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การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา¹ 

Human Resource Development for Supporting  
Information Technology Systems : A case study of Ban song subdistrict 

municipality Phanomsarakham District, Chachoengsao. 
นิกร  บุญล้น² 

ดร.ปะการัง  ชื่นจิตร³ 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา เทศบาลตําบลบ้านซ่อง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานเทศบาลตําบลบ้านซ่อง ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานเทศบาลตําบลบ้านซ่อง และ
เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานเทศบาลตําบลบ้านซ่อง การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ใช้แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบ้านซ่อง 
โดยดําเนินการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Probabilistic Sampling) ได้แก่ 
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านซ่อง หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรท่ีใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน จํานวนท้ังหมด  13 คน 
 
¹บทความเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน กรณีศึกษา เทศบาลตําบลบ้านซ่อง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา” โดยผ่านการตรวจสอบเรียบร้อย
แล้ว อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ปะการัง  ช่ืนจิตร 
²นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
³อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 



101 
 

 ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านซ่อง มีนโยบายท่ีให้ความสําคัญต่อการ
พัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการตั้งงบประมาณในการฝึกอบรมเพียงพอ
ต่อความต้องการ การตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ท่ีรองรับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสนับสนุนส่งเสริมให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน การถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร รวมถึงการประชุมพนักงานประจําเดือนเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลในการทํางานร่วมกัน หัวหน้าส่วนราชการมีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม การวางแผนการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากร มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การวางแผน
อัตรากําลังของบุคลากร และมีการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร การจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานจากบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติงานแทน ซึ่ง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความหลากหลาย แต่ละระบบ
โปรแกรมจัดตั้งขึ้นมาเพื่อหลายวัตถุประสงค์ ให้องค์กรได้ดําเนินการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ หรือ
ใช้ในการปฏิบัติงานประจําวัน ระบบโปรแกรมฯ ดังกล่าว จึงมีขั้นตอน และวิธีการท่ีแตกต่าง
กัน รวมถึงทักษะ สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน ก็จะต้องมีศักยภาพพร้อมต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้วย ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ อัตรากําลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบัน
ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ จึงเกิดการขาดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
และไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมจากผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง เมื่อมีการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในระบบขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ จึงอาศัยการเรียนรู้จากการสอนงาน
ของผู้ท่ีเคยใช้งาน รวมท้ังศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งบางส่วนของรายละเอียดของ
ขั้นตอนยังไม่ละเอียดเพียงพอต่อการปฏิบัติงานจริง จึงทําให้บุคลากรบางส่ วนไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และบุคลากรบางส่วนขาดทักษะ สมรรถนะในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กรจึงควรสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ สมรรถนะรายบุคคล
ปรับทัศนคติความคิดต่อการปฏิบัติงานร่วมกันภายในองค์กร ส่งเสริมการเรียนรู้รอบด้านของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพท่ีสูงขึ้น และมีความเป็นมือ
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อาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน พร้อมท้ัง
สามารถทําให้องค์กรดําเนินการตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์ 

ค าส าคัญ:การพัฒนาศักยภาพบุคลากร , ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บทน า 

 ประเทศไทยได้นําแนวคิด Good Governanceมาใช้อย่างจริงจัง เมื่อปี พ.ศ.2540 
โดยสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ให้คําว่า Good Governance คือการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2542 รัฐบาลได้ตรากฎหมายขึ้นชื่อว่า 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2542 และในปี 
พ.ศ.2545 ได้ออกตรากฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) 
พ.ศ.2545 กฎหมายฉบับนี้ให้แนวคิด Good Governance อย่างชัดเจน โดยให้ทุกส่วน
ราชการจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย นิติธรรม ความโปร่งใส ความมีส่วน
ร่วม ความรับผิดชอบได้ คุณธรรม และความคุ้มค่า มาเป็นแนวทางในการบริหารประเทศ
พร้อมทําเพื่อให้ประชาชน เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบรัฐบาลมีแนวคิด โมเดล Thailand 
4.0 ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีมีวัตถุประสงค์ให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาเศรษฐกิจโดยเน้นระบบ
เศรษฐกิจแบบการสร้างคุณค่า และศักยภาพในการผลิต บริการ ท่ีเป็นฐานของระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย โดยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ การลงทุนน้อย แต่
ผลผลิตได้มาก เป็นการสร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นไปตามนโยบาย Thailand 4.0 และกรอบ
แนวคิด Good Governance เทศบาลตําบลบ้านซ่อง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จึงได้ดําเนินการกําหนดนโยบายแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ภายในเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ(ทักษะ) และพนักงาน
จ้างท่ัวไป เพื่อบุคลากรภายในเทศบาล ดังกล่าว ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
สมรรถนะ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติท่ีดี ศักยภาพท่ีสูงขึ้น ทุกตําแหน่งเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ นอกจากการพัฒนาความรู้ตามาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ด้านการบริการ และด้าน
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คุณสมบัติเฉพาะบุคคล แล้วนั้น เทศบาลตําบลบ้านซ่อง ยังคํานึงถึงการพัฒนาตามกรอบนโยบาย
ของรัฐบาล คือ การพัฒนาก้าวไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น เทศบาลตําบลบ้านซ่อง จึงได้กําหนด 
แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรไปสู่ Thailand 4.0 โดยการกําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับศักยภาพในการทํางานควบคู่ กับเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 
ค าถามวิจัย 
 1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตําบลบ้านซ่อง อําเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นอย่างไร 
 2.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน 
ของเทศบาลตําบลบ้านซ่อง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีปัญหาและอุปสรรค
อย่างไร 
 3.แนวทางการแก้ไขปัญหาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตําบลบ้านซ่อง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
อย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
ปฏิบัติงาน ของเทศบาลตําบลบ้านซ่อง อําเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตําบลบ้านซ่อง อําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตําบลบ้านซ่อง อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงาน ของเทศบาลตําบลบ้านซ่อง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาค้นคว้าประเด็นการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานศึกษาวิธีการ
ปฏิบัติงาน การเรียนรู้ของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และหาข้อเสนอแนะ
แนวทาง และการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล โดยมีผู้ให้ข้อมูลสําคัญ จํานวน 13 คน 
ได้แก่ นายกเทศมนตรีตําบลบ้านซ่อง จํานวน 1 คนหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 7 คน และ
บุคลากรท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของระบบเทคโนโลยีของเทศบาลตําบลบ้านซ่อง จํานวน 5 
คน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สามารถยกระดับสมรรถนะบุคลากรของเทศบาลตําบลบ้านซ่อง อําเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสามารถในการปฏิบัติงานของ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็น
อย่างดี 
 2. บุคลากรเทศบาลตําบลบ้านซ่อง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดขั้นตอน ในการปฏิบัติงาน 
เพิ่มความสะดวกในการบริการประชาชน และองค์กร 
 3. มีแนวทางข้อเสนอแนะจากผู้วิจัย และผู้ปฏิบัติงานจริง มาประกอบกับ การบริหาร
จัดการ และแก้ไข เพื่อสามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงาน ของเทศบาลตําบลบ้านซ่อง อําเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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แนวคิดในการศึกษา 
 1. แนวคิดการพัฒนาบุคลากร  
 บุษยมาศ แสงเงิน (2555) (อ้างถึงใน พรรณิดา คํานา, 2563) กล่าวว่า องค์การ หรือ
หน่วยงานใด ๆ จะสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ย่อมจะต้องขึ้นอยู่
กับคุณภาพของบุคลากรเป็นสําคัญบุคลากร ถือเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุด ในการบริหารงานซึ่ง
บุคลากรที่มีคุณภาพนั่น หมายถึงบุคลากรท่ีมีความรู้ ความชํานาญ และทัศนคติท่ีเหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน การเลือกสรรบุคคลเข้าทํางาน นั้น ก็มุ่ งท่ีจะให้ได้คนดี  คนท่ีมีความรู้
ความสามารถเหมาะสม กับการทํางานอยู่แล้ว แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอก องค์การก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตลอดจนมีการค้นพบวิทยาการ และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ด้านการบริหารและด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงหลีกไม่พ้นท่ีบุคลากรท่ีเลือกสรรเข้ามา 
ในช่วงแรกท่ีมีความเหมาะสมกับงานจะกลับกลายเป็นผู้ท่ีไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี ท้ังนี้ อาจ
เป็นเพราะไม่เคยทํางานประเภทนั้นมาก่อนเป็นต้น จึงเป็นหน้าท่ีอย่างหนึ่งขององค์การ ท่ีจะต้อง
มีการพฒันาบุคลากรเหล่านั้นเพื่อให้องค์การมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

2. ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร 
 วิจิตร อาวะกุล (2540) (อ้างถึงใน นวลละออง อุทามนตรี,2556) กล่าวว่า ความจําเป็น
ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อลดความเฉื่อยชาในการทํางาน การไม่ยอมพัฒนาตนเอง การไม่อุทิศ
ตนในการทํางาน ดังนั้น ความสําคัญและ ความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากรจึงไม่เพียงแต่จะ
ทําใหคนมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการทํางานดีขึ้นเท่านั้น แต้ยังสงผลใหได้ผลงานท่ี
สูงขึ้น ซึ่งจะนําไปสู่ผลสําเร็จของหน่วยงานเป็นส่วนรวม 

3. แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู ้
 บัณฑิต เพ็ชรประพันธ์กุล (2540) (อ้างถึงใน เสาวภาคณ์ เชาวนะสิริยธรรม, 2561) ได้
เสนอแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 
 1) การสร้างบรรยากาศซึ่งสนับสนุนกระตุ้นให้สมาชิกแต่ละคนได้เรียนรู้ และพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี 
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 2) การสร้างและกระตุ้นให้มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ท้ังในระดับบุคคล และการเรียนรู้
เป็นทีม เช่น การส่งเสริมการเสวนาเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติ ในการทํางานร่วมกันของ
ทีมงาน หรือการแลกเปลี่ยนแนวความคิดประสบการณ์ทํางาน ของบุคลากรท่ีอยู่แต่ละสายงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรูข้องคนในหน่วยงานต่างๆ ให้กว้างไกลมากขึ้น 
 3) การออกแบบโครงสร้างขององค์กรท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น การออกแบบโครงสร้าง
องค์กรให้มีลักษณะในแนวนอนมากขึ้น และให้พนักงานได้มีโอกาสโยกย้ายสลับ หรือหมุนเวียน
การทํางานในสายงานต่าง ๆ เพื่อให้ได้มีโอกาสเรียนรู้พฤติกรรมของคนอย่างหลากหลาย 
 4) การเสริมสร้างโอกาสให้พนักงานทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง อยู่ตลอดเวลา เช่น 
มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน การมีห้องสมุด ของบริษัทเพื่อใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เป็นต้น 

4. แนวคิดประเทศไทย 4.0 – ระบบราชการ 4.0 
 เพื่อรองรับต่อยุทธศาสตร์Thailand 4.0 ภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องทํางานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก (Better Governance, Happier 
Citizens) ในการนี้ หมายความว่าระบบราชการไทยจะต้องปฎิรูปขนานใหญ่ เพื่อให้สามารถเป็น
ท่ีไว้วางใจและเป็นพึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง กล่าวคือ1) การเปิดกว้าง และเชื่อมโยงกัน 
(Open & Connected Government)2) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric 
Government)3) มีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย (Smart & High Performance 
Government) 
 ฉะนั้น ความสําเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 ดังกล่าวต้องอาศัยปัจจัย
สําคัญๆ อย่างน้อย สามประการ ได้แก่1) การสานพลังระหว่างภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ ใน
สังคม (Collaboration)2) การสร้างนวัตกรรม (Innovation)3) การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิตอล 
(Digitization/Digitalization) 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 ผู้ศึกษาวิจัยได้กําหนดระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สัมภาษณ์เจาะลึก ซึ่งมีกระบวนการออกแบบโครงสร้างของคําถาม ท่ีเป็นลักษณะแบบปลายเปิด 
และมีความยืนหยุ่นของคําถาม เพื่อให้ ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัย ได้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ และมี
ความหลากหลายในมิติต่างๆ พร้อมท้ังทําให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ท่ีอาจจะปรับเปลี่ยนตาม
ตําแหน่งหน้าท่ี ท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีแท้จริงจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญนั้นๆมีกระบวนการ
คัดเลือกด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง คือการเลือกจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมี ทักษะ ความรู้ 
ประสบการณ์ในการทํางาน และผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ีสอดคล้องกับ หัวข้อท่ีผู้ศึกษาวิจัยเป็นหลักกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จํานวน 13 คน ได้แก่ 
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านซ่อง จํานวน 1 คน หัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 7 คน และบุคลากร
ท่ีรับผิดชอบในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 5 คน สําหรับเครื่องมือในการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีวิจัย คือ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 
เพื่อสามารถสัมภาษณ์อย่างตรงประเด็น และสามารถทวนสอบในความถูกต้องของข้อมู ลท่ี
ได้รับจากผู้ ให้ข้อมูลสําคัญเป็นหลัก และครอบคลุมทุกประเด็นครบถ้วน เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของผู้วิจัย แบบสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างศึกษา ผู้วิจัยแบ่งแบบสัมภาษณ์
ออกเป็น 3 รูปแบบคือ 1) แบบสัมภาษณ์สําหรับนายกเทศมนตรีตําบลบ้านซ่อง2)แบบ
สัมภาษณ์สําหรับหัวหน้าส่วนราชการ 3)แบบสัมภาษณ์สําหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส่วนการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือศึกษาทําความเข้าใจ ทบทวนทฤษฎี 
แนวคิด งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกําหนดแนวทาง ประเด็นท่ีสําคัญในการสัมภาษณ์ ท้ังออกแบบ
คําถาม ในลักษณะแบบปลายเปิด เพื่อท่ีจะสามารถยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนคําถามตามความ
เหมาะสม ในสถานการณ์เฉพาะหน้า การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน
เอกสาร ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล ในบทความวิชาการ หนังสือ รายงานการวิจัย 
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ข้อมูลต่าง ๆ จากทางอินเทอร์เน็ต และเอกสารทางราชการของ
เทศบาลตําบลบ้านซ่อง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปี 2562 -2565 แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2561 – 2563 
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2561 – 2563 แผนการจัดการองค์ความรู้ 
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ของเทศบาลตําบลบ้านซ่อง ประกาศเทศบาลตําบลบ้านซ่อง เรื่อง นโยบาย การบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 และรายงานสรุปการ
ประชุมของหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานประจําเดือน ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งคัดเลือก
เฉพาะท่ีสามารถเป็นข้อมูลสัมพันธ์ และสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของผู้วิจัยการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จากการสัมภาษณ์ (Interview)แบบเฉพาะเจาะจง จดบันทึก จากนายกเทศมนตรีตําบล
บ้านซ่อง หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากร ท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของระบบ
เทคโนโลยี ของเทศบาลตําบลบ้านซ่อง และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะนําข้อมูลต่าง ๆ จาก
การสัมภาษณ์และข้อมูลด้านเอกสารเพื่อนํามาวิเคราะห์โดยการสังเคราะห์ให้ได้ข้อมูลท่ี
สมบูรณ์ และนํามาเขียนบรรยายแบบพรรณนา ข้อเสนอแนะ โดยแยกประเด็นตาม
วัตถุประสงค์ของวิจัย 

ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาตอนที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา เทศบาลต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 พบว่า นายกเทศมนตรีตําบลบ้านซ่อง ได้ตระหนักและให้ความสําคัญถึงการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่สําคัญ ในการท่ีจะนําองค์กรสู่ความสําเร็จ และมีคุณค่ายิ่ง 
ในการขับเคลื่อนการดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์สอดคล้องเจตนารมณ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี โดยนํานโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ีได้ประกาศใช้กําหนดเป็นกรอบ
แนวทางในการบริหารงาน ในด้านทรัพยากรบุคคล มีจํานวน 4 ด้าน คือ  
 1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างอัตรากําลัง เพื่อวางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้ มี
โครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากําลัง และการบริหารอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
ขององค์กรย่างเพียงพอ มีความคล่องตัวในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของทุกหน่วยงานใน
องค์กร  
 2. ด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบท่ัวถึง และ
ต่อเนื่องโดยการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับ
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สถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมท้ังส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้
บุคลากรในองค์กร 
 3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน 
รวดเร็ว ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ปริมาณเอกสาร สามารถนําไป
วิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
 4. ด้านสวัสดิการ เพื่อสร้างความมั่นคง ขวัญกําลังใจ คุณภาพชีวิตท่ีดี และพึงพอใจให้
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานท่ี
มีผลงาน และสมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทน
พิเศษ จัดสวัสดิการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทํางาน ตามความจําเป็น
และเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายกําหนด และมีการสนับสนุนดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน ทุกระดับ  
 ยังสนับสนุนการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ให้กับบุคลากร รวมถึงความพร้อมการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ
สําหรับการจัดโครงการฝึกอบรม ส่งตัวบุคลากรเข้ารับการพัฒนาทักษะสมรรถนะตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง พร้อมท้ังงบประมาณไว้สําหรับการจัดซื้อ จัดหาในด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ ระบบ Wifiภายในองค์กร 
 หัวหน้าส่วนราชการ มีการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร 
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนาบุคลากร 3 
ปี พัฒนาบุคลากรตามตําแหน่ง และสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอดตําแหน่ง และ
ภารกิจของเทศบาลตําบลบ้านซ่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน และมีการ
ประเมินศักยภาพบุคลากรภายในส่วนราชการ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสํารวจ
ความต้องการในการฝึกอบรม เพื่อนําข้อมูล ท่ีผ่านการสังเคราะห์แล้ว นํามาจัดเป็นแผนพัฒนา
บุคลากรประจําปี ให้กับบุคลากร แต่ละตําแหน่ง ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการ
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ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง กับหน่วยงานท่ีน่าเชื่อถือ และมีการจัดโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน 
 บุคลากรท่ีใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ใช้อยู่ภายในองค์กรจะมีความหลากหลาย ซึ่งแต่ละบุคคลจะมี ความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกัน จึง
พบว่าการเข้าใช้งานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ จะมีขั้นตอน และวิธีการใช้แตกต่างกัน 
รวมถึงทักษะ สมรรถนะ ของผู้ปฏิบัติงาน ก็ไม่เท่ากัน เนื่องจากแต่ละส่วนราชการ จะมี
อัตรากําลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงไม่สามารถจัดสรรเวลาเข้ารับการฝึกอบรมได้ยาก แต่
หากเมื่อสามารถเข้า รับการฝึกอบรมได้ จะเข้าในลักษณะโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อท่ีจะสามารถ นําความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรมปฏิบัติจริงได้ ส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงานจะมีทักษะ 
ในการปฏิบัติงานในระบบงานสารสนเทศประมาณ 3-5 ปี มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เพียงพอ ต่อการ
ปฏิบัติงานเพื่อรองรับระบบเทคโนลีสารสนเทศได้ 

 ผลการศึกษาตอนที่  2 ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาสักยภาพบุคลากร           
เพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา เทศบาลต าบลบ้านซ่อง 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 พบว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ เป็นระบบโปรแกรมเฉพาะด้าน เฉพาะภารกิจ ตามวัตถุประสงค์
ท่ีกําหนด และตามความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่ง อาทิเช่นระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS), ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan), ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic GovernmentProcurement: e-GP), ระบบศูนย์บุคลากรข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ (LHR) เป็นต้น  
 จากการสัมภาษณ์นายกเทศมนตรีตําบลบ้านซ่อง หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรผู้ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยสรุปดังนี ้
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นายกเทศมนตรีตําบลบ้านซ่องประเด็นท่ี 1 การบริหารอัตรากําลังคนภายในองค์กร 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรจะมีประสิทธิภาพได้ส่วนหนึ่งจะต้องมีอัตรากําลังท่ีเพียงพอด้วยแต่
เหตุเนื่องจากระเบียบข้อกฎหมายท่ีกําหนดให้จะต้องได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนทุกครั้ง ซึ่งเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ในการ
กําหนดตําแหน่ง ยุบเลิกตําแหน่ง ซึ่งเทศบาลก็มีนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างอัตรากําลัง 
ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อท่ีจะสามารถวางแผนอัตรากําลังได้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง  
 หัวหน้าส่วนราชการ ประเด็นท่ี 1 การขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้
โปรแกรมต่าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากบางส่วนราชการมีอัตรากําลังไม่
เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน จึงจําเป็นต้องให้บุคลากรท่านอื่นท่ีไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงมา
รับผิดชอบงานแทน จึงเกิดปัญหาการขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ รวมถึง
บุคลากรบรรจุใหม่ ท่ียังไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมในการใช้ระบบสารสนเทศด้วย  

ประเด็นท่ี 2 ระบบอินเตอร์เน็ต และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศล่าช้า มีการปรับปรุง
บ่อย ประกอบกับอินเตอร์เน็ตช้า จึงทําให้บุคลากรเกิดความเบื่อหน่าย และไม่ประสงค์ท่ีจะ
ศึกษาเรียนรู้ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบสารสนเทศต่อเนื่อง  

ประเด็นท่ี 3 การเปิดใจของบุคลากร ยอมรับการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ บุคลการบางส่วนมีแนวทางการปฏิบัติงานแบบเดิม ๆ ยังไม่ค่อยเปิดใจยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

บุคลากรท่ีเป็นผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประเด็นท่ี 1 บุคลากรไม่ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมก่อนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม
ก่อนการปฏิบัติงานจริง และไม่ได้ รับการฝึกอบรมโดยตรงจากผู้จัดทําระบบ ส่วนมากจะ
เรียนรู้จากการสอนงาน จากผู้ท่ีเคยปฏิบัติงานมาก่อน ถึงแม้ว่าจะมีผู้เคยปฎิบัติงานมาก่อน ก็
ยังไม่สามารถรอบรู้ถึงทุกขั้นตอนในกระบวนการ หากบุคลากรไม่เข้าใจ ก็จะต้องศึกษาเพิ่มเติม
จากคู่มือ ในการปฏิบัติหรือสอบถามภายในกลุ่ม Line เพื่อสอบถามปัญหา หรือหากไม่
สามารถแก้ปัญหาได้ ก็จะโทรสอบถามจากผู้ดูแลระบบโดยตรงจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  
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 ประเด็นที่ 2 การปิดปรับปรุงระบบบ่อยคร้ัง และหากมีการบันทึกข้อมูลในปริมาณมาก 
ๆ และทําพร้อมกันหลายองค์กร ทําให้เกิดความล้าช้าทําให้หน่วยงานปฏิบัติงาน ไม่เสร็จตาม
กําหนด เกิดความเบื่อหน่ายในระบบทําให้ผู้ปฏิบัติไม่สนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม 
 ประเด็นท่ี 3 บุคลากรบางคนเคยเข้ารับการฝึกอบรม แต่ยังไม่มีความเข้าใจ ในทุก
ขั้นตอน จึงทําให้เมื่อมีการปฏิบัติงานจริง จึงเกิดข้อบกพร่องและข้อผิดพลาด และโปรแกรม
บางโปรแกรม บางระบบ ไม่จําเป็นต้องเข้าใช้ทุกวัน จะใช้ก็ต่อเมื่อมีความจําเป็น ในการกรอก
ข้อมูล หรือการประมวลผลรายงานต่าง ๆ จึงทําให้ผู้รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานไม่สามารถจํา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ 

ผลการศึกษาตอนที่ 3 แนวทางการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
รองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา เทศบาลต าบลบ้านซ่อง 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

พบว่า นายกเทศมนตรีตําบลบ้านซ่อง ได้เสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของหัวหน้า
ส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อรองรับระบบเทคโนลียีสารสนเทศในการปฏิบัติงานท่ีปรากฎขึ้นในการทํางาน การตั้ง
งบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการจัดการความรู้ภายในองค์กร การ
ถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร การพัฒนาเสริมสร้างทัศนคติยอมรับการเปลี่ยนแปลง การมี
ความคิดสร้างสรรค์ การศึกษาเรียนรู้ อยู่ตลอดเวลา สร้างการมีส่วนร่วมวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น พร้อมต่อการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัวหน้าส่วนราชการ ได้เสนอแนะแนวทางคือให้มีการสํารวจความต้องการฝึกอบรม 
ของหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อกําหนดวางแผนการพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีการอบรมย่อยเกี่ยวกับการจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การทําคู่มือการปฏิบัติงานแบบสรุปท่ีมีความชัดเจน เป็นขั้นตอน ในการใช้ระบบ
เทคโนโลยี การถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร ส่งเสริมบุคลากรภายในองค์กรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับการใช้ระบบเทคโนโลยี เนื่องจากระบบเทคโนโลยีบางระบบ มี
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ความละเอียดของขั้นตอนในการใช้งาน มีความซับซ้อน การสร้างวัฒนธรรมขององค์กรในการ
ปรับทัศนคติของบุคลากรในการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และทักษะ พร้อมท้ัง
ต้องการเพิ่มจุดติดตั้งอินเทอร์เน็ต ให้ครอบคลุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พร้อม
ท้ังมีความต้องการบุคลากร ท่ีมีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดูแลในระบบ
ต่าง ๆ ภายในองค์กร อาทิเช่น ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีรองรับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

การอภิปรายผล 
 จากการศึกษา การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงาน กรณีศึกษา เทศบาลตําบลบ้านซ่อง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
กรณีศึกษา เทศบาลตําบลบ้านซ่อง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จากการศึกษา
พบว่า นายกเทศมนตรีตําบลบ้านซ่อง มีนโยบายท่ีสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ให้กับบุคลากรภายในองค์กร พร้อมท้ังงบประมาณด้านการฝึกอบรม งบประมาณการจัดซื้อ
จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หัวหน้าส่วนราชการ มีการบริหารจัดการวางแผนส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากร โดยจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี การศึกษาดูงาน การจัดโครงการฝึกอบรม 
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้กับบุคลากรภายในองค์กร และบุคลากรผู้ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสนใจในการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ในการ
ปฏิบัติงาน เรียนรู้ระบบสารสนเทศใหม่ๆ สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาบุคลากรของ บุษย
มาศ แสงเงิน (2555) (อ้างถึงใน พรรณิดา คํานา, 2563) กล่าวว่า องค์การ หรือหน่วยงานใด ๆ 
จะสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ ย่อมจะต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพ
ของบุคลากรเป็นสําคัญบุคลากร ถือเป็นทรัพยากร ท่ีสําคัญท่ีสุด ในการบริหารงานซึ่งบุคลากร
ท่ีมีคุณภาพนั่น หมายถึงบุคลากรท่ีมีความรู้ ความชํานาญ และทัศนคติท่ีเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน การเลือกสรรบุคคลเข้าทํางานนั้น ก็มุ่งท่ีจะให้ได้คนดี คนท่ีมีความรู้ความสามารถ
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เหมาะสม กับการทํางานอยู่แล้ว แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก องค์การก็
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตลอดจนมีการค้นพบวิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการ
บริหารและด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงหลีกไม่พ้นท่ีบุคลากรท่ีเลือกสรรเข้ามา ในช่วงแรกท่ี
มีความเหมาะสมกับงานจะกลับกลายเป็นผู้ท่ีไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะ
ไม่เคยทํางานประเภทนั้นมาก่อนเป็นต้น จึงเป็นหน้าท่ีอย่างหนึ่งขององค์การ ท่ีจะต้องมีการ
พัฒนาบุคลากรเหล่านั้นเพื่อให้องค์การมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 จากการศึกษาพบว่า เทศบาลตําบลบ้านซ่อง มีการสร้างให้หน่วยงานเป็นองค์กร แห่ง
การเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร ความรู้ความสามารถ และทักษะ การศึกษาเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ ๆ ด้วยตนเองอย่างมีระบบ เพื่อสามารถทําให้องค์กรดําเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการนําแผนสู่การปฏิบัติงานจริง ประกอบด้วย  

1. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร เพื่อรองรับบุคลากรในการแลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกันและกันได้อย่างสะดวก เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานท่ี 

2. การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทํางานให้กระชับ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถ
เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ การสอนงาน การถ่ายทอดความรู้  

3. การกําหนดสมรรถนะ และการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร มีระบบการ
เชิดชูเกียรติบุคลากร การสร้างวัฒนธรรมการทํางานเชิงรุก และวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน
ความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการสอนงานบุคลากรภายในองค์กร  

4. การปรับเปลี่ยนระเบียบ ข้อบังคับท่ีเป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการ
ถ่ายทอดความรู้  

สอดคล้องกับแนวคิด บัณฑิต เพ็ชรประพันธ์กุล (2540) (อ้างถึงใน เสาวภาคณ์ เชาว
นะสิริยธรรม, 2561) ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ไว้ดังนี้  

1) การสร้างบรรยากาศซึ่งสนับสนุนกระตุ้นให้สมาชิกแต่ละคนได้เรียนรู้ และพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่  

2) การสร้างและกระตุ้นให้มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ท้ังในระดับบุคคล และ การ
เรียนรู้เป็นทีม เช่น การส่งเสริมการเสวนาเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติ ในการทํางานร่วมกัน
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ของทีมงาน หรือการแลกเปลี่ยนแนวความคิดประสบการณ์ ทํางานของบุคลากรท่ีอยู่แต่ละ
สายงานเพ่ือเพิ่มพูนความรูข้องคนในหน่วยงานต่างๆ ให้กว้างไกลมากขึ้น 

3) การออกแบบโครงสร้างขององค์กรท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น การออกแบบโครงสร้าง
องค์กรให้มีลักษณะในแนวนอนมากขึ้น และให้พนักงานได้มีโอกาสโยกย้ายสลับ หรือ
หมุนเวียนการทํางานในสายงานต่าง ๆ เพื่อให้ได้มีโอกาสเรียนรู้พฤติกรรมของคนอย่าง
หลากหลาย  

4) การเสริมสร้างโอกาสให้พนักงานทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง อยู่ตลอดเวลา 
เช่น มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน การมีห้องสมุด ของบริษัทเพื่อใช้
ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 
 1. เสนอแนะให้เทศบาลตําบลบ้านซ่องจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน การใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีสําคัญ เพื่อให้บุคลากรอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  

2. เสนอแนะให้เทศบาลตําบลบ้านซ่อง กําหนดตําแหน่งข้าราชการ หรือพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ เพื่อดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศโดยตรง  

3. เสนอแนะให้เทศบาลตําบลบ้านซ่อง จัดโครงการฯ กิจกรรม หรือส่งเสริมความรู้ของ
การใช่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีจําเป็นในองค์กร เพื่อกระตุ้นการปฏิบัติงาน ของบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพ  

4. เสนอแนะให้เทศบาลตําบลบ้านซ่อง ปลูกจิตสํานึกการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์กร การคิดอย่างเป็นระบบ ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์กรสามารถ
บริหารงานได้ตามวัตถุประสงค์  

5. เสนอแนะให้เทศบาลตําบลบ้านซ่อง มีการจัดการความรู้ภายในองค์กร เน้นการ
สร้างทัศนคติท่ีดี ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี
สมัยใหม่ อย่างเป็นรูปธรรม 
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