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บทคัดย่อ 
รายงานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ศึกษาปัญหา 

อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลของบุคลากรส้านักงานเลขานุการ ส้านักการระบายน้้า 
กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวมรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ 
จ้านวน 9 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารได้ทราบและให้ความส้าคัญการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลของบุคลากร  พร้อมกระตุ้นให้บุคลากรเห็นถึง
ความส้าคัญและประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล โดยการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมขององค์กร
ผ่านการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้รูปแบบในการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ 1) การเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ 2) การเพ่ิมคุณค่าในงาน 3) การลงมือ
ปฏิบัติงานจริง 4) การเรียนรู้ด้วยตนเอง 5) การสอนงาน 6) โปรแกรมพ่ีเลี้ยง 7) การฝึกงานกับ
ผู้เชี่ยวชาญ 8) การประชุม และ 9) การอบรม โดยมีปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ 1) ไม่มีการจัดอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรภายในหน่วยงานมี
เพียงส่งบุคลากรไปเข้ารับการอบรมตามหน่วยงานต่างๆ 2) อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและงบประมาณ
ไม่เพียงพอ 3) ไม่มีการจัดท้าแผนพัฒนาบุคลากรเป็นการเฉพาะท้าให้ไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่
ชัดเจน และขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากร และ 4) บุคลากรบางส่วนขาดความกระตือรือร้นใน
การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของตนเอง แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพ่ือ
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีดังนี้ 1) ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลภายในหน่วยงาน 2) ควรขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อ
บุคลากร 3) ควรส้ารวจความต้องการของบุคลากรที่จะพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและให้มีส่วนร่วมในการ
จัดท้าแผนพัฒนา และ 4) ควรชี้แจงให้บุคลากรเห็นถึงความส้าคัญในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของตนเอง 

ค้าส้าคัญ: การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล, องค์กรดิจิทัล, ส้านักการระบายน้้า กรุงเทพมหานคร 

                                                 
*บทความนี เรยีบเรยีงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปรับเปลีย่นสู่การเป็นองคก์รดิจิทัลของ
บุคลากรส้านักงานเลขานุการ ส้านักการระบายน ้า กรงุเทพมหานคร  
**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค้าแหง 
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บทน้า   
การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญของรัฐบาลในการเพ่ิม

ศักยภาพทางด้านการแข่งขันและเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นนโยบายที่กระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ได้น้ามาก้าหนดเป็นหนึ่งในหกยุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ระยะ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” หรือประเทศไทย
ที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของข้อมูล นวัตกรรม ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมเพ่ือปรับเปลี่ยนสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) โดยได้จัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) ก้าหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครให้
มีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งการพัฒนาองค์กร นวัตกรรม ให้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานครระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565) โดยที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้ “ทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลระยะ
เริ่มแรก (Early)” เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส้าหรับหน่วยงานข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานครแต่ละกลุ่มได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ       
โดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาตามแนวทาง 70:20:10   

ส้านักงานเลขานุการ ส้านักการระบายน้้า กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านข้อมูล 
ทั้งในด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ การเงินและบัญชี ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านกฎหมาย และระบบงาน
สารบรรณ รวมถึงข้อมูลสนับสนุนอ่ืน ๆ ให้แก่ผู้บริหารส้านักการระบายน้้าได้น้าไปใช้ในการก้าหนด
นโยบาย วางแผน การจัดท้าฐานข้อมูลจึงต้องมีความรวดเร็ว สามารถสนับสนุนให้กับผู้บริหาร และ
หน่วยงานต้องอาศัยระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบกับนโยบายของผู้บริหารที่ต้องการเปลี่ยน
ผ่านส้านักการระบายน้้าไปสู่ยุคดิจิทัล และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21  
ให้เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ โดยพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (eDocument) 
ภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลระหว่างส่วนราชการภายในส้านักการระบายน้้า
เพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการจัดการข้อมูล และสร้างความเป็นหนึ่งเดียว (Unity) ของข้อมูล
ภายในองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันและมีความยั่งยืน  

จากความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดกลุ่มงานช่วยนักบริหาร ส้านักงาน
เลขานุการ ส้านักการระบายน้้า กรุงเทพมหานคร จึงมีความสนใจศึกษาในหัวข้อการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลของบุคลากรส้านักงานเลขานุการให้เป็น
แนวทางในการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาใน
การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่บุคลากร ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยสามารถน้ามาเป็นกรอบแนวทาง     
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ในการพัฒนาบุคลากรส้านักงานเลขานุการ ส้านักการระบายน้้า กรุงเทพมหานคร ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
ของบุคลากรส้านักงานเลขานุการ ส้านักการระบายน้้า กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการปรับเปลี่ยน    
สู่การเป็นองคก์รดิจิทัลของบุคลากรส้านักงานเลขานุการ ส้านักการระบายน้้า กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของบุคลากรส้านักงานเลขานุการ ส้านักการระบายน้้า กรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัย ดังนี้  
1.  การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 

วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม       
คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค้าสั่ง และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

2.  การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal 
interview) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดส้านักงานเลขานุการ ส้านัก

การระบายน้้า กรุงเทพมหานคร 
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ในส่วนของผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key informants) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

เป็นผู้ที่มีต้าแหน่งแตกต่างกันรวมจ้านวน 9 คน ดังนี้ 1) ต้าแหน่ง เลขานุการส้านักการระบายน้้า 1 คน       
2) ต้าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย 4 คน 3) ต้าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 คน 4) ต้าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 คน  
5) ต้าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน และ 6) ต้าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดย

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured Interview or Formal 
Interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค้าถาม และข้อก้าหนดแน่นอนตายตัว       
จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค้าถามเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75)  และการสัมภาษณ์จะท้าการ
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก้าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้
แจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง 
โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการ

รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต้ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารแนวทาง

วิชาการ วารสารสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ 

อย่างละเอียด 
1.4 เอกสารทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท้าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานครระยะ 5 ปี (2561 - 2565) , แผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563, 
หนังสือเวียนส้านักงาน ก.พ., แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐโดย
ส้านักงาน ก.พ. เป็นต้น  

2. วิธีเก็บรวบรวมจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัยเลือกวิธีการ
สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ( Structured 
Interview) โดยผู้วิจัยต้องท้าการสัมภาษณ์ไปตามค้าถามที่ก้าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะ
สัมภาษณ์ตามหัวข้อที่ก้าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค้าถามในการสัมภาษณ์และ
จดบันทึกข้อมูล และบันทึกเสียง ตามค้าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท้าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอน 

ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
1. น้าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นแต่ละประเด็น 
2. น้าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค้าถาม แล้วน้ามาเปรียบเทียบความเหมือน 

หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน้าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
3. น้าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค้าถาม แล้วน้ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่

เกี่ยวข้องกัน เช่น แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงหรือแตกต่าง
กันของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างกับข้อมูลเอกสาร เพ่ือใช้ในการอภิปรายผล 

4. น้าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท้าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย     
ตามวัตถุประสงค์ เพ่ือทราบถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการปรับเปลี่ยนสู่ การเป็น
องค์กรดิจิทัลของบุคลากรส้านักงานเลขานุการ ส้านักการระบายน้้า กรุงเทพมหานคร  

5. น้าข้อมูลที่ได้จากการสรุปผลการวิจัยมาตีความแล้วน้าเสนอผลการวิจัยในเชิงพรรณนาความ 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล  
ผลการวิจัย 
รัฐบาลให้ความส้าคัญกับการพัฒนาและการน้าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือส้าคัญในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยการปฏิรูปกระบวนทัศน์การท้างาน การให้บริการของภาครัฐด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพ่ือให้เป็นการปฏิบัติงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ         
มีประสิทธิผล และการให้บริการของภาครัฐที่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น เพ่ือสนับสนุน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ส้าหรับแนวทางในการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ซึ่งจะใช้ทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล คือ ทักษะในการน้าเครื่องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ 
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด      
ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท้างานร่วมกันหรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการท้างาน หรือระบบงาน
ในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เป็นทักษะพ้ืนฐานที่จะช่วยในการพัฒนา ส้านักงาน
เลขานุการ ได้น้านโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร
เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล มาเป็นแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านต่าง ๆ เพ่ือ
รองรับการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลจะต้องด้าเนินการควบคู่กัน
ไปกับการพัฒนาทักษะของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่มีการน้าระบบดิจิทัลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรนั้น จะใช้ “ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลระยะเริ่มแรก 
(Early)” เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล โดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาตาม
แนวทาง 70 : 20 : 10   

ผู้บริหารส้านักงานเลขานุการ ส้านักการระบายน้้า ทราบและให้ความส้าคัญเกี่ยวกับนโยบายการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประกอบกับ
นโยบายของผู้บริหารที่ต้องการเปลี่ยนผ่านส้านักการระบายน้้าไปสู่ยุคดิจิทัล และพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษท่ี 21 ให้เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ มีการกระตุ้นให้
บุคลากรได้เห็นถึงความส้าคัญและประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับกระบวนการทางความคิด 
(Mindset) ด้านดิจิทัลโดยการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมขององค์กรผ่านการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงาน โดยการ
ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นต้นแบบในการน้าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กรไปพร้อมๆ กัน สนับสนุนให้
บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น 
ในส่วนของบุคลากรส้านักงานเลขานุการ ส้านักการระบายน้้า ส่วนใหญ่มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
พ้ืนฐานอยู่แล้ว โดยบุคลากรสามารถใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานได้เป็นอย่างดี เช่น โปรแกรม Microsoft Office 
การสั่งการผ่านไลน์แอพพลิเคชั่น เป็นต้น ส่วนการประยุกต์โปรแกรมที่ค่อนข้างซับซ้อน เช่น การสร้าง
แบบสอบถาม Google Form การสร้าง QR Code การใช้โปรแกรม Google Calendar การท้างาน
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ร่วมกันผ่าน Google Sheet เป็นต้น การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้สามารถแยกออกเป็น
กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม baby boomer จะไม่มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง ยังชอบรูปแบบการท้างาน
แบบเดิม ๆ 2) กลุ่ม Gen X สามารถปรับตัวเข้าใจและยอมรับต่อการปรับเปลี่ยนและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน และ 3) กลุ่ม Gen Y และ Gen Z จะมีความพร้อมมากที่สุดในการถูกพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยส้านักงานเลขานุการ มีรูปแบบในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ได้แก่ 1) การเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ 2) การเพ่ิมคุณค่าในงาน 3) การลงมือปฏิบัติงานจริง 4) การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5) การสอนงาน 6) โปรแกรมพ่ีเลี้ยง 7) การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ 8) การประชุม และ 9) การอบรม 

ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่การ
เป็นองค์กรดิจิทัลของบุคลากรส้านักงานเลขานุการ ส้านักการระบายน้้า กรุงเทพมหานคร  ได้แก่ 1)
ส้านักงานเลขานุการยังไม่มีการจัดอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรภายในหน่วยงาน มีเพียง
ส่งบุคลากรไปเข้ารับการฝึกอบรมตามหน่วยงานต่างๆ ที่มีการจัดฝึกอบรม และยังถูกจ้ากัดด้วยจ้านวน     
ผู้เข้ารับการอบรมท้าให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมไม่ทั่วถึงทุกคนและไม่ได้ฝึกปฏิบัติจริง 2) วัสดุอุปกรณ์
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการปรับเปลี่ยน
องค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจ้าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ และ
ระบบอินเทอร์เน็ตส่วนกลางที่มีความเร็วไม่พอรองรับการใช้งานพร้อมกันหลายๆ เครื่องได้ 3) ส้านักงาน
เลขานุการยังไม่มีการจัดท้าแผนพัฒนาบุคลากรเป็นการเฉพาะท้าให้ไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 
ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากร เกิดเป็นปัญหาต่อการประเมินผลทักษะของบุคลากร และ
บุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตนเอง และ 4) บุคลากรบางส่วนขาดความกระตือรือร้น และ
ไม่ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของตนเองให้ก้าวทันกับการใช้เทคโนโลยี 
เนื่องจากภาระงานมากเกินไป มีงานนโยบายเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม บางครั้งหน่วยงาน
ภายนอกมีการจัดอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจึงไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ 

ส้าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ของบุคลากรส้านักงานเลขานุการ ส้านักการระบายน้้า กรุงเทพมหานคร  ได้แก่ 1) ควรจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายในหน่วยงาน โดยสอบถามความต้องการของ
บุคลากรว่าต้องการอบรมทักษะด้านดิจิทัลในเรื่องใดรูปแบบไหนจะได้ตรงกับความต้องการของบุคลากร
และสามารถน้าความรู้เหล่านั้นไปพัฒนางานได้จริง โดยให้บุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็น
พ่ีเลี้ยงเองซึ่งจะเป็นการพัฒนาบุคลากรที่เป็นพ่ีเลี้ยงไปด้วยเพราะจะต้องไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติมเพ่ือน้ามาใช้ในการอบรม ส่วนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมก็จะได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้
เพ่ิมขึ้นจากการอบรมด้วย 2) ขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อ
จ้านวนบุคลากรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตส่วนกลางเพ่ือให้สามารถรองรับการท้างานพร้อมกันหลาย
เครื่องได้ 3) ควรส้ารวจความต้องการของบุคลากรที่จะพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและให้บุคลากรได้มีส่วน
ร่วมในการจัดท้าแผนการพัฒนาบุคลากรโดยเป็นแผนประจ้าปี เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่เป็นระบบ ตรงกับ
ความต้องการของบุคลากรและเกิดการยอมรับที่จะพัฒนาทักษะของตนเอง ซึ่งจะท้าให้การพัฒนาเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและสามารถประเมินผลการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และ 4) ควรจัดประชุมชี้แจงกระตุ้น
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ให้บุคลากรเห็นถึงความส้าคัญในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
และพัฒนาด้วยตนเองมากขึ้น พร้อมปรับปรุงอัตราก้าลังของหน่วยงานเพ่ือให้มีบุคลากรเพียงพอต่อ
ปริมาณงาน เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีเวลาในการพัฒนาตนเอง 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
ผลจากการศึกษาวิจัยดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น้ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลของบุคลากร

ส้านักงานเลขานุการ ส้านักการระบายน ้า กรุงเทพมหานคร  
ส้านักงานเลขานุการ ส้านักการระบายน้้า ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรัฐสังกัดกรุงเทพมหานครได้

ทราบเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานครและให้ความส้าคัญกับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร ประกอบกับ
นโยบายของผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21 ให้เป็น
หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ มีการชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงวิสัยทัศน์และทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กรรวมไปถึงกระตุ้นให้บุคลากรได้เห็นถึงความส้าคัญและประโยชน์ของการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset) ด้านดิจิทัลโดยการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
ขององค์กรผ่านการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นผู้น้าในการ
เปลี่ยนแปลง ทบทวนและพัฒนากระบวนงานให้มีการน้าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ สอดคล้องกับแนวคิด
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ที่บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2564, หน้า 
22) ได้อธิบายว่า คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยน้าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
ราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน้าเอาแนวทาง
หรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ สอดคล้องกับแนวคิดระบบ
ราชการ 4.0 ของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (2560 , หน้า 2) ที่ได้เสนอว่าระบบ
ราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท้างานใหม่ เพ่ือพลิกโฉม (transform) ให้เป็นองค์การที่มีขีด
สมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส้านักงานสมัยใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทของตน จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทางความคิด (mindset) เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่จ้าเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนพร้อมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัล สอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมในองค์การ ที่ Mckeown (อ้าง
ถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล (2563 ,หน้า 48) กล่าวว่า “นวัตกรรม หมายถึง การท้าสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และ
ยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการหรือองค์การ ไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจะ
เกิดขึ้นจากการปฏิวัติ การเปลี่ยนอย่างถอนรากถอนโคน หรือการพัฒนาต่อยอด และนวัตกรรม อัน
หมายถึง ความคิดริเริ่มที่น้ามาประยุกต์ใช้อย่างสัมฤทธิ์ผล สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตรา หมุนอุดม 
(2562) ที่ได้ศึกษาเรื่องการ บริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับไทยแลนด์ 4.0: กรณีศึกษากรมการค้า
ภายใน พบว่า กรมการค้าภายในมีการน้าเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมมา
ปรับใช้ในกระบวนการท้างาน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมี
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คุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของภาพิมล ชัยขันธ์ (2561) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานด้านเทคโนโลยี
ในยุคดิจิทัล ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 พบว่า การบริหารงานด้านเทคโนโลยีของกองบัญชาการ
ต้ารวจสอบสวนกลางมีการน้าเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการวาง
แผนการปฏิบัติงาน งานด้านการจัดการองค์การ และงานด้านการจัดการทรัพยากร สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบของการเป็นผู้น้าดิจิทัลเพ่ือความส้าเร็จ
ในการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล พบว่า ผู้น้าดิจิทัลจ้าเป็นต้องมีวิสัยทัศน์และจุดประสงค์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและสื่อสารวิสัยทัศน์นั้นไปยังทุกระดับของพนักงานในองค์กร และต้องเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลใน
องค์กร สอดคล้องกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ พิมลพรรณ เชื้อบางแก้ว (อ้างถึงใน ถนัด
กิจ มาตย์นอก, 2560, หน้า 13-15)  ที่ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource Development) ว่าเป็นกระบวนการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของ
พนักงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบโดยมีเป้าหมายเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตของพนักงานให้สูงขึ้น ซึ่งวิธีการหรือกิจกรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกคนทุก
ระดับมีอยู่หลายวิธี เช่น การฝึกอบรม การพัฒนาการจัดการ การสร้างบรรยากาศขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ ภัทร พจน์พานิช (2560, หน้า 17 - 18) ที่ได้สรุปลักษณะส้าคัญและ
อธิบายความหมายของการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ไว้ 3 ประการ คือ ประการแรก เป็นความพยายาม
อย่างเป็นระบบในการปรับปรุงและเพ่ิมพูนศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์สามารถท้างาน
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ประการที่สอง เป็นการเตรียมบุคลากรให้เติบโตไป
พร้อมกับองค์การ และประการที่สาม องค์การมีหน้าที่สร้างบรรยากาศในการเสริมสร้างให้บุคลากรมีขวัญ
ก้าลังใจ ในการทุ่มเทปฏิบัติงานให้กับองค์การ ในส่วนของบุคลากรส้านักงานเลขานุการ ส้านักการระบาย
น้้า ส่วนใหญ่ก็มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพ้ืนฐานอยู่แล้ว โดยบุคลากรสามารถใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานได้
เป็นอย่างดี ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Office การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล การสั่งการผ่านไลน์
แอพพลิเคชั่น เป็นต้น สอดคล้องกับ ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ของ
ส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ม.ป.ป.) ที่ได้อธิบายว่า ทักษะในการน้าเครื่องมือ อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
สื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสารการปฏิบัติงาน และการท้างานร่วมกัน หรือใช้เพ่ือ
พัฒนากระบวนการท้างาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เป็นทักษะด้าน
ดิจิทัลพ้ืนฐานที่จะเป็นตัวช่วยส้าคัญ ส้าหรับข้าราชการในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการท้างานร่วมกัน
กับผู้อ่ืน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา สุริน (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการ
เปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล กรณีศึกษาส้านักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ้านาจหน้าที่ระหว่างศาล 
ส้านักงานศาลยุติธรรม พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในด้านการใช้
คอมพิวเตอร์ ด้านการใช้โปรแกรมประมวลผลค้า ด้านการใช้โปรแกรมตารางค้านวณ และด้านการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต ในส่วนการประยุกต์ใช้ฟังชั่นที่ยุ่งยากมากขึ้น เช่น การสร้างแบบสอบถาม และการจองห้อง
ประชุมออนไลน์โดยใช้ Google Form การสร้าง QR Code การใช้งานปฏิทินออนไลน์ การท้างานร่วมกัน
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แบบออนไลน์ผ่าน Google Sheet เป็นต้น การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้สามารถแยก
ออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม baby boomer จะไม่มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง ยังชอบรูปแบบการ
ท้างานแบบเดิม ๆ 2) กลุ่ม Gen X สามารถปรับตัวเข้าใจและยอมรับต่อการปรับเปลี่ยนและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน และ 3) กลุ่ม Gen Y และ Gen Z จะมีความพร้อมมากที่สุดในการถูกพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนภา จันทร์อ่อน (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์สู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล พบว่า ด้าน
ความพร้อมต่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ในภาพรวมมีเพียงร้อยละ 50 
โดยสามารถแยกออกเป็นกลุ่ม Baby bloomer ซึ่งเป็นช่วงอายุที่ไม่มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง ไม่
ต้องการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลไปปรับปรุงงานของตนเองมากนัก และใกล้เข้าสู่วัยเกษียณอายุราชการ 
กลุ่ม Gen X ที่สามารถปรับตัวเข้าใจและยอมรับต่อการปรับเปลี่ยนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน พยายามปฏิบัติตามอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่วน Gen Y แล Gen Z เป็นกลุ่มคนมีความพร้อม
มากที่สุดในการถูกพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เข้าใจที่ถูกปรับเปลี่ยน รวมทั้งสามารถเรียนรู้ผ่านช่องทาง
ออนไลน์และการปฏิบัติตามที่องค์การก้าหนดอย่างคล่องตัว และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา สุริน 
(2562) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล กรณีศึกษาส้านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ้านาจหน้าที่ระหว่างศาล ส้านักงานศาลยุติธรรม พบว่า ทักษะที่บุคลากรส่วน
ใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจหรือมีความเข้าใจน้อยมาก คือ ทักษะด้านการใช้โปรแกรมน้าเสนอ ด้านการใช้งาน
เพ่ือความมั่นคงปลอดภัย ด้านการท้างานร่วมกันแบบออนไลน์ ด้านการใช้สื่อดิจิทัล และด้านการใช้ดิจิทัล
เพ่ือความมั่นคงปลอดภัย คิดว่าสิ่งที่จะมาเปลี่ยนให้บุคลากรในแต่ละช่วงมีความพร้อมที่จะเปลี่ยน คือการ
เปลี่ยนกระบวนการทางความคิดด้านดิจิทัลของบุคลากร ซึ่งต้องพร้อมในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปกับ
องค์กร และมีทีมงานที่ช่วยในการผลักดันและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและเห็นถึงความส้าคัญของ
การปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลหรือกระตุ้นให้เกิดความใส่ใจที่จะศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้มากขึ้นก่อน
หรือพัฒนาแบบยืดหยุ่นค่อยเป็นค่อยไป จึงจะสามารถท้าได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัฒนี ฉิมวัย 
(2561) ที่ได้ศึกษา เรื่องการปรับ Mindset ด้านดิจิทัลของบุคลากรด้วยรูปแบบการพัฒนา 10:20:70 
พบว่า แนวทางการพัฒนาปรับปรุงในการปรับกระบวนการทางความคิด ด้านดิจิทัลของบุคลากรโดยการ
ผลักดันการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมขององค์กรผ่านการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นพ้ืนฐานส้าคัญในการสร้าง
นวัตกรรมขององค์กร คือกระบวนการทางความคิดของบุคลากรซึ่งต้องพร้อมในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาไป
กับองค์กร และองค์กรเองก็จะต้องสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีทีมงานที่ช่วยในการผลักดันและ
ส่งเสริมท้าให้คนในองค์กรสามารถผสมผสานทักษะ ประสบการณ์ ร่วมกับการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้
อย่างลงตัว  

โดยส้านักงานเลขานุการ มีรูปแบบในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้      
1) การเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ 2) การเพ่ิมคุณค่าในงาน 3) การลงมือปฏิบัติงานจริง 4) การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 5) การสอนงาน 6) โปรแกรมพ่ีเลี้ยง 7) การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ 8) การประชุม และ 9) การ
อบรม สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาแบบ 70:20:10 ของส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (2562, หน้า 100) โดยเน้นไปที่การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในองค์กรเป็นหลัก ร้อยละ 70 
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การเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง เช่น การเรียนรู้แบบออนไลน์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริง การได้รับมอบหมายงานหรือโครงการที่ท้าทาย การเพ่ิมปริมาณงาน การหมุนเวียนงาน 
การติดตาม/สังเกต การท้ากิจกรรม การเป็นวิทยากรภายใน การดูงานนอกสถานที่  การเปรียบเทียบกับ
คู่แข่ง/คู่เปรียบเทียบ การลงมือแก้ไขปัญหา การท้างานเป็นทีม เป็นต้น ร้อยละ 20 การเรียนรู้จากผู้อ่ื น
และการสอนงาน เช่น การสอนงาน โปรแกรมพ่ีเลี้ยง การให้ค้าปรึกษาแนะน้า การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญในงาน 
การประชุมทีม การให้ข้อมูลป้อนกลับ โดยหัวหน้าหรือผู้บริหาร เป็นต้น ร้อยละ 10 การเรียนรู้จากการ
ฝึกอบรม โดยลดการบรรยาย และเพ่ิมการเรียนรู้จากการฝึกอบรมรูปแบบอ่ืน เช่น การประชุม/สัมมนา 
การให้ทุนการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตรา หมุนอุดม (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0: กรณีศึกษา กรมการค้าภายใน พบว่า วิธีการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 ของกรมการค้าภายใน คือ มุ่งเน้นและให้ความส้าคัญต่อทรัพยากรบุคคล 
มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ที่หลากหลาย 
โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีหรือดิจิทัลต่าง ๆ มีการจัดการความรู้ 
(knowledge management) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของเนตรชนก 
ดวนใหญ่ (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในศาลอาญายุคดิจิทัล ประจ้าปี 2562 
พบว่า การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพด้วยวิธีการต่าง ๆ  ได้แก่ ฝึกอบรมภายในหน่วยงาน 
และฝึกอบรมภายนอกหน่วยงาน การส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาด้วยวิธีต่าง ๆ ผ่านการเดินทางไปศึกษา
ดูงาน การเป็นพ่ีเลี้ยง การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยระบบ E learning เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนันต์ 
ทองชันลุก (2563) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพและต้าแหน่ง สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่า การพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของบุคลากร คือ การก้าหนดรูปแบบ วิธีการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานโดย Model 
70:20:10 โดยแบ่งเป็นเปอร์เซ็นดังนี้ 70% เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 20% การเรียนรู้จากผู้อ่ืน 10% 
เป็นการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา อย่างเป็นทางการ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรินทร์ 
คณิตชรางกูร (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของส้านักงานทหารพัฒนาหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 พบว่า 
การเปลี่ยนแปลงไปของงานในองค์การส่งผลต่อความจ้าเป็นของก้าลังพลในการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถโดยการฝึกอบรมเพ่ือความพร้อมในการรองรับภารกิจ  ส่วนในด้านเทคโนโลยีที่มีความ
เปลี่ยนแปลงไปมีวิวัฒนาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งในด้านเครื่องมือยุทโธปกรณ์ การ
ติดต่อสื่อสารกันก็เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการท้างาน ดังนั้น ก้าลังพลจึงต้อง
มีความจ้าเป็นในการเรียนรู้และก้าวให้ทันในเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยการฝึกอบรม  

 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่การเป็น
องค์กรดิจิทัลของบุคลากรส้านักงานเลขานุการ ส้านักการระบายน ้า กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

 1. ส้านักงานเลขานุการ ยังไม่มีการจัดอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน มีเพียงส่งบุคลากรไปเข้ารับการฝึกอบรมตามหน่วยงานต่างๆ ที่มีการจัดฝึกอบรม ซึ่งเป็นการ
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อบรมเฉพาะแนวทางทฤษฎีเท่านั้นไม่มีการฝึกปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังถูกจ้ากัดด้วยจ้านวนผู้เข้ารับการ
อบรมท้าให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะไม่ทั่วถึงทุกคนและไม่ได้ฝึกปฏิบัติจริง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพัชรินทร์ คณิตชรางกูร (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของส้านักงาน
ทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ ยุค
ไทยแลนด์ 4.0 พบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน คือก้าลังพลยังต้องการการฝึกอบรมที่เน้นการฝึก
ปฏิบัติ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และทักษะน้ามาพัฒนาระบบงานและใช้ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของรุ่งรัตนา บุญ-หลง (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลากรส้านักงานปลัดส้านัก 
นายกรัฐมนตรีภายใต้บริบทประเทศไทย 4.0 พบปัญหาการพัฒนาบุคลากรของส้านักงานปลัดส้านัก 
นายกรัฐมนตรียังไม่ทั่วถึงและไม่มีการส่งเสริมสนับสนุนความต้องการหรือความคาดหวังของบุคลากร 
สอดคล้องกับงานวิจัยของภาพิมล ชัยขันธ์ (2561) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการต้ารวจที่
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีคือ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีขาดการฝึกอบรม 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งนภา จันทร์อ่อน (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์สู่การเปลี่ยนเป็นหน่วยงานดิจิทัล พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
ด้านดิจิทัลคือ การสนับสนุนให้บุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์เข้ารับการอบรมพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่
ครอบคลุมทั่วประเทศ เนื่องจากต้องการที่จะได้เข้ารับการอบรมพัฒนาต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองใน
ระดับส้านัก/กองในชั้นต้นก่อน และต้องอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหารระดับสูงในการพิจารณาคัดเลือกเข้า
รับการอบรมพัฒนาในแต่ละหลักสูตร 

2. วัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรยังไม่เพียงพอ 
เนื่องจากการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
จ้าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ แต่ยังมีไม่เพียงพอต่อจ้านวนบุคลากร และระบบอินเทอร์เน็ตส่วนกลางที่มี
ความเร็วไม่พอรองรับการใช้งานพร้อมกันหลายเครื่องได้ ซึ่งการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี การ
ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมมีข้อจ้ากัดในเรื่องของงบประมาณ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของภาพิมล ชัยขันธ์ (2561) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานด้านเทคโนโลยีในยุค
ดิจิทัลตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการต้ารวจ
ที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี คือ 1) เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่ทันสมัยและไม่เพียงพอกับ
จ้านวนผู้ปฏิบัติงาน 2) กฎระเบียบไม่เอ้ือให้สามารถน้าเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยมาใช้งานได้อย่างเต็มที่ 
และ 3) ปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนตรชนก ดวนใหญ่ 
(2562) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในศาลอาญายุคดิจิทัล ประจ้าปี 2562 พบว่า 
ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรประกอบด้วย การมีงบประมาณที่ไม่
เพียงพอ เครื่องมืออุปกรณใ์นบางจุดไม่สอดคล้องรองรับกับระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นิตยา สุริน (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล 
กรณีศึกษาส้านักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ้านาจหน้าที่ระหว่างศาล ส้านักงานศาล
ยุติธรรม พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย ขาดงบประมาณในการ
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ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม และปัญหาตัวระบบเทคโนโลยีดิจิทัลไม่มีความเสถียร สอดคล้องกับงานวิจัยของ      
รุ่งนภา จันทร์อ่อน (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์สู่
การเปลี่ยนเป็นหน่วยงานดิจิทัล พบว่า ปัญหาอุปสรรคการพัฒนาด้านดิจิทัลที่เกิดขึ้นของบุคลากรกรม
ประชาสัมพันธ์ คือ ขาดแคลนอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนันต์ ทองชันลุก (2563) 
ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและต้าแหน่ง 
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่า อุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร คือ ปัญหาด้านงบประมาณการฝึกอบรมมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการการฝึกอบรม 

3. ส้านักงานเลขานุการ ส้านักการระบายน้้า ยังไมม่ีการจัดท้าแผนพัฒนาบุคลากรเป็นการเฉพาะ
ท้าให้ไมม่ีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน ขาดความตอ่เนื่องในการพัฒนาบุคลากร เกิดเป็นปัญหาต่อการ
ประเมินผลทักษะของบุคลากร และบุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตนเอง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รุ่งรัตนา บุญ-หลง (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลากร ส้านักงานปลัดส้านัก
นายกรัฐมนตรีภายใต้บริบทประเทศไทย 4.0 พบว่า ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรีมีการพัฒนา
บุคลากรยังไมเ่ป็นระบบไม่ต่อเนื่อง ไมม่ีเปา้หมายที่ชัดเจน ขาดการติดตามประเมินผลในภาพรวมของส่วน
ราชการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนตรชนก ดวนใหญ่ (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในศาลอาญายุคดิจิทัล ประจ้าปี 2562 พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร คือบุคลากรในหน่วยงานขาดการมีส่วนร่วมในแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนิตยา สุริน (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล 
กรณีศึกษาส้านักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ้านาจหน้าที่ระหว่างศาล ส้านักงานศาล
ยุติธรรม พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน ขาดการวาง
แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

4. บุคลากรของส้านักงานเลขานุการ ส้านักการระบายน้้า บางส่วนที่ยังขาดความกระตือรือร้น 
ยึดติดกับการปฏิบัติงานแบบเดิม และไม่ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ตนเองให้ก้าวทันกับการใช้เทคโนโลยี เนื่องจากไม่มีเวลาภาระงานมากเกินไป มีงานนโยบายเร่งด่วนที่
ไดร้ับมอบหมายเพิ่มเติม บางครั้งหน่วยงานภายนอกมีการจัดอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจึงไม่สามารถเข้า
ร่วมอบรมได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตรา หมุนอุดม (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่องการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพ่ือรองรับไทยแลนด์ 4.0: กรณีศึกษา กรมการค้าภายใน ผลการศึกษาพบปัญหาและอุปสรรคใน
เรื่องของบุคลากร คือ บุคลากรมีเวลาไม่เพียงพอต่อการพัฒนาตนเอง เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้อง
ด้าเนินการตามนโยบาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนตรชนก ดวนใหญ่ (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในศาลอาญายุคดิจิทัล ประจ้าปี 2562 พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาศักยภาพของ บุคลากร คือ บุคลากรบางส่วนยังขาดการให้ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ
ตนเองใหท้ันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยา สุริน (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล กรณีศึกษาส้านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดอ้านาจหน้าที่ระหว่างศาล ส้านักงานศาลยุติธรรม พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน บุคลากรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ยึด
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ติดกับการปฏิบัติแบบเดิม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอนันต์ ทองชันลุก (2563) ได้ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและต้าแหน่ง สถาบันพัฒนา
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่า อุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
บุคลากร คือ ภารกิจงานมากเกินไปท้าให้ไม่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้กับตนเองไม่เต็มที่  

แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
บุคลากรส้านักงานเลขานุการ ส้านักการระบายน ้า กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

1. ควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายในหน่วยงาน โดย
สอบถามความต้องการของบุคลากรว่าต้องการอบรมทักษะด้านดิจิทัลในเรื่องใดรูปแบบไหนจะได้ตรงกับ
ความต้องการของบุคลากรและสามารถน้าความรู้ เหล่านั้นไปพัฒนางานได้จริง โดยให้บุคลากรที่มีทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของส้านักงานเลขานุการ ส้านักการระบายน้้า มาเป็นพ่ีเลี้ยงเองซึ่งจะเป็นการพัฒนา
บุคลากรที่เปน็พ่ีเลี้ยงไปด้วยเพราะจะตอ้งไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือน้ามาใช้ในการอบรม ส่วน
บุคลากรทีเ่ขา้รับการอบรมก็จะได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้เพ่ิมขึ้นจากการอบรมด้วย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พัชรินทร์ คณิตชรางกูร (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของส้านักงาน
ทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ กองทัพไทย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ ยุค
ไทยแลนด์ 4.0 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทางในการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ นั่นคือ ควรมีการฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะทั้งในด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ สอดคล้องกับรูปแบบการ
เรียนรู้และพัฒนาแบบ 70:20:10 ของส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2562) ในส่วนของ
ร้อยละ 70 การเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง โดยการเป็นวิทยากรภายใน (Internal Trainer) เน้นการ
สร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการถ่ายทอด รักการสอนและมีความรู้ในเรื่องที่จะสอนโดยมอบหมายให้
บุคคลเหล่านี้เป็นวิทยากรภายในองค์กรท้าหน้าที่จัดอบรมให้กับบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือเป็นการสร้าง
แรงจูงใจและพัฒนาความสามารถของบุคลากรช่วยให้บุคลากรได้แสดงผลงานจากการเป็นวิทยากรภายใน
ให้กับบุคลากรภายในองคก์ร และในส่วนร้อยละ 10 การเรียนรู้จากการฝึกอบรม โดยลดการบรรยายและ
เพ่ิมการเรียนรู้จากการฝึกอบรมรูปแบบอื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา สุริน (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล กรณีศึกษาส้านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดอ้านาจหน้าที่ระหว่างศาล ส้านักงานศาลยุติธรรม พบว่า ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลคือ ควรจัดให้มีการฝึกอบรมโดยการ
ฝึกปฏิบัติงานจริง หรือสอนระหว่างปฏิบัติงาน ตลอดจนก้าหนดมาตรการหรือข้อบังคับให้บุคลากรใน
ส้านักงานต้องพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างจริงจัง โดยการเชื่อมโยงกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอนันต์ ทองชันลุก (2563) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและต้าแหน่ง 
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้วิจัยได้เสนอแนวทางแก้ไขอุปสรรคปัญหาในกระบวนการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร คือ พัฒนาโดยรูปแบบวิธีการการจัดการความรู้ (Knowledge 
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Management : KM) ให้บุคลากรมีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าไปฝึกอบรม 
(Training) ในรูปแบบ Observe และการน้าเทคโนโลยีมาเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรของกลุ่มงานให้มากขึ้น 

2. ขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อจ้านวนบุคลากรและ
เพียงพอในการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม พร้อมทั้งปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตส่วนกลางเพ่ือให้สามารถ
รองรับการท้างานพร้อมกันหลายเครื่องได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของภาพิมล ชัยขันธ์ (2561) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง การบริหารงานด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 พบว่าผู้วิจัยมีแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานคือจัดสรรเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้พร้อม  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เนตรชนก ดวนใหญ่ (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในศาลอาญายุคดิจิทัล 
ประจ้าปี 2562 พบว่า ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ได้แก่ การขอรับจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพ และเพียงพอต่อการจัดหาอุปกรณ์ 
เครื่องมือที่ทันสมัยให้ครบทุกจุดในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนภา จันทร์อ่อน 
(2562) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์สู่การเปลี่ยนเป็น
หน่วยงานดิจิทัล พบว่า แนวทางในการแก้ไขการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลคือ ต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
หน่วยงานที่ขาดแคลนอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีจะช่วยให้การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมีความราบรื่นยิ่งขึ้น 

3. ควรส้ารวจความต้องการของบุคลากรที่จะพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม
ในการจัดท้าแผนการพัฒนาบุคลากรโดยเป็นแผนประจ้าปี เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่เป็นระบบ ตรงกับความ
ต้องการของบุคลากรและเกิดการยอมรับที่จะพัฒนาทักษะของตนเอง ซึ่งจะท้าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และสามารถประเมินผลการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งรัตนา บุญ-หลง 
(2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากร ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรีภายใต้บริบท
ประเทศไทย 4.0 ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางที่เหมาะสม ในการพัฒนาบุคลากรของส้านักงานปลัดส้านัก
นายกรัฐมนตรี โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีการด้าเนินการตาม
กระบวนการ แนวทางการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน ให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด้าเนินการในลักษณะของการ ร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมใช้ เป็นการสานพลังทุกภาคส่วน และ
ตอบสนองความต้องการของบุคลากร 2. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาระบบงาน การบริหาร
จัดการด้านบุคลากรให้พร้อม ตอบสนองยุทธศาสตร์  และสร้างแรงจูงใจ มีระบบการท้างานที่มี
ประสิทธิภาพคล่องตัว และมุ่งผลสัมฤทธิ์สร้างวัฒนธรรมการท้างานที่ดีมีประสิทธิภาพ และความร่วมมือ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของภาพิมล ชัยขันธ์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานด้านเทคโนโลยีในยุค
ดิจิทัลตามแนวนโยบาย Thailand 4.0  พบว่าผู้วิจัยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานคือจัดตั้ง
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่แล้วให้เป็นระบบ จัดท้า
คู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี   

4. ควรจัดประชุมชี้แจงกระตุ้นให้บุคลากรเห็นถึงความส้าคัญในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองมากขึ้น พร้อมปรับปรุงอัตราก้าลังของ
หน่วยงานเพ่ือให้มีบุคลากรเพียงพอต่อปริมาณงาน เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีเวลาในการพัฒนา
ตนเองเพ่ิมมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนตรชนก ดวนใหญ่ (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
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ศักยภาพของบุคลากรในศาลอาญายุคดิจิทัล ประจ้าปี 2562 พบว่า ผู้วิจัยได้เสนอแนวทาง ในการแก้ไข
ปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยการเน้นให้บุคลากรเห็นถึงความส้าคัญในการพัฒนา
ตนเองด้วยวิธีต่าง ๆ อีกทั้งต้องมีการปรับโครงสร้างอัตราก้าลังบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10 ของส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (2562, หน้า 100) ในส่วนร้อยละ 10 การเรียนรู้จากการฝึกอบรม โดยการประชุม/สัมมนา 
(Meeting/Seminar) เน้นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของทีมงานให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองที่ 
หลากหลาย เพ่ือให้เกิดความรู้และประสบการณ์ใหม ่ๆ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และส้ารวจความ
ต้องการในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร ตลอดจนน้าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ 
เพ่ือก้าหนดแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรให้เป็นรูปธรรม   

2. ควรขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อจ้านวนบุคลากร และปรับปรุง
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส้านักงานให้พร้อมรองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท้างานไปสู่องค์กรดิจิทัล  

3. ควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ปรับทัศนคติ ปรับเปลี่ยนความคิดและรูปแบบการท้างาน
ของบุคลากรให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิทัล  พร้อมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาแบบ 
70 : 20 : 10 อย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key informants) ที่ใช้ ในการ

วิจัยครั้งนี้ เป็นเพียงข้าราชการผู้ที่มีต้าแหน่งแตกตา่งกันรวมจ้านวน 9 คน ควรเพ่ิมการศึกษา โดยการวิจัย
เชิงปริมาณควบคู่ ไปด้วย หรือศึกษาหน่วยงานทั้งหมดในสังกัดส้านักการระบายน้้า เพ่ือขยาย
กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมบุคลากรทั้งส้านักการระบายน้้า กรุงเทพมหานคร และน้าข้อมูลมาวิเคราะห์
ร่วมกันน้าผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของบุคลากรของส้านักงานเลขานุการ ส้านักการระบายน้้า กรุงเทพมหานคร  
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