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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 ศึกษา
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 ศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 ของกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ ใช้วิธีวิจัยเอกสารร่วมกับการวิจัยสนาม โดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน 12 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 
มุ่งเน้นพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสร้างนวัตกรรมใหม่โดยการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการมากขึ้น ประกอบด้วยหลักการที่ส าคัญได้แก่ 1) การเปิดกว้างและ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานอื่นๆ 2) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 3) กระบวนการเพ่ิมขีดสมรรถนะให้สูงขึ้น
และทันสมัย นอกจากนี้แนวทางการพัฒนา คือ 1) มีการวางแผนจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Plan) 2) มี
คณะท างานแผนปฏิบัติราชการก าหนดวิธีการปฏิบัติและขั้นตอนการด าเนินงาน (Do) 3) มีกระบวนการ
ตรวจสอบการท างาน (Check) ทุกไตรมาส  และ 4) มีกระบวนการปรับปรุงแก้ไข (Action) และพัฒนา
อยู่เสมอ ส าหรับข้อเสนอแนะในการวิจัย มีดังนี้ 1. ควรมีโครงการจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 2. ควรจัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพยากร
บุคคลผ่านระบบคลาวด์ (Cloud Computing) 3. ควรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด 
(Mindset) 4. ควรมีการวางแผนงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและการถ่ายทอดความรู้ของคนรุ่นเก่าสู่
คนรุ่นใหม่  
 
 

ค าส าคัญ :  การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ระบบราชการ 4.0 , กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* บทความน้ีเรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 กรณีศึกษา กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 



2 
 

บทน า 
ด้วยเทคโนโลยีที่ก าลังเปลี่ยนโลกในเวลานี้ ท าให้หลายๆ ประเทศต้องเร่งปรับตัวรองรับ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่เป็นลักษณะไร้พรมแดน ท าให้การด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ในทางเศรษฐกิจการค้าสามารถติดต่อกันได้โดยสะดวกและเป็นไปอย่างเสรี ประกอบกับประเทศ
ต่างๆ ได้หันมาให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และเทคโนโลยี 
ประเทศไทยก็ เช่นกัน มีการปรับตัวด้วยกา รก าหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ ของประเทศโดย                    
การตั้งเป้าหมายในการน าพาประเทศเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างไปสู่ 
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว รัฐบาลจึงมีนโยบายที่ใช้โมเดลการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน แน่นอนว่าเมื่อรูปแบบการพัฒนาเกิดการเปลี่ยนแปลง 
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐ และภาคเอกชนต่างๆ ควรต้องมีการปรับตัวตามเช่นกัน เพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนาพร้อมทั้งการรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา เช่น การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต รูปแบบ
การท างาน ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนความสัมพันธ์ของคนในสังคม ดังนั้น จึงต้อ งมีการวางแผน                 
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

ระบบราชการ 4.0 เป็นแนวทางหนึ่งของรัฐบาลที่จะน าพาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ภาครัฐให้ปรับตัวเข้ากับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล โดยต้องเป็นที่พ่ึ งของ
ประชาชนและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
องค์การของภาครัฐ จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ฉบับที่ 20 
หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ก าหนดให้น าระบบเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน โดยการบูรณาการระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน รวมถึงการปรับปรุง และ
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ เพ่ือจูงใจให้ข้าราชการเป็นมีความรู้ ความสามารถ ให้มีความคิด
สร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติราชการ ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ก าหนดให้หน่วยงาน
ภาครัฐยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับขนาดองค์กรให้มีความเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ เพ่ิมสมรรถนะให้
สูงขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม และใน
ขณะเดียวกันยังมีอีกหลายปรากฎการณ์ที่จะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 4.0 อย่างไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักทรัพยากรมนุษย์จะต้องมองการณ์ไกล และปรับตัวพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับองค์กรของตน  
 กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดแนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ เพ่ือให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และกรอบมาตรฐานความส าเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส านักงาน ก.พ. โดยการก าหนดยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ 1) ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคเป็นเลิศ 2) บริการเป็นเลิศ 3) บุคลากรเป็นเลิศ และ 4) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล ใน
ขณะเดียวกัน กรมการแพทย์ ก็ได้ก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนให้เกิดความ
เป็นเลิศ และก าหนดเป้าหมายสูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal) เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
และมีแผนงานพัฒนาระบบดิจิทัล และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน รวมถึงแผนงานพัฒนา
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สมรรถนะ เสริมสร้างความสุข และคุ้มครองบุคลากรกรมการแพทย์ ซึ่งจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้
วางรากฐานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ ซึ่งเป็น
ประเด็นท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องวิเคราะห์และก าหนดแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรให้มีขีดความสามารถสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  
 กองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข           
ก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานให้รองรับระบบ
ราชการ 4.0 ด้วยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างของหน่วยงาน กฎ และ
ระเบียบ รวมทั้งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการท างานมากขึ้น เพ่ือพัฒนาและสร้างองค์กรให้
มีประสิทธิภาพ หากพิจารณาแล้วกองบริหารทรัพยากรบุคคลเสมือนเป็นด่านหน้าส าคัญในการสรรหา
บุคลากรเข้าสู่กรมการแพทย์ และต้องท าหน้าที่อีกมากมาย ทั้งการดูแลสวัสดิการ ผลประโยชน์ และ
ความก้าวหน้าของบุคลากรทุกระดับในองค์กร  
 จากปัญหาและความเป็นมาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 กรณีศึกษา กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือให้ทราบถึงการปฏิบัติงาน รูปแบบ วิธีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 
ตลอดจนเพ่ือแสวงหาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยมีวิธีการวิจัย ดังนี้ 1) การวิจัย
เอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูล จากเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือปฏิบัติงาน ระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางราชการ ที่เกี่ยวข้อง 2) การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or 
Formal interview) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants)  
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 1.  ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากรของกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข ที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0  
 2.  กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา 
(วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561ก, หน้า 45) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ได้แก่ 
ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล, นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ, หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง รวมจ านวน 12 คน 
 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสาม เส้า 
(Triangulation) เพ่ือตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และครบถ้วนหรือไม่ เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้เป็น
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพซึ่งจะส่งผลต่อการประมวล วิเคราะห์ และสรุปผล (สุภางค์ จันทวานิช, 2559, 
หน้า 129-130) ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ดังนี้ 
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 1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการตรวจสอบแหล่งที่มาของ
ข้อมูลซึ่งประกอบด้วย เวลา สถานที่ และบุคคล โดยจะพิจารณาว่า ถ้าเก็บข้อมูลในเวลาที่ต่างกัน สถานที่
ต่างกัน และเปลี่ยนบุคคลผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จะเหมือนเดิมหรือไม ่
 2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) เป็นการตรวจสอบข้อมูลจาก
ผู้วิจัย แต่ละคนจะได้ข้อมูลแตกต่างกันอย่างไร โดยการเปลี่ยนตัวผู้วิจัยแทนการให้ผู้วิจัยคนเดียวเก็บ
ข้อมูล 
 3. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) เป็นการตรวจสอบข้อมูลว่า ถ้า
ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่แตกต่างไปจากเดิม จะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
 4. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) เป็นการ
ตรวจสอบข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีในเรื่องเดียวกันด้วยวิธีการ
ต่างๆ ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การศึกษาเอกสาร เป็นต้น 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษามีขั้นตอนใน
การวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. ผู้ศึกษาจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือ
ความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3.  น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่
เกี่ยวข้องกัน เช่น ระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัยเพ่ือ
ทราบถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในยุคราชการ 4.0 รวมถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
 
ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 ผลการวิจัย 

โดยผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0  ของ  
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

การวิจัยพบว่า กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 เป็นขั้นตอนท างานของ
ภาครัฐ ที่ก าหนดโดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งน าหลักธรรมาภิบาลมา
ปฏิบัติร่วมกับแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการท างาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้เพ่ิมมากข้ึน มีกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
           1.1 การเปิดกว้างและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานอ่ืนๆ การวิจัยพบว่า การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในยุคราชการ 4.0  ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ มีการสร้างช่องทางให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมและที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ในการก าหนดทิศทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรม      
การแพทย์ ได้แก่ การประชุม การพูดคุยกัน ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การระดมคิดเห็น 
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รวมถึงการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การน าขึ้นเว็บไซด์ของกรม การติดประกาศในหน่วยงาน 
การน าเสนอผ่านรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งท าให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของบุคลากรใน
องค์กร จะน าไปสู่แนวร่วมในการปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกันมากข้ึน 
 1.2 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง จากการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานเป็นไปในแบบเชิงรุก           
มุ่งแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้รับบริการ เข้ามา
มีส่วนแสดงความคิดเห็นในการให้บริการและปรับปรุงการบริการ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและรวดเร็ว โดย
ผ่านช่องทางเว็บไซด์ของกรมการแพทย์ 
 1.3 กระบวนการเพ่ิมขีดสมรรถนะของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้สูงขึ้นและทันสมัย การวิจัย
พบว่า มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ิมขึ้น เห็นได้จากการท าค ารับรองตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติราชการ มีโครงการพัฒนาระบบให้บริการประชาชนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-leaning) 
เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซด์ของกรมการแพทย์ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงบริการที่สะดวกรวดเร็วและประหยัด และยังเป็นแนวทางสร้างความโปร่งใสขององค์กรได้
อีกด้วย เช่น การน าแอปพลิเคชัน LINE มาใช้เป็นช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการประสานงานและการก ากับดูแลของผู้น าองค์กร ท าให้การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารเป็นไป
อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง ทั้งยังมีส่วนช่วยท าให้องค์กรมีลักษณะสั่งการแบบแนวราบมากขึ้น อันเนื่องมาจาก
สามารถลดความเป็นทางการในการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาลงได้ ซึ่งการ
ผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีในองค์กรนั้นผู้บริหารยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะด้าน Digital ให้แก่
บุคลากร โดยการจัดฝึกอบรมบุคลากรในหลักสูตรต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยี Digital ในการปฎิบัติงาน  
 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 
4.0 ของ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
 จากการวิจัยพบว่า แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 ให้มี
ประสิทธิภาพ ต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาคน ปรับ Mindset และสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการให้มากข้ึน มีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี ้
 2.1 วางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Plan) โดยเริ่มต้นจากการก าหนดทิศทางกลยุทธ์จาก
การส ารวจการเปลี่ยนแปลงของบริบทภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อปัจจัยภายในขององค์กรมี
คณะท างานร่วมกันวางแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับนโยบายของกรมการแพทย์ และการวางแผน
ต้องมุ่งไปทิศทางเดียวกันมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงต้องสอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศและต้องตอบสนองกับความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ 

2.2 วิธีการปฏิบัติ และขั้นตอนการด าเนินงาน (Do) พบว่า มีการจัดประชุมระดมความคิด 
ร่วมกันหาแนวทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนั้นๆ มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการด าเนินงาน โดยมีการจัดล าดับ
ความส าคัญของภารกิจ และมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติภารกิจขององค์กร 
 2.3 กระบวนการตรวจสอบการท างาน ติดตามและประเมินผล (Check)  มีกระบวนการติดตาม
ทุกไตรมาส และให้รายงานผลงานทุกไตรมาส เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

2.4 กระบวนการปรับปรุงแก้ไข (Action) เมื่อพบปัญหาแล้วมีการน าผลการประเมินไปวิเคราะห์
หาข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่อง แล้วแก้ไขปัญหา และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยมีการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ  
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคใน           
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 ของ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์              
กระทรวงสาธารณสุข 

จากการวิจัยพบว่า มีปัญหา อุปสรรคหลายประการและแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
3.1 ปัญหาบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี Digital อันเนื่องมาจากความ

หลากหลายของช่วงอายุของบุคลากรในองค์กร ส่งผลให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีข้อจ ากัดหลายอย่าง
ซึ่งเกิดจากการใช้เทคโนโลยีของคนรุ่นต่างๆ ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ต่างกันท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานในระบบราชการ 4.0 ด้วยเทคโนโลยีก็ต่างกันเช่นกัน ซึ่งมีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค คือผู้บริหารมีการก าหนดแนวทางในการบริหารงานภายใต้เทคโนโลยี  มีการปฏิรูป             
การบริหารงานบุคคล และมีการจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 

3.2 ปัญหาด้านบุคลากร  เช่น การลาออก การเกษียณอายุราชการ การโอนย้าย ท าให้ขาด
บุคลากรที่มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ในการท างานส่งผลให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการท างาน
บางอย่าง และเมื่อรับบรรจุบุคลากรใหม่ก็ต้องเรียนรู้ ใหม่ ท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการท างาน                 
แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ โดยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานของบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถ ทักษะ ของบุคลากรให้สามารถท างานได้ในกลุ่มอ่ืนๆ นอกเหนือจากกลุ่มที่ตัวเองอยู่ และ
การฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้วยการท า KM ให้บุคลากรเกิดทักษะในการท างาน 
 3.3 ปัญหาขาดงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้อุปกรณ์มีการใช้งาน
ร่วมกัน และมีอายุการใช้งานที่นานเกินไป ส่งผลให้อุปกรณ์เกิดเสื่อมสภาพ เช่น เครื่องแสกนเอกสาร 
เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ การเช่าอุปกรณ์ IT 
จากบริษัทจากเอกชน ให้หน่วยงานภายนอกมาดูแลรักษาให้อุปกรณ์มีความพร้อมใช้งาน 
 3.4 ปัญหาบุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการท างานร่วมกับเทคโนโลยี  ซึ่ ง ใน                  
การท างานยังขาดนวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยีที่ เ อ้ือกับการท างานต้องมีการท างานแบบ Digital 
Workplace เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลทุกอย่างให้รวดเร็วมากขึ้น แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ส่งเสริม
ให้บุคลากรมีการท างานผ่านระบบ Digital เปลี่ยนแปลง Mindset ในเรื่องของการคิดนวัตกรรมมาใช้ใน
ยุคปัจจุบัน  
 3.5 ปัญหาการปรับตัวเข้าสู่ความเป็นระบบราชการ 4.0 หน่วยงานยังขาดการผสานการจัดเก็บ
ข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (Cloud Computing) และขาดความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอันสลับซับซ้อน
ต่างๆ จึงท าให้การบริการยังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เท่าที่ควร  แนวทางการแก้ไข
ปัญหา คือ การให้ผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรม ให้ความรู้ และฝึกทักษะการท างานผ่านเครื่องมือที่ใช้งาน
ร่วมกัน เช่น อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน ท าให้สามารถติดต่อกันได้อย่างเรียลไทม์ 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าว มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 ของ กองบริหารทรัพยากรบุคคล              

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
           จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) แสดงความเห็นว่า ระบบราชการ 4.0 
เป็นกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีน าหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติร่วมกับแนวคิดการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ และเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้าง
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พ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล โดยกรมการแพทย์ เปลี่ยนแปลงให้
เข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วยการปฏิรูปโครงสร้างของกรมการแพทย์ Department of Medical 
Services 4.0 หรือ DMS 4.0 เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ โดยใช้
เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเ พ่ือความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติ งาน ซึ่ งหลักส าคัญใน                      
การเปลี่ยนแปลงระบบราชการต้องให้ความส าคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพราะเป็นปัจจัย
หลักขององค์การ ดังจะเห็นได้ว่าแผนปฏิรูปโครงสร้าง DMS 4.0 มุ่งเน้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
มีความพร้อมทั้งทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริหารจัดการให้มากขึ้น เมื่อพิจารณาแล้วมีความสอดคล้องกับแนวคิดระบบราชการของ สุวิทย์ เมษินทรีย์ 
(2559) อธิบายไว้ว่า ระบบราชการเป็นเสาหลักของประเทศและจะเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อน
ประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 ดังนั้น ระบบราชการก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยน เพ่ือให้สอดรับ และส่งเสริม
การพัฒนา จึงจ าเป็นต้องมีการปฏิรูประบบราชการและข้าราชการซึ่งเป็นฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาล สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับทิศทางการบริหารประเทศ การผลักดันไปสู่ราชการ 
4.0โดยสร้างภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง และภาครัฐที่เปิดกว้างและ
เชื่อมโยงกัน จึงมีความจ าเป็นเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย ภาครัฐสามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้ซึ่งจะไม่ใช่
เพียงแต่การปฏิรูปในเชิงโครงสร้างและกฎระเบียบเท่านั้น แต่จ าเป็นต้องมีการปฏิรูปในเชิงทัศนคติและ
พฤติกรรมควบคู่กันไปด้วย เพ่ือให้ระบบราชการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและ
ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนประเทศแบบเชิงรุกให้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้ และมีแนวทางเดียวกันกับแนวคิดระบบราชการ 4.0 ของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2560) อธิบายว่า ภาครัฐจะต้องน าไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เพ่ือรองรับต่อยุทธศาสตร์  Thailand 4.0 ต้อง
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่ เพ่ือปฏิรูประบบราชการให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและ
เป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง ประกอบด้วยหลักการที่ส าคัญได้แก่ 
 1.1 การเปิดกว้างและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานอ่ืนๆ จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informants) แสดงความเห็นว่า เป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มีการบูรณาการ
ข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่างๆ จนเสมือนเป็นองค์กรเดียวกัน  เมื่อพิจารณาแล้วมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดปัจจัยแห่งความส าเร็จของระบบราชการ 4.0 ของ ส านักงาน ก.พ.ร. (2560, หน้า 5) อธิบายว่า 
การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนๆ ในสังคม (Collaboration) เป็นการยกระดับการท างานให้
สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกัน (Coordination) หรือท างานด้วยกัน (Cooperation) ไปสู่การร่วมมือ
กันอย่างแท้จริง โดยจัดระบบให้มีการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน มี
การระดมและน าเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ามาแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีการยอมรับความเสี่ยงและ
รับผิดชอบต่อผลส าเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกัน เพ่ือพัฒนาประเทศหรือแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนที่มี
ความสลับซับซ้อนมากขึ้น จนไม่มีภาคส่วนใดในสังคมจะสามารถด าเนินการได้ลุล่วงด้วยตนเอง โดยล าพัง
อีกต่อไปหรือเป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ” และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
ภูริพัฒน์ ครองยุติ (2561) เรื่องการน านโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไปปฏิบัติ กรณีศึกษากรมศุลกากร 
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการน านโยบายไทยแลนด์ 4.0 กรมศุลกากร ได้เน้นพัฒนากระบวนการบริหาร
การจัดการพิธีการเกี่ยวกับศุลกากร โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัล สารสนเทศ เชื่อมโยง



8 
 

บริการเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน เป็นรูปแบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการจากหลายภาคส่วน  

1.2 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) แสดง
ความเห็นว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 ต้องเป็นการปฏิบัติงานที่มุ่งแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้รับบริการเข้ามามีส่วนแสดงความ
คิดเห็นในการให้บริการและปรับปรุงการบริการ เพื่อเพ่ิมความสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงสร้างโอกาสทาง
สังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ มีกระบวนการท างานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 
ของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2562, หน้า 31) อธิบายว่า การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ประกอบด้วย 3 
หลัก ดังนี้ 1) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนร่วม ทั้งนี้ต้องมีการลดขั้นตอน และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่
ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น 2) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ การมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมาย การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความ
คาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยง
และมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ สามารถให้บริการประชาชนได้
อย่างมีคุณภาพ และเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวังของประชาชนได้
อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามผลการศึกษาของ นิรันดร์ แสงสุวรรณวาว (2560) เรื่องผู้น ากับการเปลี่ยนแปลง
องค์การภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ผลการวิจัยพบว่า องค์การภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลง
องค์การภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการเป็นองค์การที่เปิดกว้างและ
สามารถท างานเชื่อมโยงกับทุกฝ่าย (2) ด้านการเป็นองค์การที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ (3) ด้าน
การเป็นองค์การที่ชาญฉลาดและมีความคิดริเริ่ม  ส าหรับผลการศึกษาบทบาทของผู้น าภาครัฐใน               
การเปลี่ยนแปลงองค์การสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ได้แก่ (1) บทบาทในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
องค์การในด้านต่างๆ โดยการปรับปรุงบทบาทและโครงสร้างขององค์การ การปรับปรุงวิสัยทัศน์และแผน
ยุทธศาสตร์ การสื่อสาร ถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงองค์การและการสื่อสารวิสัยทัศน์ การ
พัฒนาบุคลากรทั้งในส่วนของบุคลากรในองค์การและกลุ่มเป้าหมายขององค์การ และการสร้างวัฒนธรรม
องค์การที่ เป็นประโยชน์ (2) บทบาทในการเป็นผู้น านวัตกรรมในองค์การ โดยการปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างานใหม่ และการสร้างความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ และ (3) 
บทบาทในการผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ 
 1.3 กระบวนการเพ่ิมขีดสมรรถนะของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้สูงขึ้นและทันสมัย จากการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) แสดงความเห็นว่า กระบวนการเพ่ิมขีดสมรรถนะของการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ เริ่มจากการวางแผน ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสร้างนวัตกรรมในการ
ท างาน รวมถึงมีการบูรณาการท างานระหว่างหน่วยงานในเครือข่าย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับ
การจัดการงาน การผลักดันให้องค์กรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติราชการ เช่ น การน าเทคโนโลยี 
Digital มาใช้ในการให้บริการประชาชน การประสานงาน และการพัฒนาทักษะด้าน Digital ให้แก่
บุคลากร เช่น ระบบงานสารบรรณผ่านระบบสารสนเทศ การใช้ฐานข้อมูลบุคคล DPIS เป็นต้น มีความ
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สอดคล้องกับแนวคิดทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2560, 
หน้า 2-3) อธิบายว่า เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตของมนุษย์แทบทุกด้านการติดต่อสื่อสาร
และปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมด าเนินการ  บนฐานของข้อมูลในอินเทอร์เน็ต หลายประเทศในโลกจึง
จ าเป็นต้องปรับตัวไปสู่ความเป็นดิจิทัล โดยภาครัฐในหลายประเทศเปลี่ยนแปลงจากระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ระบบรัฐบาลดิจิทัล 
 

2. แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 ของ กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) แสดงความเห็นว่า แนวทางพัฒนาการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 ให้มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาคน ปรับ 
Mindset รวมถึงสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการให้มากขึ้น เมื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลแล้วมีความสอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบ
ราชการ 4.0 ของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2560, หน้า 5) โดยอธิบายไว้ว่า การพัฒนาไปสู่
ระบบราชการ 4.0 ในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทาง
ความคิด (Mindset) ให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่จ าเป็น 
และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะช่วยท าให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น า              
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 มีองค์ประกอบที่ส าคัญ
ดังนี้ 
    2.1 การวางแผนจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Plan) จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informants) แสดงความเห็นว่า กองบริหารทรัพยากรบุคคลมีกระบวนการวางแผนโดยเริ่มต้นจากการ
ก าหนดทิศทางกลยุทธ์จากการส ารวจการเปลี่ยนแปลงของบริบทภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อปัจจัย
ภายในขององค์กร การวางแผนต้องมุ่งไปทิศทางเดียวกันกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ของกรมการแพทย์ ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ โดยมีกระบวนการท างานเป็นลักษณะของคณะท างานแผนปฏิบัติราชการ มีการค านึงถึงภารกิจ และ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ อีกทั้งยังน าวิธีการคิดนวัตกรรมเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) และการออกแบบบริการ (Service Design) มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบริการซึ่ง
เป็นกระบวนการคิดที่แตกต่างจากแนวทางการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแบบเดิม  เมื่อพิจารณาแล้วมี
ความสอดคล้องกับแนวคิดของ บุญเลิศ ไพรินทร์ (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล,  2562, หน้า 4-7) 
อธิบายว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณาก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์อย่างใช้ดุลพินิจ และการก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็น
นโยบายหลักที่ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ นโยบายจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยแนะ
แนวทางให้การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ภายใต้เงื่อนไขของเวลาและทรัพยากร 
ดังนั้น การวางแผนก าลังคนในภาครัฐ จึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรกลางที่ท าหน้าที่
วางแผนก าลังคนของประเทศ และยังมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ นรเศรษฐ วาสะศิริ และ  
ณฐวัฒน์ พระงาม (2560) เรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกรายด้านพบว่า ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ มีค่าเฉลี่ย
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สูงที่สุด อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอ่ืนๆ อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ด้านความปลอดภัยและสุขภาพ 
              2.2 วิธีการปฏิบัติ และขั้นตอนการด าเนินงาน (Do) จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
(Key informants) แสดงความเห็นว่า ต้องด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ โดยมีการน าเทคโนโลยีเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติภารกิจขององค์กร และมีการพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอ เช่น การฝึกอบรม การให้
ความรู้ การฝึกทักษะ เป็นต้น เพ่ือรับรองการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว โปร่งใส ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยมีขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานก าหนดโดยวิธีการประชุมระดมความคิดจากคณะท างาน
แผนปฏิบัติราชการ ร่วมกันหาแนวทางการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนั้นๆ มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการด าเนินงาน โดยมี
การจัดล าดับความส าคัญของภารกิจ ซึ่งในปัจจุบันนี้กรมการแพทย์ใช้นโยบาย DMS Refrom ขับเคลื่อน
ให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว คล่องตัว โปร่งใส 
สะดวก และทันต่อเหตุการณ์ เช่น การใช้แอปพลิเคชั่น LINE ในการประสานของทีมงาน เพ่ือให้เกิด          
การสื่อสารระหว่างกันให้เข้าใจตรงกัน ท าให้งานส าเร็จลุล่วงได้เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น               
เมื่อพิจารณาแล้วมีความสอดคล้องกับแนวคิดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล 
(2562, หน้า 36) อธิบายว่า หลักการและจุดมุ่งหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เป็นตัวก ากับและเพ่ือให้หลักการและจุดมุ่งหมายใน            
การปฏิบัติราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รัฐบาลจึงได้ออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งเปรียบเสมือนคัมภีร์แห่งการบริหารรัฐกิจยุคใหม่ เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น รวมถึงมีการปรับปรุงภารกิจของ
ส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ โดยได้มีการก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ 
น าเครื่องมือในการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้ประกอบการด าเนินงาน ได้แก่  การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
การจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ การจัดการต้นทุนฐานกิจกรรม การรื้อปรับระบบ การบริหารวงรอบเวลา   
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เป็นต้น 
    2.3 กระบวนการตรวจสอบการท างาน ติดตามและประเมินผล (Check)  จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key informants) แสดงความเห็นว่า มีกระบวนการติดตามทุกไตรมาส และให้รายงาน
ผลงานทุกไตรมาส เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของงานนั้นๆ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่ามีความสอดคล้องกับแนวคิด Balanced Scorecard ของ Robert 
S.Kaplan & David P.Norton (วิโรจน์ ก่อสกุล (2561ข, หน้า 42) อธิบายว่า การบริหารงานแบบสมดุล 
(Balanced Scorecard) เป็นการบริหารเชิงดุลยภาพ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการบริหารงานสมัยใหม่ และเป็น
เครื่องมือในการจัดการที่ช่วยในการน า กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยอาศัยการประเมิน และการก าหนดดัชนี
ชี้วัดผลส าเร็จ โดยภาครัฐก าหนดไว้ 4 มิติ คือ 1) มิติด้านประสิทธิผล 2) มิติด้านประสิทธิภาพของ              
การปฏิบัติราชการ 3) มิติด้านคุณภาพการให้บริการ และ  4) มิติด้านการพัฒนาองค์การ 

   2.4 กระบวนการปรับปรุงแก้ไข (Action) จากการวิจัยครั้ งนี้  ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informants) แสดงความเห็นว่า มีกระบวนการติดตาม ประเมินผลเป็นระยะๆ ทุกไตรมาส เมื่อพบปัญหา
แล้วมีการน าผลการประเมินไปวิเคราะห์หาข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่อง แล้วแก้ไขปัญหา และพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้น เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เมื่อวิเคราะห์แล้ว
มีความสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารระบบการบริหารราชการแผ่นดินเชิงกลยุทธ์  แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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ของ ปรัชญา ชุ่มนาเสียว (2562,หน้า 61) อธิบายว่า กระบวนการบริหารงานคุณภาพ (Deming Cycle) 
วงจร P-D-C-A ประกอบด้วย 1) Plan  ก าหนดล าดับความส าคัญและตั้งวัตถุประสงค์ 2) Do ลงมือปฏิบัติ
ตามข้ันตอนที่ก าหนด 3) Check ตรวจสอบการท างาน และ 4) Action ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา โดย
ที่หลังจากเสร็จกระบวนการสุดท้าย คือการปรับปรุงแก้ไข (Action) แล้ววงจรบริหารคุณภาพก็จะวนเข้าสู่
กระบวนการวางแผน (Plan) เพ่ือเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้ง ส าหรับการปฎิบัติในครั้งต่อไป ซึ่งวงจร
บริหารงานคุณภาพ PDCA จะสามารถวนอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆ โดยไม่มีที่สิ้นสุดเพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาที่
จะเกิดและเป็นการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
 

3. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุค
ราชการ 4.0 ของ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) แสดงความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 กรณีศึกษา กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ดังนี้  

3.1 ปัญหาบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี Digital อันเนื่องมาจากความ
หลากหลายของช่วงอายุของบุคลากรในองค์กร ส่งผลให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีข้อจ ากัดหลายอย่าง
ซึ่งเกิดจากการใช้เทคโนโลยีของคนรุ่นต่างๆ ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ต่างกันท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานในระบบราชการ 4.0 ด้วยเทคโนโลยีก็ต่างกันเช่นกัน ซึ่งมีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค คือ ผู้บริหารได้ก าหนดแนวทางในการบริหารงานภายใต้เทคโนโลยีมีการปฏิรูปการ
บริหารงานบุคคล และมีการจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
และสร้างฐานข้อมูลการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ ความช านาญ จากรุ่นสู่รุ่น 
โดยมีเทคโนโลยีช่วยในการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ สอดคล้องกับแนวคิดของ วิโรจน์ ก่อสกุล (2561ข, 
หน้า 95-101) ได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมองค์การ ได้แก่ องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) มีสาระส าคัญในการสร้างค่านิยมทางวัฒนธรรมให้เกิดการสนับสนุนเรียนรู้และน าความรู้ที่
ได้มาแบ่งบัน พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ทางด้านความคิด แรงจูงใจ วิสัยทัศน์เพ่ือยกระดับ
การปฏิบัติงาน และแนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่เน้นให้เกิดการจัดการ
ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การ ซึ่งกระจัดกระกายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุก
คนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตัวเอง รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 ปัญหาด้านบุคลากร  เช่น การลาออก การเกษียณอายุราชการ การโอนย้าย ท าให้ขาด
บุคลากรที่มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ในการท างานส่งผลให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการท างาน
บางอย่าง และเมื่อรับบรรจุบุคลากรใหม่ก็ต้องเรียนรู้ ใหม่ ท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการท างาน                 
แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ โดยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานของบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถ ทักษะ ของบุคลากรให้สามารถท างานได้ในกลุ่มอ่ืนๆ นอกเหนือจากกลุ่มที่ตัวเองอยู่ และ
การฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้วยการท าการจัดการความรู้ ให้บุคลากรเกิดทักษะในการท างาน               
มีความเป็นไปตามแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของ ปรัชญา ชุ่มนาเสียว (2562) แนวคิดหลักใน
การสร้างการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่ควรจะพิจารณาปัจจัยที่จะมีผลต่อการสร้างความส าเร็จไปที่ปัจจัยหนึ่ง
หรือสองปัจจัย นักบริหารที่ก าหนดยุทธศาสตร์มักจะให้ความส าคัญต่อตัวกลยุทธ์กับการก าหนดโครงสร้าง
ของหน่วยงานเป็นหลัก เพ่ือให้การครอบคลุมการด าเนินงานอย่างครบถ้วน มีความสอดคล้องกับแนวคิด
ของนักทฤษฎี Robert H.Waterman Jr. , Thomas J.Peters และ Julien R.Philips ได้เสนอตัวแบบที่
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เป็นประโยชน์ต่อการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยใช้ทฤษฎี The 7- S Framework เช่น Structure ก าหนด
แนวทางการปฏิบัติงาน การแบ่งงาน อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของทีมงาน Systems การก าหนด
กระบวนการท างานแต่ละด้าน และการเชื่อมโยงกระบวนการระหว่างกลุ่มงาน เป็นต้น และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ อนันตสิทธิ์  กิตติฤดีกุล (2561) เรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เ พ่ือ                
การสร้างสรรค์ กรณีศึกษาองค์กรสิ่งก่อสร้างแบบเคลื่อนย้ายได้ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า               
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์มีความแตกต่างจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบดั้งเดิม ซึ่ง
มุ่งเน้นหน้าที่เป็นส่วนใหญ่ และแต่ละหน้าที่จะมีการด าเนินงานอย่างเป็นอิสระแต่ในแนวคิดของการ
บริหารเชิงกลยุทธ์นั้น ผู้อ านวยการฝ่ายทุกคนจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้บริหาร การบริหารทรัพยากร
มนุษย์เป็นการน ามนุษย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและด้วยเหตุผลที่มนุษย์เป็นปัจจัยหลักใน               
การพัฒนาองค์กร ทุกองค์กรจึงให้ความส าคัญต่อทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง โดยพยายามน าศักยภาพ
หรือความสามารถของทรัพยากรมนุษย์มาใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ในการที่จะน าเอาทรัพยากรมนุษย์
มาใช้ในองค์กรนั้นจะต้องมีความเข้าใจลักษณะของมนุษย์ เช่น มีคุณค่า และราคาแพง และนับวันยิ่งมี
ค่าจ้างแรงงานแพงยิ่งขึ้น มีชีวิตมีความรู้ และมีสภาพเสื่อมถอยเมื่ออายุสูงขึ้น ในการเข้าสูงระบบแรงงาน
ต้องเป็นไปตามลักษณะความสามารถและข้อตกลงทั้งในด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน ทรัพยากรมนุษย์
แต่ละคนมีความแตกต่างกัน แต่ก็สามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงได้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
ซึ่งเดิมเรียกว่า การบริหารบุคคลจึงต้องให้ความสนใจต่อการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์เพ่ือการพัฒนา
องค์กรให้ก้าวหน้า  
 3.3 ปัญหาขาดงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้อุปกรณ์มีการใช้งาน
ร่วมกัน และมีอายุการใช้งานที่นานเกินไป ส่งผลให้อุปกรณ์เกิดเสื่อมสภาพ เช่น เครื่องแสกนเอกสาร 
เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ การเช่าอุปกรณ์ IT 
จากบริษัทจากเอกชน ให้หน่วยงานภายนอกมาดูแลรักษาให้อุปกรณ์มีความพร้อมใช้งาน  สอดคล้องกับ
แนวคิดของ วิโรจน์ ก่อสกุล (2562, หน้า 88)  ได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือเป็น
แนวทางด าเนนิงานขององค์กรที่จะท าให้บรรลุภารกิจและวัตถุประสงค์หลักขององค์กร โดยอธิบายถึง กล
ยุทธ์การจ้างงานจากภายนอกองค์กร (Outsourcing) คือ การใช้บริการจากภายนอกองค์กร มา
ด าเนินการแทน เพ่ือช่วยงานในบางส่วนชั่วคราวหรืองานพ้ืนฐานระยะยาว อาจจะกระท าโดยบริษัทหรือ
บุคคล โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ก าหนดและควบคุมก ากับทุกส่วนตั้งแต่นโยบายไปจนถึงการปฏิบัติงานในทุกๆ
ขั้นตอนของผู้รับจ้าง 

3.4 ปัญหาบุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการท างานร่วมกับเทคโนโลยี ซึ่งในการท างานยัง
ขาดนวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยีที่เอ้ือกับการท างานต้องมีการท างานแบบ Digital Workplace เพ่ือเป็น
การเชื่อมโยงข้อมูลทุกอย่างให้รวดเร็วมากขึ้น แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
ท างานผ่านระบบ Digital เปลี่ยนแปลง Mindset ในเรื่องของการคิดนวัตกรรมมาใช้ในยุคปัจจุบัน ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับการศึกษาของ วิชชุตา ธนพูนไพศาล (2560) เรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 กรณีศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนกลาง 
ผลการวิจัยพบว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ให้ความส าคัญและด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามแนวทางของส านักงาน ก.พ.ร. มาอย่างต่อเนื่อง ส าหรับปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ รวมถึงการขาดความร่วมมือจากบุคลากร ขาด
ความรู้ความเข้าใจ ขาดการน าองค์การอย่างจริงจัง และขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการ และมี
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค คือ องค์การจะต้องให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างความรู้ 
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ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแก่บุคลากรทุกระดับ 
โดยเฉพาะผู้บริหาร เนื่องจากผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานต่างๆ และเป็น
ผู้น าในการขับเคลื่อนให้องค์การประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่องค์การได้ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืนต่อไป 
 3.5 ปัญหาการปรับตัวเข้าสู่ความเป็นระบบราชการ 4.0 หน่วยงานยังขาดการผสานการจัดเก็บ
ข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (Cloud Computing) และขาดความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอันสลับซับซ้อน
ต่างๆ จึงท าให้การบริการยังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เท่าที่ควร แนวทางการแก้ไข
ปัญหา คือ การให้ผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรม ให้ความรู้ และฝึกทักษะการท างานผ่านเครื่องมือที่ใช้งาน
ร่วมกัน เช่น อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน ท าให้สามารถติดต่อกันได้อย่างเรียลไทม์มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดรัฐบาลดิจิทัล ของ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2560) อธิบายว่า การออกแบบและ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการของรัฐโดยอาศัยข้อมูลดิจิทัลเพ่ือสร้างบริการของรัฐในรูปแบบใหม่ ผ่าน
เทคโนโลยี Mobile Social CloudTechnology ในยุคอินเทอร์เน็ต โดยมีลักษณะ 3 ประการได้แก่               
1) Reintegration เป็นการบูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดการ
ก ากับควบคุมการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 2) Needs-based holism เป็นการปรับปรุงองค์กร
ภาครัฐเพ่ือให้เกิดการให้บริการสาธารณะที่ให้ความส าคัญต่อการน าความต้องการของพลเมือ งมาเป็น
ศูนย์กลาง 3) Digitalization เป็นการใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการน าระบบบริหารสารสนเทศมาใช้ 
รวมถึงการให้ความส าคัญต่อการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งจะเข้ามาแทนที่วิธีการท างานแบบเดิม 
และมีความสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนาประเทศ ของ เดช อุณหะจิรังรักษ์ 
(2562, หน้า 14) อธิบายเกี่ยวกับไว้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความเชื่อมโยงกับบริบทของการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับประเทศที่ก าลังพัฒนาทั้งหลาย ก็คือการท าให้ทรัพยากรมนุษย์
นั้นๆ มีคุณภาพ หรือการท าให้คนมีคุณภาพ แต่คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ หรือคุณภาพของคนใน
ลักษณะใดจึงจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนกระบวนการ พัฒนา ควรสอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศนั้นๆ ด้วย เมื่อพิจารณาสิ่งหนึ่งที่จะเป็นเรื่องที่ส าคัญของการขับเคลื่อนองค์กรได้รับ                  
การช่วยเหลืออย่างยั่งยืนและได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในอนาคตได้รับนั่นคือการดูแลคนใน
องค์กร ประกอบไปด้วย 4 ด้านหรือที่เรียกว่า 4 H ได้แก่ 1) ด้านสติปัญญา (Head) 2) ด้านทักษะและ           
การปฏิบัติงาน (Hand)  3) ด้านสุขภาพ (Health) 4) ด้านจิตใจ (Heart)   
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 กรณีศึกษา กองบริหารทรัพยากร
บุคคล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีข้อเสนอแนะในการวิจัยดังนี้ 

1. ควรมีโครงการจัดฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
และติดตาม ประเมินผล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
          2. ควรจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางผ่านระบบคลาวด์ (Cloud Computing) ที่เจ้าหน้าที่สามารถ
ใส่ข้อมูลการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานที่ได้รับมอบหมาย และข้อมูลต้องมีความพร้อมในการเผยแพร่
ไปยังประชาชนผู้รับบริการหรือหน่วยงานในเครือข่าย   

3. ควรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) ของบุคลากร โดยมุ่งพัฒนากระบวน  
การคิด สร้างนวัตกรรมในการท างานและมีระบบประเมินเป็นไปตามระบบคุณธรรมและตรงตามหลัก   
ธรรมาภิบาล  
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           4. ประเทศไทยก าลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ย่อมส่งผลกระทบต่อทรัพยากรบุคคลในองค์กร
อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ บุคลากร Gen Baby Boomers ก็ได้เวลาเกษียณอายุ ในขณะที่พนักงานรุ่นใหม่
ก้าวเข้าสู่องค์กรน้อยลง ส่งผลให้องค์กรต้องสูญเสียองค์ความรู้ ประสบการณ์ ที่สะสมในตัวบุคคลเหล่านั้น 
องค์กรควรต้องมีการแสวงหาแนวทางถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ 
           5. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 ควรเปิดโอกาสและให้ความส าคัญกับคนรุ่น
ใหม่ Gen Y ซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีใน            
การปฏิบัติงาน องค์กรควรมีกระบวนการจูงใจให้บุคลากร Gen Y มีความรักความผูกพันในองค์กร เพ่ือลด
ปัญหาในการลาออก และควรมีแนวทางส่ง Gen Y ให้ท างานร่วมกันกับคนท่ีอาวุโสกว่าอย่าง Gen X และ 
Baby Boomers ได้อย่างลงตัว 
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