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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงานในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตมีนบุรี และเพ่ือน าเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตมีนบุรี  
ในยุคดิจิทัล เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
คนส าคัญ จ านวน 13 คน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในยุคดิจิทัล 
มีดังนี้ 1) การฝึกอบรม มีการจัดอบรมให้บุคลากรทั้งภายในและภายหน่วยงาน รวมถึงการสนับสนุน
การสอบชิงทุนไปอบรมที่ต่างประเทศ 2) การศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
โดยการให้ทุนสนับสนุนเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพในองค์ความรู้ที่สูงขึ้น 3) การพัฒนา ส่งเสริมให้
บุคลากรไปศึกษาดูงาน การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อทางเพจระบบทางเทคโนโลยี E–book  
E- learning Streaming VDO Conference 4) เทคโนโลยี ได้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร เช่น 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e – filling) ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ผ่าน Web Service เครื่องรูดบัตร 
อิเล็กทรอนิกส์ EDC (Electronic Data capture) รวมถึงการน า QR Code มาใช้ในการลดกระดาษ
ของหน่วยงาน ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในยุคดิจิทัล มีดังนี ้
1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรส าหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานยังไม่เพียงพอ 
2) อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานบางส่วนยังไม่ทันสมัยรองรับระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3) บุคลากรในหน่วยงานบางส่วนยังขาดการให้ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพตนเอง  
4) บุคลากรในหน่วยงานมีไม่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในยุคดิจิทัล มีดังนี้ 1) ขอรับการสนับสนุนงบประมาเพ่ิมเติม เพ่ือให้
เพียงพอส าหรับการจัดสรรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน 2) ขอรับจัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์ที่
ทันสมัยให้ครบทุกจุดการปฏิบัติงาน 3) เน้นให้เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพตนเอง เพ่ือให้
บุคลากรเกิดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองมากขึ้น และเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการที่ส านักงานเขตมีนบุรี 4) ปรับโครงสร้างและอัตราก าลังเพ่ือให้การปฏิบัติงานและการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ค าส าคัญ : ส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร ; บุคลากร ; การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
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บทน า 
ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุน 

การท างานเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะรวมเข้ากับวิถีชีวิตของคนอย่างแท้จริง อีกท้ังการพัฒนา
ประเทศในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก ต้องอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่การ
พัฒนาประเทศ ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน นโยบายของรัฐบาลได้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้นวัตกรรม 
ที่สามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศก าลังเผชิญอยู่หรือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคม เช่น การพัฒนา ศักยภาพก าลังคนในประเทศ การแก้ปัญหาการเหลื่อมล้ าในสังคม เป็นต้น 
(ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2561),ออนไลน์) 

เนื่องด้วยสภาพปัญหาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมามีปัญหาด้าน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายระดับต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครนั้น 
ยังไม่สามารถพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ปัญหาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะมี
บทบาทเพ่ิมมากข้ึน แต่ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครจ านวนมากยังขาดความรู้ ทักษะ  
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งไม่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น 
ระบบ e - Learning เป็นต้น ปัญหาด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
การจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ ยังไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการสร้างองค์ความรู้ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งยังขาดการถ่ายโอนความรู้ภายในระบบ เพ่ือให้เป้าหมาย 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล กรุงเทพมหานครจึงได้ก าหนด
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน คือ 

1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
2) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3) สร้างสังคม คุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
4) ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
5) พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
6) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
การพัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยให้ความส าคัญกับการ

พัฒนาก าลังคนวัยท างานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้มีความสามารถใน
การสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาบุคลากร
ในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงให้มีความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล เพื่อน าไปสู่การ
สร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการ
ขับเคลื่อน ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อน 3 ด้าน ได้แก่ 
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1) พัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน รวมถึงบุคลากรภาครัฐ 
ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกช่วงวัย 

2) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้าน ให้กับบุคลากรในสาย
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับความต้องการในอนาคต 

3) พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถวางแผนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนา
ภารกิจ ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าในการท างานได้ 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) การบริหารทรัพยากรบุคคล
นั้นมีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นที่รวมของคนดี และคนเก่ง สามารถปฏิบัติงานที่รองรับความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบ
มืออาชีพ มีขีดสมรรถนะสูง สามารถรองรับภารกิจที่ท้าทายของกรุงเทพมหานครในการก้าวสู่การเป็น
มหานครแห่งเอเชีย รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน ตลอดจนสามารถ
ดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถสูงและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ได้โดยก าหนดให้มี
เป้าประสงค์และกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

1.พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการให้บริการ  
ในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่งเอเชีย ประกอบด้วย  การเพ่ิมสมรรถนะของ
บุคลากรให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารทุกระดับให้มุ่งสู่มหานครแห่งเอเชีย 
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานสากล พัฒนา
คุณภาพการให้บริการด้วยความอบอุ่นเป็นมิตรแก่คนทุกชาติ ทุกภาษา ทุกวัฒนธรรม สนับสนุนการใช้
คลังความรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมการสร้างความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพของบุคลากร ส่งเสริมการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) และสนับสนุนการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล สรรหาคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้และการพัฒนาตนเอง เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 

2.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการและบริการของ
กรุงเทพมหานคร ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Government) ขับเคลื่อน 
มหานครกรุงเทพฯ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Smart City) สร้างสังคมกรุงเทพมหานครอย่างมีคุณภาพ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนาบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่
ยุคองค์กรดิจิทัล (แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ดังนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าบุคลากรเป็นพลังที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยี
ดิจิทัลในส านักงานเขตมีนบุรีทั้งสิ้น จึงอาจกล่าวได้ว่าความส าเร็จขององค์กรข้ึนอยู่กับศักยภาพของ
บุคลากรในองค์กร ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
ส านักงานเขตมีนบุรีในยุคดิจิทัล รวมถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของส านักงานเขตมีนบุรีในยุคดิจิทัล เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้มาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในส านักงานเขตมีนบุรีต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตมีนบุรี 
ในยุคดิจิทัล 

1) การด าเนินงานในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตมีนบุรี ในยุคดิจิทัล 
2) ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตมีนบุรี  

ในยุคดิจิทัล 
3) เพ่ือน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ 

ส านักงานเขตมีนบุรี ในยุคดิจิทัล 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ลักษณะค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
และสามารถดึงความสนใจให้ผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ตอบค าถามได้ตรงประเด็น ควบคู่ไปกับการสังเกตอย่าง
ไม่เป็นทางการ โดยก่อนจะสัมภาษณเ์ก็บข้อมูลจะมีการนัดหมายผู้ถูกสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลตามวัน 
เวลา สถานที่ ที่ผู้ถูกสัมภาษณ์สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์จะใช้วิธีแบบจดบันทึก โดยจะท า
การขออนุญาตล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษา
ค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน 

ประชากรและผู้ให้ขอ้มูลคนส าคัญ 
1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการที่ท างานอยู่ในส านักงานเขตมีนบุรี 
2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) จ านวน 13 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้  
   1) กลุ่มท่ี 1 ระดับผู้อ านวยการ จ านวน 2 คน ได้แก่ 

-ผู้อ านวยการเขตมีนบุรี    จ านวน 1 คน  
-ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตมีนบุรี    จ านวน 1 คน 

   2) กลุ่มท่ี 2 ระดับหัวหน้าฝ่าย จ านวน 10 คน ได้แก่ 
-หัวหน้าฝ่ายปกครอง     จ านวน 1 คน 
-หัวหน้าฝ่ายทะเบียน     จ านวน 1 คน 
-หัวหน้าฝ่ายรายได้     จ านวน 1 คน 
-หัวหน้าฝ่ายการคลัง     จ านวน 1 คน 
-หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ     จ านวน 1 คน 
-หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  จ านวน 1 คน 
-หัวหน้าฝ่ายโยธา     จ านวน 1 คน 
-หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล   จ านวน 1 คน 
-หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จ านวน 1 คน 
-หัวหน้าฝ่ายการศึกษา    จ านวน 1 คน  

    3) กลุ่มท่ี 3 ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 1 คน ได้แก่ 
   -นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    จ านวน 1 คน 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ดังนี้ 
บทสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 1 ผู้อ านวยการ และผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
   1) ท่านได้ด าเนินนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตมีนบุรียุคดิจิทัล      

ในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร 
 1.1) การศึกษา 
 1.2) การพัฒนา 
 1.3) เทคโนโลยีดิจิทัล 
 1.4) การฝึกอบรม 
   2) บุคลากรของส านักงานเขตมีนบุรีที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ยุคดิจิทัล มีศักยภาพในแต่

ละดา้นต่อไปนี้อย่างไรบ้าง 
 2.1) ด้านความรู้ (Skill) 
 2.2) ด้านสมรรถนะ (Knowledge) 
 2.3) ด้านอุปนิสัยที่ดีในการท างาน (Attributes) 
   3) ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการด าเนินนโยบายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ

ส านักงานเขตมีนบุรียุคดิจิทัล มีอะไรบ้าง 
4) ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตมีนบุรี 

ยุคดิจิทัล มีอะไรบ้าง 
บทสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 2 หัวหน้าฝ่าย 
   1) ท่านได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ ยุคดิจิทัล เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้อย่างไรบ้าง 
 1.1) การศึกษา 
 1.2) การพัฒนา 
 1.3) เทคโนโลยีดิจิทัล 
 1.4) การฝึกอบรม 
   2) หลังจากท่ีท่านเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ ยุคดิจิทัล ท าให้ท่านมีศักยภาพในแต่ละด้าน

ต่อไปนี้อย่างไร 
 2.1) ด้านความรู้ (Skill) 
 2.2) ด้านสมรรถนะ (Knowledge) 
 2.3) ด้านอุปนิสัยที่ดีในการท างาน (Attributes) 
   3) ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ ยุคดิจิทัลของท่านมีอะไรบ้าง 

   4) ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพ ยุคดิจิทัลของท่านมีอะไรบ้าง 
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บทสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
   1) ท่านได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ ยุคดิจิทัล เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้อย่างไรบ้าง 
 1.1) การศึกษา 
 1.2) การพัฒนา 
 1.3) เทคโนโลยีดิจิทัล 
 1.4) การฝึกอบรม 
   2) หลังจากท่ีท่านเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ ยุคดิจิทัล ท าให้ท่านมีศักยภาพในแต่ละด้าน

ต่อไปนี้อย่างไร 
 2.1) ด้านความรู้ (Skill) 
 2.2) ด้านสมรรถนะ (Knowledge) 
 2.3) ด้านอุปนิสัยที่ดีในการท างาน (Attributes) 
   3) ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ ยุคดิจิทัลของท่านมีอะไรบ้าง 

   4) ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพ ยุคดิจิทัลของท่านมีอะไรบ้าง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้แบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีขั้นตอนการวิเคราะห์ ดังนี้  
 1. ผู้ศึกษาจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จากการจดบันทึกมาวิเคราะห์ในชั้นต้น เพ่ือแยก
ข้อมูลแต่ละประเด็นค าถาม  
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ที่แยกประเด็นค าถามแล้ว มาเปรียบเทียบ 
ความเหมือนหรือความต่างกันของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
  3. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาวิเคราะห์เพื่อสรุปผลการศึกษาร่วมกัน และน าเสนอ
ด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

ผลการวิจัยและการอภิปราย 
ผลการวิจัย 

จากการสัมภาษณ์สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้  
1.1 การด าเนินการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรของส านักงานเขตมีนบุรี ในยุคดิจิทัล มีดังนี ้ 
     1) การฝึกอบรม มีการจัดอบรมให้บุคลากรทั้งการจัดภายในหน่วยงาน การส่งบุคลากร

เข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอกกับสถานบันที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการสนับสนุนให้บุคลากรที่มี
ความสามารถสอบชิงทุนไปอบรมที่ต่างประเทศในหลักสูตรระยะสั้น เป็นการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในหน่วยงาน  

     2) การศึกษา มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และสนับสนุนให้
ขอรับทุนสนับสนุนที่มีหน่วยในการด าเนินการเรื่องทุนเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพในองค์ความรู้ที่
สูงขึ้นหรือเพ่ิมมากข้ึน  

     3) การพัฒนา ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การศึกษาดูงาน 
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อทางเพจระบบทางเทคโนโลยีต่างๆ คือ ผ่านทางระบบ E–book E- learning 
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Streaming VDO Conference รวมถึงการเป็นพ่ีเลี้ยง การเป็นวิทยากรภายในหน่วยงานล้วนเป็นการ
พัฒนาศักยภาพตนเองในยุคดิจิทัล เป็นต้น  

     4) เทคโนโลยี ได้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร และเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
ในส่วนต่างๆ ด้วยระบบเทคโนโลยี เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e – filling) ระบบเชื่อมโยงข้อมูล 
ทะเบียนราษฎร์ผ่าน Web Service เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ EDC (Electronic Data capture) 
รวมถึงการน า QR Code มาใช้ในการลดกระดาษของหน่วยงาน และสร้างศักยภาพบุคลากรในองค์กร 
 สรุปได้ว่าการพัฒนาศักยภาพดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นวิธีที่ท าให้บุคลากรส่วนใหญ่ในองค์การ 
มีศักยภาพในด้านทักษะ (Skill) ด้านความรู้ (Knowledge) และด้านอุปนิสัยที่ดีในการท างานนั่นเอง  

 
1.2 ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตมีน

บุรี ในยุคดิจิทัล มีดังนี้  
     1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรส าหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานยังไม่ 

เพียงพอ  
     2) อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานบางส่วนยังไม่ทันสมัยรองรับระบบเทคโนโลยี 

ทีท่ันสมัยจึงยังไม่สอดคล้องกันเท่าที่ควร  
     3) บุคลากรในหน่วยงานขาดการมีส่วนรวมในแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบุคลากร 

บางส่วนยังขาดการให้ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพตนเองให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  
     4) บุคลากรในหน่วยงานไม่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานจึงส่งผลให้การเข้ารับการพัฒนา 

ศักยภาพของบุคลากรขาดการต่อเนื่อง ท าให้ไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  

1.3 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงาน
เขตมีนบุรี ในยุคดิจิทัล มีดังนี้   

     1) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือให้เพียงพอส าหรับการจัดสรรในแผนการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน  

     2) ขอรับจัดสรรเครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีทันสมัยให้ครบทุกจุดการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
               3) เน้นให้เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพตนเอง เพ่ือให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาตนเองมากข้ึน รวมถึงการส ารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือน ามาใช้ใน
แผนการพัฒนาบุคลากรตามปีงบประมาณ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาศักยภาพบุคลากรมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและประชาชนผู้มาติดต่อราชการที่ส านักงานเขตมีนบุรี  

     4) ปรับโครงสร้างและอัตราก าลังเพื่อให้การปฏิบัติงานและการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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อภิปรายผล 
1. การด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตมีนบุรี ในยุคดิจิทัล มี

ประเด็นที่น ามาอภิปรายคือ วิธีการที่น ามาใช้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรไม่ว่าจะเป็น  
   การฝึกอบรมภายในและการส่งบุคลากรเข้าอบรมกับหน่วยงานภายนอก สอดคล้องกับ

แนวคิดของ ชูชัย สมิทธิไกร (2551, หน้า 1) กล่าวว่า เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งใน การพัฒนาองค์กร
และบุคลากร จึงยิ่งมีความส าคัญต่อความส าเร็จ และความอยู่รอดขององค์การ การฝึกอบรมบุคลากร
จะต้องท าอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เน้นการศึกษาเพ่ิมเติมและการพัฒนาการไปศึกษาดูงาน  
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณัฎฐณิชา รักษาวงศ์ (2558) พบว่าสนับสนุนการศึกษาต่อโดยขอใช้
เวลาปฏิบัติงานปกติหรือเวลาปฏิบัติงานในบางส่วน และสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
สนับสนุนการศึกษาดูงานในหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เรื่องการศึกษาดูงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ จัดฝึกอบรมนอกเวลางาน และส ารวจความจ าเป็น
ในการฝึกอบรม การเป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน การเป็นพี่เลี้ยง การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์ที่หน่วยงานเชื่อมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึงทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ของส านักงานเขตมีนบุรี ที่มุ่งเน้นให้บุคลากรพัฒนาตนเองในหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม 
และการพัฒนาด้วยวิธีอ่ืน ๆ อีก 12 วิธี คือ (1) การฝึกขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training)  
(2) การให้ค าปรึกษาแนะน า (Consulting) (3) การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) (4) การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Self Learning) (5) การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar) (6) การติดตามหัวหน้า 
(Work Shadow) (7) การเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) (8) การมอบหมาย งาน (Job Assignment)  
(9) การสอนงาน (Coaching) (10) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น 
(11) การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart) (12) การเป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน (In-House 
Instructor)  

ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้
ตื่นตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นการพัฒนาศักยภาพ สอดคล้องกับแนวคิดพัฒนามนุษย์ยุคดิจิทัล  
ที่กล่าวว่า เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมากและมีส่วนช่วยให้
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพมากข้ึน และส่งผลถึงการพัฒนาศักยภาพเช่นการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ต่างๆ 

2. ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ส านักงานเขต 
มีนบุรี ในยุคดิจิทัล มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้  

   1) ปัญหาด้านงบประมาณงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรส าหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของหน่วยงานที่มีจ านวนไม่เพียงพอ จึงไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่วางไว้ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์ลักษณ์ อยู่วัฒนา (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเครือข่ายบริการสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ปัญหาใน
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่ผ่านมาในของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอปัญหาด้านเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานบางส่วนยังไม่
ทันสมัยรองรับระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงท าให้ไม่สอดคล้องกับนโยบายส านักงานเขตมีนบุรีที่
ต้องการขับเคลื่อนองค์กร รวมถึงไม่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
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บุคลากรภาครัฐเพื่อเป็นรัฐบาลดิจิทัล ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน วัตถุประสงค์
เพ่ือให้ภาครัฐมีก าลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนที่ส าคัญ ในการ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ไปสู่ความมั่นคงม่ังคั่ง และ
ยั่งยืน ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังใน
บริบทของการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

   2) ปัญหาด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานส่งผลให้การเข้ารับการพัฒนา 
ไม่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ พิมพ์ลักษณ์ อยู่วัฒนา (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเครือข่ายบริการสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งพบว่า ปัญหา 
ในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่ผ่านมาในของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่างาน 
ที่รับผิดชอบ และไม่มีเวลาเข้าพัฒนาเพราะไม่สามารถปลีกตัวออกจากงานประจ าได้ ปัญหาบุคลากร
ในหน่วยงานขาดการมีส่วนรวมในแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรส านักงานเขตมีนบุรี ในยุคดิจิทัล มีประเด็นที่อภิปราย 
ดังนี้  

      (1) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือให้เพียงพอส าหรับการจัดสรรใน
แผนการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน  

      (2) ขอรับจัดสรรเครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีทันสมัยให้ครบทุกจุดการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

      (3) เน้นให้เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพตนเองเพ่ือให้บุคลากรเกิดการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองมากขึ้น รวมถึงการส ารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือ
น ามาใช้ในแผนการพัฒนาบุคลากรตามปีงบประมาณ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาศักยภาพบุคลากรมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ รวมถึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิพิมล โพธิ์ศรี (ม.ป.ป.) ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรในสังกัดส านักงาน
ศาลยุติธรรมผลการศึกษาพบว่า วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
ศาลยุติธรรม คือ ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง ควรสรรหาบุคลากร
ให้เพียงพอต่อปริมาณงาน มีการปรับทัศนคติของบุคลากรให้เห็นความส าคัญของการพัฒนาตนเองใน
ทุกรูปแบบ ไม่รอรับการพัฒนาจากหน่วยงานเพียงอย่างเดียว เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

      (4) ปรับโครงสร้างและอัตราก าลังเพื่อให้การปฏิบัติงานและการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีบางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิพิมล โพธิ์ศรี (ม.ป.ป) 
ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรในสังกัดส านักงานศาลยุติธรรมผลการศึกษาพบว่า วิธีการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดศาลยุติธรรมคือ ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการพัฒนา
บุคลากรอย่างจริงจัง ควรสรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อปริมาณงาน มีการปรับทัศนคติของบุคลากรให้
เห็นความส าคัญของการพัฒนาตนเองในทุกรูปแบบไม่รอรับการพัฒนาจากหน่วยงานเพียงอย่างเดียว
เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรส านักงานเขตมีนบุรี ในยุคดิจิทัล ผู้ศึกษา

มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. ควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือให้เพียงพอส าหรับการจัดสรรในแผนการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน  
2. ควรขอรับจัดสรรงบประมาณส าหรับใช้จัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีทันสมัยให้ครบทุก

จุดการปฏิบัติงานเพ่ือให้การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. ควรมีการเน้นให้เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพตนเอง เพ่ือให้บุคลากรเกิดการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองมากข้ึน รวมถึงการส ารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือ
น ามาใช้ในแผนการพัฒนาบุคลากรตามปีงบประมาณ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาศักยภาพบุคลากรมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนและเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและประชาชนผู้มาติดต่อราชการส านักงานเขต
มีนบุรี  

4. ควรปรับโครงสร้างและอัตราก าลังเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการพัฒนา 
ศักยภาพของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่ใช้

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นข้าราชการที่เป็นผู้อ านวยการเขต ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต หวัหน้าฝ่ายและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จ านวนเพียง 13 คน ควรขยายขอบเขต กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งต่อไปให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ควรเพ่ิมการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณควบคู่ไปด้วย เพ่ือจะได้เห็นข้อมูลสถิติเชิง
ปริมาณน ามาวิเคราะห์ร่วมด้วย เพื่อที่จะจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตมีนบุรี 
ในยุคดิจิทัล ให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

2. ควรศึกษาความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรของ
ส านักงานเขตมีนบุรีเพ่ิมเติม นอกจากทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในงานประจ าวันแล้ว อาจจะมีเทคโนโลยี
ดิจิทัลอื่นๆ ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งบุคลากรอาจจะต้องการเพ่ิมทักษะความรู้ในส่วนนี้เพิ่มข้ึน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของตัวเองให้ท างานได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
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