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐโดยส านักงาน ก.พ. เป็นต้น 

2. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดย
ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามหัวข้อ
ที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูล 
และบันทึกเสียง ตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมี

ขั้นตอน ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
1. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นแต่ละประเด็น 
2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน

หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล

เอกสารที่เกีย่วข้องกันเช่น แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกับข้อมูลเอกสาร เพื่อใช้
ในการอภิปรายผล 

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย
เพ่ือทราบถึงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ปัญหา อุปสรรค แนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัลของบุคลากรส านักงานเลขานุการ    
ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

 ผลการวิจัย 
 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาและการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน โดย
การปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้
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ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้นเพ่ือ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในส่วนของการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานและการให้บริการของภาครัฐด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ภายใต้
แนวคิด “การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล” ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จึง
ได้ก าหนด “แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ” ซ่ึงทักษะ
ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล คือ ทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนา
กระบวนการท างาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพเป็นทักษะด้าน
ดิจิทัลพื้นฐานที่จะเป็นตัวช่วยส าคัญ ส าหรับข้าราชการในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการท างาน
ร่วมกันกับผู้อื่นในลักษณะ “ท าน้อย ได้มาก” หรือ “Work less but get more impact” และช่วย
ส่วนราชการสร้างคุณค่า (Value Co-creation) และความคุ้มค่าในการด าเนินงาน (Economy of 
Scale) เพ่ือการก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือช่วยให้ข้าราชการ สามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองเพ่ือให้ได้รับโอกาสการท างานที่ดีและเติบโตก้าวหน้าในอาชีพ (Learn and 
Growth) ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ จึงได้มีการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล การพัฒนาดิจิทัลจะต้องด าเดินการควบคู่กันไปกับการพัฒนาทักษะ
ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่มีการน าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยได้ก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) ยุทธศาสตร์
ที่ 2 Development & promote personnel เป้าประสงค์ท่ี 1 บุคลากรมีทักษะและศักยภาพด้าน
ดิจิทัลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิทัล โดยการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรนั้น จะ
ใช้ “ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early)” เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัล โดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาตามแนวทาง 70:20:10 ร้อยละ 70 เป็นการเรียนรู้และ
พัฒนาด้วยตนเอง ร้อยละ 20 เป็นการเรียนรู้จากผู้อื่นและการสอนงาน และร้อยละ 10 เป็นการ
เรียนรู้จากการฝึกอบรม โดยลดการบรรยาย และเพ่ิมการเรียนรู้จากการฝึกอบรมรูปแบบอ่ืน ประกอบ
กับการสร้างความเข้าใจให้ข้าราชการและบุคลากรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิทัล โดย
สนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมการน าทักษะ ด้าน
ดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาการท างานและการให้บริการของส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา มีดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ที่ 1 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัลของ
บุคลากรส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  

ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กร
ดิจิทัลของบุคลากร ได้ก าหนดให้การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล จัด
ให้มีการประชุมเพ่ือแจ้งให้บุคลากรทราบถึงวิสัยทัศน์และทิศทางการเปลี่ยนแปลงขององค์กรโดยเน้น
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ย้ าให้บุคลากรเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับ Mindset ของบุคลากร
ให้ไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง ทบทวนและพัฒนากระบวนงานโดยให้
มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลเป็นต้นแบบ
ในการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กร 
สนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับทักษะดิจิทัลที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น 
ในส่วนของบุคลากรส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ ส่วนใหญ่มีทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐานอยู่แล้ว 
โดยสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน การใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ โปรแกรม Word และ 
Excel ได้เป็นอย่างดี การใช้งานอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล การรับส่งข้อมูลผ่านไลน์แอพพลิเคชั่น 
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้ทั่วไปในชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว ในส่วนการประยุกต์ใช้ฟังชั่นที่มีความ
ยุ่งยากมากข้ึน เช่น การสร้างแบบสอบถาม แบบส ารวจ และการจองห้องประชุมออนไลน์โดยใช้ 
Google Form การสร้าง QR Code ของเอกสารที่ต้องการเวียนแจ้งข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ การใช้งานปฏิทินออนไลน์ การท างานร่วมกันแบบออนไลน์ผ่าน Google Sheet การสร้าง
สูตรต่างๆ ในโปรแกรม Excel เป็นต้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นส่วนใหญ่
สามารถท าได้อยู่แล้ว แต่ในกลุ่มคนรุ่นเก่าต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้มากขึ้นก่อนจึงจะ
สามารถท าได้ โดยส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ มีการใช้รูปแบบในการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัล ได้แก่ 

1) การเพ่ิมคุณค่าในงาน โดยเป็นการมอบหมายกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะด้านดิจิทัลให้
ปรับปรุงกระบวนงานที่เป็นงานในหน้าที่โดยน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ซึ่งต้องอาศัยความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และการคิดวิเคราะห์กระบวนงานในหน้าที่ว่าสามารถน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในขั้นตอนใด เป็นการพัฒนาทักษะความช านาญให้มากข้ึน  

2) การลงมือปฏิบัติงานจริง โดยให้บุคลากรทุกคนลงมือปฏิบัติจริงในงานที่ได้รับการปรับปรุง
กระบวนงานและผ่านความเห็นชอบของเลขานุการส านักการแพทย์หรือหัวหน้ากลุ่มงานแล้วว่าให้
ด าเนินการได้ ซึ่งบุคลากรทุกคนต้องลงมือปฏิบัติจริงเมื่อเกิดข้อขัดข้องหรือติดขัดในการปฏิบัติขั้นตอน
ใดจะได้เกิดเรียนรู้และสอบถามเพ่ือพัฒนาทักษะของตนเอง  

3) การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการพัฒนาทักษะที่บุคลากรฝึกฝนปฏิบัติด้วยตนเองจาก
ช่องทางต่างๆ เช่น การค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมผ่านอินเทอร์เน็ต หรือการสอบถามจากผู้รู้ ซึ่ง
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาไม่จ าเป็นต้องเป็นเวลางานเท่านั้น  

4) การสอนงาน โดยให้บุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลมาสอนงานให้กับบุคลากรที่ยังขาดทักษะ
โดยการชี้แนะแนวทางไม่ใช่การท าให้หรือท าแทนแต่เป็นการสอนให้สามารถท าเองได้  

5) การประชุม โดยการพูดคุยระดมความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงเป็นการพัฒนา
ทักษะจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลระหว่างบุคลากร 

6) การอบรม โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัด
ขึ้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนทักษะทางด้านดิจิทัลและน ามาประยุกต์ใช้  

 

วัตถุประสงค์ที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัลของบุคลากรส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร      
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2.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 
2567) เป็นแผนระยะยาว 4 ปีในภาพรวม ซึ่งส านักงานเลขานุการยังไม่มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ประกอบกับไม่มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเป็นการเฉพาะท าให้ไม่มีแผนการพัฒนาที่ชัดเจนขาด
ความต่อเนื่องในการพัฒนาเป็นปัญหาต่อการประเมินผลและบุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาตนเอง 

2.2 ส านักงานเลขานุการยังไม่มีการจัดอบรมทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภายในหน่วยงาน
มีเพียงการส่งบุคลากรไปเข้ารับการอบรมตามหน่วยงานต่างๆ ที่มีการจัดอบรมซึ่งเป็นการอบรม
เฉพาะทฤษฎีเท่านั้นไม่มีการฝึกปฏิบัติ นอกจากนี้ยังถูกจ ากัดด้วยจ านวนผู้เข้ารับการอบรมท าให้
บุคลากรได้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะไม่ทั่วถึงและไม่ได้ฝึกปฏิบัติจริง 

2.3 วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ คือ การปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล รวมทั้งการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลจ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ แต่ยังมีไม่เพียงพอต่อจ านวนบุคลากร ประกอบกับ
ระบบอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วยังไม่รองรับการใช้งานพร้อมกันหลายเครื่องได้ ซึ่งการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
และการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตมีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณ 

2.4 บุคลากรบางส่วนที่ยังขาดความกระตือรือร้นและไม่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของตนเองให้ก้าวทันกับการใช้เทคโนโลยี เนื่องจากไม่มีเวลาเพราะมีภาระงานจ านวนมาก
โดยเฉพาะงานนโยบายเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติมจากงานหลัก บางครั้งหน่วยงานภายนอกมี
การจัดอบรมด้านเทคโนโลยีจึงไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ 

 

วัตถุประสงค์ที่ 3 แนวทางและข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร
ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  

3.1 ควรส ารวจความต้องการของบุคลากรที่จะพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรโดยเป็นแผนประจ าปี เพ่ือให้มีการพัฒนาที่เป็นระบบตรงกับ
ความต้องการของบุคลากรเกิดการยอมรับและยินดีที่จะพัฒนาทักษะของตนเองซึ่งจะท าให้การพัฒนา
ด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและสามารถประเมินผลการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3.2 ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลภายในหน่วยงานโดยสอบถาม
ความต้องการของบุคลากรว่าต้องการอบรมทักษะด้านดิจิทัลในเรื่องใดจะได้ตรงกับความต้องการของ
บุคลากรและสามารถน าความรู้ไปพัฒนางานได้จริง โดยให้บุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลของส านักงาน
เลขานุการ ส านักการแพทย์มาเป็นวิทยากรเองซึ่งจะเป็นการพัฒนาบุคลากรที่เป็นวิทยากรจะต้องไป
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือน ามาใช้ในการอบรม ส่วนผู้เข้ารับการอบรมก็จะได้พัฒนาทักษะความรู้
เพ่ิมข้ึนจากการอบรมด้วย 

3.3 ขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อจ านวนบุคลากรและปรับปรุง
ระบบอินเทอร์เน็ตให้สามารถรองรับการท างานพร้อมกันหลายเครื่องได้ 

3.4 ควรจัดประชุมชี้แจงเน้นให้บุคลากรเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองมากข้ึน และปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังของ
หน่วยงานเพื่อให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรมีเวลาในการ
ที่จะพัฒนาตนเองเพ่ิมมากข้ึน 
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อภิปรายผล 
 ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรัฐสังกัดกรุงเทพมหานครให้
ความส าคัญกับการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัลและการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล โดยเลขานุการส านักการแพทย์ในฐานะผู้น าองค์กรได้มี
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 
2567) และได้ก าหนดวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนที่จะพัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ 
ทันสมัย ใส่ใจบริการ ประสานงานฉับไว ก้าวไกลสู่องค์กรดิจิทัล โดยจัดให้มีการประชุมเพ่ือให้
บุคลากรทราบถึงวิสัยทัศน์และทิศทางการเปลี่ยนแปลงขององค์กร เน้นย้ าให้บุคลากรเห็นถึง
ความส าคัญและประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับ Mindset ของบุคลากรให้ไปในทิศทาง
เดียวกัน พร้อมทั้งเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง ทบทวนและพัฒนากระบวนงานให้มีการน าเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ที่
บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2563) ได้อธิบายว่า คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยน า
หลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการ
บริหารงานภาครัฐ สอดคล้องกับแนวคิดระบบราชการ 4.0 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ข้าราชการ (2560) ที่ได้เสนอว่าระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่เพ่ือพลิก
โฉม (transform) ให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงาน
สมัยใหม่ รวมทั้งท าให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (mindset) เพ่ิม
ทักษะให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาล
ดิจิทัล สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตรา  หมุนอุดม (2562) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่องการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0: กรณีศึกษากรมการค้าภายใน พบว่า กรมการค้าภายในมีการน า
เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมมาปรับใช้ในกระบวนการท างานให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณภัทช์ฐนัน ศักดิ์เจริญกุล (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาครัฐไทยสู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล พบว่า ผู้บังคับบัญชาต้องมีมุมมองที่เปิดกว้าง มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล เปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชายื่นข้อเสนอและพร้อมยอมรับความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Promsri (2019) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบของการเป็นผู้น าดิจิทัลเพ่ือความส าเร็จ
ในการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล พบว่า ผู้น าดิจิทัลจ าเป็นต้องมีวิสัยทัศน์และจุดประสงค์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและสื่อสารวิสัยทัศน์นั้นไปยังทุกระดับของพนักงานในองค์กร และต้อง
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางดิจิทัลในองค์กร นอกจากการมุ่งเน้นที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัลแล้วยังให้
ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร ในฐานะผู้น าองค์กรได้ก าหนดให้การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัลของบุคลากรเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลเป็น
ต้นแบบในการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนา
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องค์กร สนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่หน่วยงานต่าง ๆ 
จัดขึ้น สอดคล้องกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ พิมลพรรณ เชื้อบางแก้ว (อ้างถึงใน ถนัดกิจ 
มาตย์นอก, 2560) ที่ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นกระบวนการเสริมสร้าง
ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบโดยมีเป้าหมายเพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตของพนักงานให้สูงขึ้น สอดคล้อง
กับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรน ามาซึ่งการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันขององค์กรทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว ตลอดจนการเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กรและความเจริญก้าวหน้าในงานอาชีพ
ของพนักงานแต่ละคนด้วย  

ในส่วนของบุคลากรส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ ส่วนใหญ่มีทักษะด้านดิจิทัล
พ้ืนฐานอยู่แล้ว สามารถใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน การใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ โปรแกรม 
Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี การใช้งานอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล การรับส่งข้อมูลผ่านไลน์
แอพพลิเคชั่น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้ทั่วไปในชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว สอดคล้องกับทักษะความเข้าใจ
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ม.ป.ป.) 
ที่ได้อธิบายว่า ทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ 
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกัน หรือใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการท างาน หรือ
ระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เป็นทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐานที่จะเป็นตัว
ช่วยส าคัญ ส าหรับข้าราชการในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนในลักษณะ 
“ท าน้อย ได้มาก” หรือ “Work less but get more impact” และช่วยส่วนราชการสรา้งคุณค่า 
และความคุ้มค่าในการด าเนินงานเพ่ือการก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ส่วนการประยุกต์ใช้ฟังชั่น
ทีม่ีความยุ่งยากมากข้ึน เช่น การสร้างแบบสอบถาม แบบส ารวจ และการจองห้องประชุมออนไลน์
โดยใช้ Google Form การสร้าง QR Code ของเอกสารที่ต้องการเวียนแจ้งข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ การใช้งานปฏิทินออนไลน์ การท างานร่วมกันแบบออนไลน์ผ่าน Google Sheet การสร้าง
สูตรต่างๆ ในโปรแกรม Excel เป็นต้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นส่วนใหญ่
สามารถท าได้อยู่แล้ว แต่ในกลุ่มคนรุ่นเก่าต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้มากขึ้นก่อนจึงจะ
สามารถท าได้ โดยส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ มีการใช้รูปแบบในการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัล ดังนี้ 1) การเพ่ิมคุณค่าในงาน 2) การลงมือปฏิบัติงานจริง 3) การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4) การสอนงาน 5) การประชุม 6) การอบรม สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาแบบ 70:20:10 
ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2562) โดยเน้นไปที่การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร
ในองค์กรเป็นหลัก ร้อยละ 70 เป็นการเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง เช่น การเรียนรู้ในรูปแบบ
ออนไลน์ (e-Learning) การลงมือปฏิบัติ (On-the-job Training) การเพ่ิมคุณค่าในงาน (Job 
Enrichment) การเพ่ิมปริมาณงาน (Job Enlargement) การมอบหมายโครงการ (Project 
Assignment) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing) การท า
กิจกรรม (Activity) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning) การเป็นวิทยากรภายใน (Internal Trainer) 
การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง/คู่เปรียบเทียบ (Benchmarking) เป็นต้น 
ร้อยละ 20 เป็นการเรียนรู้จากผู้อ่ืนและการสอนงาน เช่น การสอนงาน (Coaching) โปรแกรมพ่ีเลี้ยง 
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(Mentoring Program) การให้ค าปรึกษาแนะน า (Consulting) การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart) เป็นต้น ร้อยละ 10 เป็นการเรียนรู้จากการฝึกอบรมโดยลด
การบรรยายและเพ่ิมการเรียนรู้จากการฝึกอบรมรูปแบบอ่ืน เช่น การประชุม/สัมมนา (Meeting/ 
Seminar) การให้ทุนการศึกษา (Scholarship) เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณภัทช์ฐนัน 
ศักดิ์เจริญกุล (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล พบว่า กระบวนการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีของบุคลากรภาครัฐมีกลไกในการพัฒนา 3 
กลไก คือ การฝึกอบรมมุ่งเน้นที่การให้ความรู้เชิงทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ, การจัดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบออนไลน์ที่เรียกว่า “HRD e-Learning” และการปรับรูปแบบการปฏิบัติงานและการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ซึ่งการพัฒนาข้าราชการไม่ใช่แค่การรอให้มีการจัดฝึกอบรมและเรียกให้เข้า
ฝึกอบรมเท่านั้นแต่ต่อไปข้าราชการทุกคนต้องรับผิดชอบการพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้อ่ืนด้วย จึงมี
การก าหนดส่วนที่ว่า 70:20:10 มาใช้ โดย 70 ก็คือการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วน 20 คือการเรียนรู้จากผู้อ่ืน 
และ 10 คือการเข้ากระบวนการของการฝึกอบรม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตรา หมุนอุดม 
(2562) ที่ได้ศึกษาเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับไทยแลนด์ 4.0: กรณีศึกษากรมการค้า
ภายใน พบว่า กรมการค้าภายในมุ่งเน้นและให้ความส าคัญต่อทรัพยากรบุคคล มีการพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ที่หลากหลาย โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีหรือดิจิทัลต่างๆ 
มีการจัดการความรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากข้ึน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เนตรชนก ดวนใหญ่ (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในศาลอาญายุคดิจิทัล 
ประจ าปี 2562 ทีพ่บว่า การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ 
ฝึกอบรมภายในหน่วยงานและฝึกอบรมภายนอกหน่วยงาน การส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาด้วย
วิธีต่างๆ ผ่านการเดินทางไปศึกษาดูงาน การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยระบบ E learning และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พัชรินทร์ คณิตชรางกูร (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ส านักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 พบว่า เทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงไป มีวิวัฒนาการเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งในด้านเครื่องมือยุทโธปกรณ์ การติดต่อสื่อสารกันก็เป็นไปได้อย่าง
รวดเร็ว มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการท างาน ดังนั้นก าลังพลจึงต้องมีความจ าเป็นในการ
เรียนรู้และก้าวให้ทันในเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยการฝึกอบรม 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล
ของบุคลากรส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 
2567) เป็นแผนระยะยาว 4 ปีในภาพรวม ซึ่งส านักงานเลขานุการยังไม่มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรเป็นรายปีท าให้ไม่มีแผนการพัฒนาที่ชัดเจนขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาเป็นปัญหาต่อการ
ประเมินผลและบุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนตรชนก 
ดวนใหญ่ (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในศาลอาญายุคดิจิทัล ประจ าปี 2562 
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คือบุคลากรในหน่วยงานขาดการมี
ส่วนรวมในแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งรัตนา บุญ-หลง (2560) ที่ได้
ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลากรส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีภายใต้บริบทประเทศไทย 
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4.0 พบว่า ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีการพัฒนาบุคลากรยังไม่เป็นระบบ ไม่ต่อเนื่อง ไม่มี
เป้าหมายที่ชัดเจน ขาดการติดตามประเมินผลในภาพรวมของส่วนราชการ  

2. ส านักงานเลขานุการยังไม่มีการจัดอบรมทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภายในหน่วยงานมี
เพียงการส่งบุคลากรไปเข้ารับการอบรมตามหน่วยงานต่างๆ ที่มีการจัดอบรมซึ่งเป็นการอบรมเฉพาะ
ทฤษฎีเท่านั้นไม่มีการฝึกปฏิบัติ นอกจากนี้ยังถูกจ ากัดด้วยจ านวนผู้เข้ารับการอบรมท าให้บุคลากรได้
เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะไม่ทั่วถึงและไม่ได้ฝึกปฏิบัติจริง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ 
คณิตชรางกูร (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานทหารพัฒนาหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
พบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน คือ ก าลังพลยังต้องการการฝึกอบรมที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อ
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะน ามาพัฒนาระบบงานและใช้ในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ รุ่งรัตนา  บุญ-หลง (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลากรส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีภายใต้บริบทประเทศไทย 4.0 พบปัญหาการพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรียังไม่ทั่วถึงและไม่มีการส่งเสริมสนับสนุนความต้องการหรือความคาดหวังของบุคลากร  

3. วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ คือ การปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล รวมทั้งการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลจ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์แต่ยังมีไม่เพียงพอต่อจ านวนบุคลากร และระบบอินเทอร์เน็ต
ที่ความเร็วยังไม่รองรับการใช้งานพร้อมกันหลายเครื่องได้ ซึ่งการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และการปรับปรุง
ระบบอินเทอร์เน็ตมีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เนตรชนก ดวนใหญ่ 
(2562) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในศาลอาญายุคดิจิทัล ประจ าปี 2562 พบว่า 
ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คือ การมีงบประมาณท่ีไม่เพียงพอ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ ในบางจุดไม่สอดคล้องรองรับกับระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 

4. บุคลากรบางส่วนที่ยังขาดความกระตือรือร้นและไม่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของตนเองให้ก้าวทันกับการใช้เทคโนโลยี เนื่องจากไม่มีเวลาเพราะมีภาระงานจ านวนมาก
โดยเฉพาะงานนโยบายเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติมจากงานหลัก บางครั้งหน่วยงานภายนอกมี
การจัดอบรมด้านเทคโนโลยีจึงไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตรา  
หมุนอุดม (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0: กรณีศึกษา
กรมการค้าภายใน พบว่า บุคลากรมีเวลาไม่เพียงพอต่อการพัฒนาตนเอง เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วนที่
ต้องด าเนินการตามนโยบาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เนตรชนก ดวนใหญ่ (2562) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในศาลอาญายุคดิจิทัล ประจ าปี 2562 พบว่า บุคลากรบางส่วน
ยังขาดการให้ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพตนเองให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

 แนวทางและข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรส านักงานเลขานุการ 
ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

1. ควรส ารวจความต้องการของบุคลากรที่จะพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรโดยเป็นแผนประจ าปี เพ่ือให้มีการพัฒนาที่เป็นระบบตรงกับ
ความต้องการของบุคลากรเกิดการยอมรับและยินดีที่จะพัฒนาทักษะของตนเองซึ่งจะท าให้การพัฒนา
ด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและสามารถประเมินผลการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ ธีระเดช ริ้วมงคล (2562) ที่ได้สรุปว่าการพัฒนาทรัพยากร
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มนุษย์มีแนวคิดที่ส าคัญ คือ 1) เป็นกิจกรรมที่ท าให้บุคลากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น ซึ่ง
ท าให้เกิดคุณค่าต่อตัวบุคลากรเองและต่อองค์กรด้วย 2) เป็นกิจกรรมที่ต้องมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาและฝึกอบรมให้กับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 3) เป็นกิจกรรมที่ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายในองค์กรจะต้องยอมรับ ให้ความร่วมมือ และค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรเป็นหลัก 4) 
เป็นกิจกรรมที่ต้องค านึงถึงเรื่องของงบประมาณว่าคุ้มค่าหรือไม่รวมทั้งจะต้องพิจารณาถึงระยะเวลา
และช่วงเวลาที่จะใช้ในการพัฒนาและฝึกอบรมว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 5) เป็นกิจกรรมที่จะต้องมี
การประเมินผลและติดตามผล 6) เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมจะต้องมีการเรียนรู้
เกิดข้ึน นอกจากนี้ ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ 
ด้วย ตามหลักของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Management by Participation: MBP) ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณภัทช์ฐนัน ศักดิ์เจริญกุล (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล พบว่า ผู้บังคับบัญชาต้องเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชายื่นข้อเสนอและพร้อมยอมรับความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาและจะต้อง
ด าเนินการพัฒนาบุคลากรอีกต่อไปเรื่อยๆ ตลอดเวลาที่บุคลากรภาครัฐยังคงมีการปฏิบัติงานอยู่ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งรัตนา บุญ-หลง (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากร
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีภายใต้บริบทประเทศไทย 4.0 พบว่าผู้วิจัยได้เสนอแนวทางให้
ด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน ให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินการ ในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมใช้ เป็นการสานพลังทุกภาค
ส่วน และตอบสนองความต้องการของบุคลากร  

2. ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลภายในหน่วยงานโดยสอบถาม
ความต้องการของบุคลากรว่าต้องการอบรมทักษะด้านดิจิทัลในเรื่องใดจะได้ตรงกับความต้องการของ
บุคลากรและสามารถน าความรู้ไปพัฒนางานได้จริง โดยให้บุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลของส านักงาน
เลขานุการส านักการแพทย์มาเป็นวิทยากรเองซึ่งจะเป็นการพัฒนาบุคลากรที่เป็นวิทยากรจะต้องไป
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือน ามาใช้ในการอบรม ส่วนผู้เข้ารับการอบรมก็จะได้พัฒนาทักษะความรู้
เพ่ิมข้ึนจากการอบรมด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ คณิตชรางกูร (2560) ที่ได้ศึกษา
เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
แนวทางในการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ นั่นคือ ควรมีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะทั้งในด้าน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณภัทช์ฐนัน ศักดิ์เจริญกุล 
(2562) ที่ได้ศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล พบว่า 
กระบวนการของการฝึกอบรม (Training) ซึ่งในการฝึกอบรมได้มีการก าหนดสูตร 60:40 โดย 60 คือ 
การบรรยาย ส่วน 40 เป็นวิธีการอ่ืนๆ อย่างเช่น Workshop, Activities, Discussion เพ่ือที่จะท าให้
การเรียนรู้ระหว่างกันมีความชัดเจนและลุ่มลึกมากข้ึน ซึ่งเป็นสาระส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาแบบ 70:20:10 ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (2562) ในส่วนของร้อยละ 70 การเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง โดยการเป็นวิทยากรภายใน 
(Internal Trainer) เน้นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการถ่ายทอด รักการสอนและมีความรู้
ในเรื่องที่จะสอน โดยมอบหมายให้บุคคลเหล่านี้เป็นวิทยากรภายในองค์กรท าหน้าที่จัดอบรมให้กับ
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บุคลากรในหน่วยงานเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาความสามารถของบุคลากรช่วยให้บุคลากร
ได้แสดงผลงานจากการเป็นวิทยากรภายในให้กับบุคลากรภายในองค์กร และในส่วนร้อยละ 10 การ
เรียนรู้จากการฝึกอบรม โดยลดการบรรยายและเพ่ิมการเรียนรู้จากการฝึกอบรมรูปแบบอ่ืน 

3. ขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อจ านวนบุคลากรและปรับปรุง
ระบบอินเทอร์เน็ตให้สามารถรองรับการท างานพร้อมกันหลายเครื่องได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เนตรชนก ดวนใหญ่ (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในศาลอาญายุคดิจิทัล 
ประจ าปี 2562 พบว่า ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร ได้แก่ การขอรับจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพ และเพียงพอต่อการ
จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยให้ครบทุกจุดในการปฏิบัติงาน 

4. ควรจัดประชุมชี้แจงเน้นให้บุคลากรเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองมากขึ้น และปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังของหน่วยงาน
เพ่ือให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรมีเวลาในการที่จะพัฒนา
ตนเองเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เนตรชนก ดวนใหญ่ (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในศาลอาญายุคดิจิทัล ประจ าปี 2562 พบว่า ต้องเน้นให้บุคลากรเห็นถึง
ความส าคัญในการพัฒนาตนเองด้วยวิธีต่าง ๆ อีกทั้งต้องมีการปรับโครงสร้างอัตราก าลังบุคลากรให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาแบบ 70:20:10 ของ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2562) ในส่วนร้อยละ 10 การเรียนรู้จากการฝึกอบรม 
โดยการประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar) ทีเ่น้นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของทีมงานให้เกิด
การแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลาย ผู้น าการประชุม/สัมมนาจึงมีบทบาทส าคัญมากในการกระตุ้นจูงใจ
ให้ผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาน าเสนอความคิดเห็นร่วมกันเพ่ือให้เกิดความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 

1. ควรมีการประเมินศักยภาพและความพร้อมเรื่องทักษะด้านดิจิทัล รวมทั้งส ารวจความ
ต้องการในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร และน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์จัดท าแผนการ
พัฒนาทักษะดิจิทัลให้มีแบบแผนชัดเจนและมีการประเมินผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม  

2. ควรสนับสนุนให้บุคลากรจัดท าแผนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของตนเอง (Individual 
Development Plan) และแนะแนวแหล่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล โดยสามารถใช้สื่อ
การเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ที่ส านักงาน ก.พ. หรือหน่วยงานต่างๆ มาใช้เพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของบุคลากรในเบื้องต้น  

3. ควรมีการจัดอบรมหรือจัดหาหลักสูตรการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จ าเป็น
เหมาะสมกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ บริบทขององค์กร และหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร ส่งเสริมให้
บุคลากรที่ขาดความรู้ ทักษะในแต่ละด้านสามารถเลือกหลักสูตรที่ตนเองสนใจและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตนเองได้ 

4. ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อจ านวนบุคลากร
และปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานไปสู่องค์กรดิจิทัล 
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5. ควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ปรับทัศนคติ (Mindset) ปรับเปลี่ยนความคิดและ
รูปแบบการท างานของบุคลากรให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กร
ดิจิทัล โดยเน้นให้บุคลากรตระหนักและเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของตนเอง 
และควรมีการปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังขององค์กรเพ่ือให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อปริมาณงานที่
เพ่ิมข้ึนเพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรมีเวลาในการที่จะพัฒนาตนเองเพ่ิมมากข้ึน พร้อมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาแบบ 70:20:10 
อย่างต่อเนื่อง 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ที่ใช้

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเพียงข้าราชการผู้ที่มีต าแหน่งแตกต่างกันรวมจ านวน 10 คน ควรเพ่ิมการศึกษา
โดยการวิจัยเชิงปริมาณควบคู่ไปด้วย เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมบุคลากรทั้งส านักงาน
เลขานุการ ส านักการแพทย์ และเห็นข้อมูลสถิติเชิงปริมาณท่ีมีความหลากหลายสามารถน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ร่วมกันน าผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของบุคลากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักงาน
เลขานุการ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

2. ควรศึกษาความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรส านักงานเลขานุการ 
ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อจะได้ทราบถึงความต้องการในการพัฒนาน าไปสู่การก าหนด
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรอยากที่จะพัฒนาตัวเองเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
เอกสารอ้างอิง 
กรุงเทพมหานคร, ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์. (2563). แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567). 
กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง. 

ณภัทช์ฐนัน ศักดิ์เจริญกุล. (2562). การเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ถนัดกิจ มาตย์นอก. (2560). การคงอยู่และการลาออกของแพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านรังสีวิทยาใน
 โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ค้นเมื่อ 20 กรกฎาคม 2563, จากhttp://ethesisarchive.library.tu.ac.th/ 
thesis/2017/TU_2017_5403031080_8578_9373.pdf 

ธีระเดช ริ้วมงคล. (2562). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  
เนตรชนก ดวนใหญ่. (2562). การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในศาลอาญายุคดิจิทัล ประจ าปี 2562. 

ค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค าแหง. ค้นเมื่อ 29 ตุลาคม 2563, จาก 
https://esv-jti.coj.go.th/Thesis/deteil/Master's/2563/ma_63_006.pdf 



15 
 

บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์. (2563). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาการน านโยบายไปปฏิบัติ
 และการประเมินผลนโยบาย.กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง ,โครงการรัฐ
 ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 

พัชรินทร์ คณิตชรางกูร. (2560). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานทหารพัฒนาหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคไทย
แลนด์ 4.0. ค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ค้นเมื่อ 29 
ตุลาคม 2563, จาก http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2017/ 
TU_2017_5903010352_8089_7215.pdf 

รุ่งรัตนา บุญ-หลง. (2560). แนวทางการพัฒนาบุคลากรส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีภายใต้
 บริบทประเทศไทย 4.0, งานวิจัยหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60, วิทยาลัย
 ป้องกันราชอาณาจักร. ค้นเมื่อ 29 ตุลาคม 2563, จาก
http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/doc_pr/ndc_2560-2561/PDF/8478e/รวม.pdf 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2562). ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
 ภาครัฐ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2562) ค้นเมื่อ 29 ตุลาคม 2563, จาก 
 https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/00_khuumuuethaksadaandicchithalk
 hngkhaaraachkaaraelabukhlaakrphaakhratht.pdf 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2560). แนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
 ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (มติคณะรัฐมนตรี  
 วันที่ 26 กันยายน 2560). ค้นเมื่อ 29 ตุลาคม 2563, จาก https://www.ocsc.go.th/
 sites/default/files/attachment/page/process_devskill_digital.pdf 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (ม.ป.ป.). Digital literacy คืออะไร. ค้นเมื่อ 29 ตุลาคม 
2563, จาก https://www.ocsc.go.th/DLProject/mean-dlp 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ. (2560). ระบบราชการ 4.0 ยึดหลักธรรมาภิบาล
 เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน. ค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2563, จาก 
 https://www.opdc.go.th/content/Mzk 

สุพัตรา  หมุนอุดม. (2562). การบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับไทยแลนด์ 4.0: กรณีศึกษา
กรมการค้าภายใน. วารสารรามค าแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์, 2(1), 34 – 61. 

Promsri, C. (2019). Developing Model of Digital Leadership for a Successful Digital 
Transformation. International Journal of Business Management, 2(8), 1 – 8 
Retrieved October 29, 2020, from 
http://www.gphjournal.org/index.php/bm/article/view/249 

https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/00_khuumuuethaksadaandicchithalk
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/00_khuumuuethaksadaandicchithalk

