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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การท างานของบุคลากรกองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปัญหาและอุปสรรคในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการท างานของบุคลากรกองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางใน
การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรกองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสู่
องค์การดิจิทัล โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 15 คน 
ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรกองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน ทั้งการสั่งงาน การสื่อสาร มีการรับ-ส่ง หนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้ QR Code ในการดาวน์โหลดเอกสาร จัดเก็บข้อมูลบุคลากรเข้าสู่ระบบ HR จัดท า
นามานุกรมออนไลน์ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการยืม-คืน หนังสือ รวมทั้งประชุมผ่านระบบ 
VDO Conferrent เป็นต้น ในด้านปัญหาและอุปสรรคในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล คือ 1. ปัญหา
ด้านบุคลากร 2. ปัญหาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 3. ปัญหาด้านงบประมาณ 4. ปัญหาด้านวัสดุ
อุปกรณ ์นอกจากนี้ผลการศึกษาพบว่า แนวทางในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร
กองกลาง มีดังนี้ 1. ส ารวจความต้องการจะพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 2. ควรมีการจัด
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 3. ผู้บริหารของหน่วยงาน ควรจะให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร  
4. ขอจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัย  
 

ค าส าคัญ : ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล; การประยุกต์; กองกลาง  

 

 

 

 
 * บทความนี้เรยีบเรยีงจากการค้นคว้าอิสระเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิิทัลของบุคลากรกองกลาง ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ เพื่อพัฒนาสู่องค์การดิจิทัล 
 ** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
 ปัจจุบันทั่วโลกได้เข้าสู่สังคมโลกในยุคดิจิทัลหรือยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นมิติทางสังคม วัฒนธรรม มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางด้านการเมือง และมิติด้าน
เทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าและการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ท าให้มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารถึงกันในทั่วทุกมุมโลก ดังนั้นสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์จึงเป็นสังคมของโลก       
ยุคดิจิทัลที่มนุษย์สามารถก้าวผ่านพรมแดนของประเทศ เชื่อมโยง ติดต่อสื่อสารถึงกันอย่างรวดเร็ว       
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ ในการหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถแลกเปลี่ยน
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารซึ่งกันและกัน ได้ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากทั่วทุกมุมโลก 
 รัฐบาลไทยได้มีนโยบายก าหนดทิศทางของประเทศ ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็น
แนวทางไปสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่เปลี่ยนเศรษฐกิจจากเดิมไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์นั้น ระบบราชการก็ต้อง
มีการปรับเปลี่ยนและปฏิรูปเพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 และจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็วจน
แพร่กระจายไปในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ท าให้สังคมก้าวสู่ยุค New Normal หรือความปกติแบบใหม่ 
หน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเทศชาติ ต้องเร่งรัดการปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
วิธีการให้บริการโดยตรง ในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการท างานเพ่ิมมากขึ้น ปรับเปลี่ยน
การให้บริการ โดยเปลี่ยนมาเป็นให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลมากยิ่งขึ้น เพื่อลดปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพ
ของคนในสังคมโดยการใช้ช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์ (Online) 
 กองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจและหน้าที่
หลักในการติดต่อประสานราชการระหว่างหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในภารกิจด้านงานสารบรรณของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนั้นบุคลากรกองกลาง ยังมีภารกิจในการติดต่อประสานงานกับผู้บริหาร
ระดับสูง และหน่วยงานภายนอกในการประสานงานต่างๆ แต่บุคลากร อุปกรณ์ องค์ความรู้ วิธีด าเนินการ 
ของบุคลากรยังไม่มีความพร้อมเต็มศักยภาพในการท างานภายใต้สถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
เพ่ือให้การท างานและการบริหารงานตามข้อสั่งการของผู้บริหารเกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง และ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากความล่าช้าของการประสานข้อสั่งการของผู้บริหาร สอดรับกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เพ่ือลดระยะเวลาหรือข้ันตอน
การด าเนินงานที่ไม่จ าเป็น ลดต้นทุนการด าเนินงาน และสามารถตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของหน่วยงาน บุคคลที่ต้องการติดต่อประสานงาน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน
ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการท างานกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ให้เกิดความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพในการท างานที่ดียิ่งขึ้น 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร
กองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาสู่องค์การดิจิทัล เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือ
การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 1. กลุ่มประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของกองกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
ของกองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 126 คน  
 2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) จ านวน 15 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  1) ผู้อ านวยการกองกลาง เป็นผู้บังคับบัญชา ดูแลการปฏิบัติงาน พัฒนาการท างานและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่บุคลากรในกองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 1 คน 
  2) ข้าราชการ ผู้ควบคุมการท างานของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานภายในของ
กองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 7 คน  
  3) บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ประสานงานเกี่ยวกับงานของกองกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 7 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ แบบสัมภาษณ์ได้ผ่านการทดสอบ
ด้านเนื้อหา (Content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เรียบร้อยแล้ว เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล มีการ
แจ้งวันนัดสัมภาษณ์ล่วงหน้า และขออนุญาตในการจดบันทึกก่อนทุกครั้ง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จากเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดย
ผู้อื่น และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ที่ถามตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์  
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา มีดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ที่ 1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการท างานของบุคลากรกองกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 การศึกษาวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการท างานของบุคลากรกองกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรส่วนใหญ่มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในชีวิตประจ าวันอยู่
แล้วเป็นพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกัน ผ่านแอพลิเคชั่น Line, Facebook, Messenger และ 
E-mail จนกระท่ังน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการท างานเพ่ิมเติม เช่น การพิมพ์เอกสารทาง
ราชการ รับ-ส่ง เอกสารกันผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้นข้อมูล การจัดเก็บเอกสารเพ่ือใช้ใน
การสืบค้นภายหลัง หรือเป็นหลักฐานอ้างอิงภายในหน่วยงาน โดยทุกกลุ่มงานภายในกองกลาง ต่างก็มี
การน าเทคโทโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับงานของตนเอง เช่น  
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 ผู้อ านวยการกองกลาง ในฐานะผู้บังคับบัญชา ต้องมีการสั่งงานต่างๆ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
บางครั้งการจะเรียกพบผู้ใต้บังคับบัญชา ก็อาจจะไม่สะดวกหรือรวดเร็ว ทันกับสถานการณ์ที่ต้องการ แต่
การที่น าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการท างาน ส่งผลให้การท างานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น นอกจาก
การโทรศัพท์สั่งการแล้ว ยังสามารถส่งข้อมูลเพ่ิมเติมได้ผ่านแอพลิเคชั่น Line ซึ่งเป็นแอพลิเคชั่นที่นิยมใช้
ในการติดต่อสื่อสาร สามารถโทรเพื่อสนทนากันทางเสียง หรือเห็นภาพเคลื่อนไหวกันได้ และยังสามารถ
ส่งข้อมูลงานเป็นไฟล์งานต่างๆ ได้ ท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการสั่งงานของผู้บังคับบัญชา  
 กลุ่มภารกิจอ านวยการ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการท างาน โดยการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุ เป็นการท าผ่านระบบออนไลน์ การจัดเก็บข้อมูลต่างๆของข้าราชการ และบุคลากรภายใน
กองกลาง ก็มีการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ ที่สามารถเรียกดูหรือปรับแก้ไขได้ตลอดเวลา การส่งข้อมูลจัดท า
ตัวชี้วัดรายบุคคล หรือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วย ในการสแกน 
QR Code เพ่ือดาวน์โหลดเอกสาร แทนการส าเนาเอกสารแจก ท าให้ลดต้นทุน ประหยัดงบประมาณ 
และช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย 
 กลุ่มงานสารบรรณ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในด าเนินงาน โดยการรับ-ส่ง หนังสือทาง
ราชการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าหนังสือฉบับนี้ ด าเนินการอยู่ใน
ขั้นตอนไหน หรืออยู่ที่ใคร เพื่อตามเรื่องได้ถูกต้อง นอกจากนั้นยังมีการสแกนเอกสารส าคัญทางราชการ
เก็บไว้ เพื่อการสืบค้นภายหลัง หรือเป็นหลักฐานอ้างอิง 
 กลุ่มสนับสนุนภารกิจผู้บริหาร ได้มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการท างาน โดยหน้าที่
หลักของกลุ่มคือการสนับสนุนภารกิจของผู้บริหารระดับสูง เช่น ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง และ
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง เป็นต้น การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการท างานนั้น เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ใน
การตอบสนองงานของผู้บริหาร ซึ่งมีการจัดท าตารางงานของผู้บริหารระดับสูงในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ง่ายต่อการปรับแก้ ส่งต่อได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังมีการจัดท านามานุกรม ซึ่งปกติ
จะท าเป็นเล่มเอกสารแจกจ่ายให้กับหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีข้อจ ากัดของงบประมาณ
ในการจัดท า ท าให้ไม่สามารถแจกจ่ายให้กับบุคลากรทุกคนได้ แต่การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการ
ท างาน ส่งผลให้การจัดท านามานุกรมสามารถกระจายข้อมูลไปได้กว้างขว้างขึ้น โดยท าในรูปแบบนามานุ
กรมออนไลน์ สามารถสแกน QR Code ข้อมูลของผู้บริหารทั้งกระทรวงสาธารณสุขก็จะปรากฎขึ้นมา 
และยังสามารถแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้อีก เพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้ประโยชน์ 
 กลุ่มอาคารสถานที่ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นประจ าโดยเฉพาะการจัดประชุม ไม่ว่าจะเป็น
วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการประชุม เช่น ไมโครโฟน โปรเจกเตอร์ เครื่องเสียง สัญญาณไวไฟ เป็นต้น 
ซึ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์ท่ีส าคัญในการใช้ประชุม 
 กลุ่มงานห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน โดย
การดูแลเว็บไซต์ของกองกลาง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรสามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลได้ นอกจากนั้นยัง
มีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการยืม-คืนหนังสือออนไลน์ หรือการค้นหาหนังสือที่ต้องการผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ ซึ่งท าให้สะดวก รวดเร็วในการด าเนินงาน  
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 กลุ่มสวัสดิการ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ โดยการขายของจากร้านค้าสวัสดิการ
สามารถมาเลือกชมได้ที่ร้านค้าและทางออนไลน์ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขายสินค้าที่ระลึก เสื้อผ้า 
และสินค้าอ่ืนๆของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
สามารถเลือกชมสินค้าได้ผ่านทางเพจ Facebook  นอกจากนั้น เทคโนโลยีดิจิทัลยังมาช่วยในการจัดเก็บ
จ านวนสินค้า ที่ขายได้ หรือคงเหลือ เพื่อจัดท ายอดสินค้าและรายละเอียดของสินค้าให้เป็นปัจจุบันอยู่
ตลอดเวลา 
 กลุ่มพิธีการและกิจกรรมพิเศษ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการท างาน โดยการสั่งงาน
กันทางแอพลิเคชั่น Line ส่งข้อมูลเอกสารทางราชการกันผ่านทาง Line ในเวลาเร่งด่วน เช่น หนังสือเชิญ
ประชุมที่มีความเร่งด่วน ค ากราบบังคมทูล หรือหนังสือส านักในพระมหากรุณาธิคุณ  ในบางโอกาสการส่ง
ข้อมูลเหล่านี้ผ่านแอพลิเคชั่น Line มีความสะดวกกว่า ในเวลาที่เร่งรีบ สามารถส่งข้อมูลให้ผู้บริหาร
ระดับสูง สามารถอ่านหรือปรับแก้ข้อมูลได้ทันที 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าบุคลากรของกองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขส่วนใหญ่ มีศักยภาพในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการท างาน ซึ่งเทคโนโลยี
ดิจิทัลในปัจจุบันถือว่ามีส่วนช่วยในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความสะดวก รวดเร็ว ในการ
ท างาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดพิมพ์เอกสาร การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การรับ-ส่งข้อมูล ช่วยในการ
ติดตามงาน และยังลดภาระค่าใช่จ่ายในด้านของพัสดุและงบประมาณ ช่วยประหยัดเวลา และลดขั้นตอน
ในการท างาน ส่งผลให้การท างานเกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส   โคโรนา 2019 ที่ก าลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกในปัจจุบัน ยิ่งส่งผลให้เกิดการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะในส่วนของการประชุมกันผ่านทางระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นแอ
พลิเคชั่น Zoom, Weber, VDO Conferrent เป็นต้น    
 วัตถุประสงค์ที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการท างานของบุคลากร
กองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 การศึกษาวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการท างานของ
บุคลากรกองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 
 1. ปัญหาด้านบุคลากรกองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความต่างในเรื่องของ
ช่วงวัย ที่ค่อนข้างห่างกัน ท าให้การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน อาจจะส่งผลให้
บุคลากรที่มีอายุมาก อาจจะต้องปรับตัวและเปิดใจยอมรับเพ่ิมมากข้ึนในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน 
 2. ปัญหาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล บุคลากรกองกลางถึงจะมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อยู่บ้างแล้ว แต่ก็ยังคงเป็นการใช้งานในสิ่งที่ตัวเองถนัด หากมีการใช้งานโปรแกรมที่ไม่มีความถนัดหรือ
เกิดปัญหาจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอื่นๆ บุคลากรกองกลางส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
 3. ปัญหาด้านงบประมาณ งบประมาณที่กองกลางได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณมี
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ข้อจ ากัด ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ ที่จะเข้ามาช่วยใน
การท างาน ไม่สามารถด าเนินการไปได้ เนื่องจากไม่มีงบประมาณที่เพียงพอในการจัดซื้อ  
 4. ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ของกองกลาง ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องโทรสาร ฯลฯ ต่างก็มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้ใช้งาน ส่งผลให้บางครั้งเวลาที่มี
งานเร่งด่วน ท าให้งานเกิดความล่าช้าได้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่อนข้างล้าสมัย เป็นรุ่นเก่า ไม่รองรับการ
ใช้งานในปัจจุบัน หรือมีปัญหาเสียบ่อย ซึ่งแก้ไขปัญหาได้เพียงส่งซ่อม ไม่สามารถจัดหาใหม่ได้ 
 วัตถุประสงค์ที่ 3 แนวทางในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรกองกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสู่องค์การดิจิทัล 
 การศึกษาวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรกองกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสู่องค์การดิจิทัล ประกอบด้วย 
 1. ส ารวจความต้องการของบุคลากรกองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการ
จะพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากรประจ าปี ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาทักษะความรู้เป็นไปตามความต้องการของบุคลากร เกิดการ
ยอมรับ ปรับตัว และน าทักษะความรู้นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานได้อย่าง
เป็นรูปธรรม  
 2. ควรมีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายในหน่วยงาน 
หรือการศึกษาเรียนรู้จากหน่วยงานอื่นที่มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการท างาน เพื่อให้
บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้รับการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และสร้างบุคลากรที่มีความรู้
ความช านาญเฉพาะด้านในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเป็นต้นแบบ ในการน าความรู้ไปเผยแพร่ต่อ หรือ
ช่วยแก้ไขปัญหาในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่องค์การพบเจอ 
 3. ผู้บริหารของหน่วยงาน ควรจะให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องของการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการกระตุ้นหรือเป็นตัวอย่างในการใช้ประโยชน์จากการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้
ในการท างาน เพื่อเป็นตัวอย่างของบุคลากรภายในหน่วยงาน รวมทั้งการปรับทัศนคติ มุมมอง ในการเปิด
ใจยอมรับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่จะมาเป็นส่วนช่วยให้การท างานเป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
 4. ขอจัดสรรงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีต่างๆที่
มีความทันสมัย เข้ากับการใช้งานในยุคปัจจุบัน และมีจ านวนที่เพียงพอต่อการใช้งานของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน เพ่ือรองรับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
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อภิปรายผล 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรกองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
เพ่ือพัฒนาสู่องค์การดิจิทัล  
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการท างานของบุคลากรกองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

การพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์การดิจิทัล เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่ส าคัญตามที่รัฐบาลได้มีนโยบาย
ก าหนดทิศทางของประเทศไทย ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ซึ่งเป็นแนวทางไปสู่เป้าหมาย 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่เปลี่ยนเศรษฐกิจจากเดิมไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์นั้น ระบบราชการก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนและ
ปฏิรูปเพ่ือรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน (Better Governance, Happier Citizens) 
โดยระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่เพ่ือพลิกโฉม (transform) ให้สามารถเป็นที่
เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยกองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
มีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้องค์การขับเคลื่อนไปได้ ซึ่งมีภารกิจที่ส าคัญ ดังนี้ 1. ด าเนินการ
เกี่ยวกับงานสารบรรณของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ งาน
บริหารทั่วไป งานห้องสมุด และงานเลขานุการผู้บริหารของส านักงานปลัดกระทรวง รวมทั้งงานพระราชพิธี 
งานรัฐพิธี และงานพิธีการต่างๆ ตลอดจนงานกิจกรรมพิเศษ 3. ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ยานพาหนะ
ของส านักงานปลัดกระทรวง และการรักษาความปลอดภัยในเขตพ้ืนที่กระทรวง 4. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5. ประสานราชการกับหน่วยงานทั่วภายในและภายนอก
กระทรวง 6. ด าเนินการอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของส านักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย จากบทบาทหน้าที่ที่กล่าวมา บุคลากรกองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ได้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างกัน ผ่านแอพลิ
เคชั่น Line ที่เป็นที่นิยมในการใช้พูดคุย ส่งข้อมูลข่าวสารกันน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการปฏิบัติงานให้มี
ความสะดวก รวดเร็วขึ้น เช่น การพิมพ์เอกสารทางราชการ รับ-ส่ง เอกสารกันผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ 
การสืบค้นข้อมูล การจัดเก็บเอกสารเพ่ือใช้ในการสืบค้นภายหลัง หรือเป็นหลักฐานอ้างอิง ยิ่งในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยิ่งส่งผลให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในส่วนของการประชุมกันผ่านทางระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นแอพลิเคชั่น Zoom, Weber, VDO 
Conferrent เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับประกาศส านักงานกระทรวงสาธารณสุข (2564) มีประกาศความว่า เรื่อง 
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระรวงสาธารณสุขน า
นโยบายไปปฏิบัติจนเกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม โดยนโยบายส าคัญที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย 1 ด้าน คือ นโยบาย
ด้านองค์การ คือส่งเสริมองค์การให้มีระบบการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
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ด้วยนวัตกรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการปรับเปลี่ยนองค์การ ด้วยการน านวัตกรรมทางการบริหารมาปรับ
ใช้เพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิภาพอย่างมาก สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ของบุญ
เกียรติ        การะเวกพันธุ์ (2564) ได้อธิบายว่า การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยน าหลักการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพ  ในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดย
การน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ โดยเหตุผลที่ต้อง
น าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ คือ 1. กระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์การทั้งภาครัฐและ
เอกชน ที่ต้องเพ่ิมศักยภาพและความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเพ่ือตอบสนองความต้องการของระบบที่
เปลี่ยนแปลงไป 2. ระบบราชการไทยมีปัญหาที่ส าคัญ คือ ความเสื่อมถอยของระบบราชการ และขาดธรรมาภิ
บาล ถ้าภาครัฐไม่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพ่ือไปสู่องค์การสมัยใหม่ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ก็จะส่งผลบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในอนาคตด้วย ท าให้องค์การภาครัฐในปัจจุบันต้องปรับตัวกับการพัฒนาองค์การด้วยการ
น าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการท างาน การศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัณณธร ขุนสอาดศรี 
(2563) ได้ศึกษาเรื่อง การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ กรณีศึกษา
ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นนทบุรี พบว่า ระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุมีการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น มีการน าเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมอุษา วิไลพันธุ์ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง การปฏิรูป
กระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ศึกษาเฉพาะกรณี ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า การปฏิรูปกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของส านักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งเน้นให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน ลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สามารถท าให้ท างานร่วมกันได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และอ านวยความสะดวกในงานบริการ 
 โดยในส่วนของศักยภาพในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการท างานของบุคลากรกองกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนใหญ่ มีศักยภาพในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดย
บุคลากรมีทุนเดิมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพ้ืนฐานเป็นอยู่แล้ว เช่น การใช้แอพลิเคชั่น Line การรับ-ส่งข้อมูล
งานทาง E-mail  สถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ท าให้บุคลากรอาจจะต้องพัฒนา เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ได้ Peter Senge (อ้างถึงใน วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2563, 
หน้า 252) อธิบายว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ คือองค์การที่ขยายขอบเขตเพ่ือน าไปสู่การสร้างผลงานที่ต้องการ
อย่างแท้จริงและคนในองค์การต่างเรียนรู้วิธีที่จะเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนภา 
จันทร์อ่อน (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร กรมประชาสัมพันธ์ สู่การ
เปลี่ยนเป็นหน่วยงานดิจิทัล พบว่า การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถด้านทักษะดิจิทัลมีความ
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สอดคล้องกับแนวคิดบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ในด้านการสร้างระบบการพัฒนาสนับสนุนด้านบุคลากร 
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ E-learning และน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการด าเนินงานของ
หน่วยงานสามารถท างานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา สุริน (2562) ได้
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล : กรณีศึกษาส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล ส านักงานศาลยุติธรรม พบว่า ศักยภาพบุคลากรในการ
น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน คือ บุคลากรส่วนใหญ่มีทักษะความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านการใช้โปรแกรมประมวลผล ด้านการใช้
โปรแกรมตารางค านวณ และด้านการใช้งานอินเตอร์เน็ต ส่วนทักษะที่บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจหรือ
มีความเข้าใจน้อยมาก คือ ทักษะด้านการใช้โปรแกรมน าเสนอ ด้านการใช้งานเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย ด้าน
การท างานร่วมกันแบบออนไลน์ ด้านการใช้สื่อดิจิทัล และด้านการใช้ดิจิทัลเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย โดย
บุคลากรกองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนใหญ่มีทักษะการรู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้นทั้ง
เรื่องของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ส่วนติดต่อผู้ใช้ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พ้ืนฐาน รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ (Peripherals) ต่างๆ แววตา เตชาทวีวรรณ (อ้างถึงใน 
นิตยา วงศ์ใหญ่, 2560, หน้า 1632) แต่ทักษะของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพนั้นควรประกอบไป
ด้วยทักษะในการใช้ความหลากหลายของการใช้งานเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการท างานของเทคโนโลยี
ที่ต้องรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และประเมินสารสนเทศ
ดิจิทัล ทักษะการท างานร่วมกันทางออนไลน์ และทักษะการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยี เด่นพงษ์ 
สุดภักดี (อ้างถึงใน นิตยา วงศ์ใหญ่, 2560, หน้า 1632) 

ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการท างานของบุคลากรกองกลาง ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้  

1. ปัญหาด้านบุคลากร บุคลากรกองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความต่างในเรื่อง
ของช่วงวัย ที่ค่อนข้างห่างกันในระดับหนึ่ง บางครั้งการท างานในยุคปัจจุบันที่มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ช่วยในการปฏิบัติงาน อาจจะส่งผลให้บุคลากรที่มีอายุมาก อาจจะต้องปรับตัวเพ่ิมมากขึ้นในการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการท างาน นอกจากนั้นบุคลากรต้องเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่
ตลอดเวลา ต้องยอมรับการเรียนรู้ เพ่ือจะน ามาพัฒนาตนเองต่อไป การศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นาตยา บูรพา (2563) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานคดีของส านักอ านวยการ
ประจ าศาลล้มละลายกลาง พบว่า บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และความช านาญในการใช้
เทคโนโลยี และบุคลากรไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยา สุริน (2562) ที่
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล : กรณีศึกษาส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล ส านักงานศาลยุติธรรม พบว่า ปัญหาและอุปสรรคใน
การใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน บุคลากรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ยึดติดกับการปฏิบัติแบบเดิม ขาดการวางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
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2. ปัญหาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล บุคลากรกองกลางถึงจะมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอยู่บ้าง
แล้ว ในการติดต่อสื่อสาร การรับ-ส่งเอกสารทางราชการ หรือจะการประชุมผ่านระบบออนไลน์ แต่ก็ยังคงเป็น
การใช้งานแค่โปรแกรมที่ตัวเองถนัด หากมีการใช้งานโปรแกรมการอ่ืนๆ ที่ไม่มีความรู้ ขาดความถนัด หรือหาก
เกิดปัญหาจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล บุคลากรกองกลางส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หรือใช้งานใน
โปรแกรมใหม่ๆ ได้ และกองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้มีการจัดฝึกอบรมบุคลากร ในเรื่อง
ของการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการท างานประจ าวันของบุคลากรกองกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปัณณธร ขุนสอาดศรี (2563) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในระบบงาน
ทะเบียนที่ราชพัสดุ กรณีศึกษาส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นนทบุรี พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านทะเบียนที่ราชพัสดุ เป็นปัญหาด้านบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ยังขาด
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3. ปัญหาด้านงบประมาณ งบประมาณที่กองกลางได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณมีข้อจ ากัด     
ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ ที่จะเข้ามาช่วยในการท างาน 
ไม่สามารถด าเนินการไปได้ เนื่องจากไม่มีงบประมาณที่เพียงพอในการจัดซื้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา 
สุริน (2562) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล : กรณีศึกษาส านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล ส านักงานศาลยุติธรรม พบว่า               
ขาดงบประมาณในการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม  

4. ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ของกองกลาง ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องโทรสาร ฯลฯ ต่างก็มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้ใช้งาน ส่งผลให้บางครั้งเวลาที่มีงานเร่งด่วน 
ท าให้งานเกิดความล่าช้าได้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่อนข้างล้าสมัย เป็นรุ่นเก่า ไม่รองรับการใช้งานในปัจจุบัน 
หรือมีปัญหาเสียบ่อย ซึ่งแก้ไขปัญหาได้เพียงส่งซ่อม ไม่สามารถจัดหาใหม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปัณณธร ขุนสอาดศรี (2563) ที่ได้ได้ศึกษาเรื่อง การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในระบบงานทะเบียนที่
ราชพัสดุ กรณีศึกษาส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นนทบุรี พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในด้านวัสดุอุปกรณ์ คือ การ
ขาดแคลนอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านที่ราชพัสดุ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อไม่เสถียร และจุดบกพร่องของโปรแกรมระบบ
สารสนเทศยังไม่สมบูรณ์ สอดคล้องกับแนวคิดของ นาตยา บูรพา (2563) ได้ศึกษาเรื่อง การน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการบริหารจัดการงานคดีของส านักอ านวยการประจ าศาลล้มละลายกลาง พบว่า ปัญหาในการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการบริหารจัดการงานคดีของส านักอ านวยการประจ าศาลล้มละลายกลาง คือ เทคโนโลยีไม่มี
เสถียรภาพและไม่ทันสมัย  
 แนวทางในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรกองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อสู่องค์การดิจิทัล มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้  

1. ส ารวจความต้องการของบุคลากรกองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการจะ
พัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาทักษะความรู้เป็นไปตามความต้องการของบุคลากร เกิดการยอมรับ ปรับตัว 
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และน าทักษะความรู้นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ประสิทธิภาพในการท างานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับดิจิทัล โดย Bawden (2008, หน้า 28-30) ได้อธิบายองค์ประกอบของการรู้
ดิจิทัลไว้ 4 ประการ มีดังต่อไปนี้ 1. ทักษะพ้ืนฐาน 2. พ้ืนฐานความรู้ 3. สมรรถนะหลักหรือสมรรถนะที่ส าคัญ 
4. ทัศนคติและมุมมอง และยังสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นงลักษณ์ สินสืบผล (อ้างถึงใน 
จินต์จุฑา จันทร์ประสิทธิ์, 2559, หน้า 28) ได้อธิบายว่า แนวคิดดั้งเดิมเชื่อว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
สิ่งที่ไม่จ าเป็นส าหรับองค์การ องค์การมีหน้าที่เฉพาะแต่เพียงบังคับบัญชาควบคุมให้พนักงานแต่ละคนปฏิบัติ
หน้าที่ตามค าสั่งหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ถ้าหากบุคคลใดต้องการความรู้ความสามารถของตนจะต้อง
ขวนขวายเอง แต่แนวคิดสมัยใหม่เชื่อว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหน้าที่ส าคัญและจ าเป็นที่ทุกองค์การ 
ต้องกระท าอย่างสม่ าเสมอ ถึงแม้จะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ แต่องค์การจะได้รับประโยชน์
มากกว่า ซึ่งการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนภา จันทร์อ่อน (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร กรมประชาสัมพันธ์ สู่การเปลี่ยนเป็นหน่วยงานดิจิทัล พบว่า การพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงขีดความสามารถด้านทักษะดิจิทัลมีความสอดคล้องกับแนวคิดบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ในด้าน
การสร้างระบบ การพัฒนาสนับสนุนด้านบุคลากร ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ E-learning และน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการด าเนินงานของหน่วยงานสามารถท างานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริยา นนทะลุน (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยียุคดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ในองค์การ : ศึกษากรณีส านักงานเขตดินแดง พบว่า ควรมีการประชุม หารือ ระดมความคิด
ภายในองค์การ ในการก าหนดแนวทางการด าเนินการพัฒนาทั้งเครื่องมือ และความรู้ด้านเทคโนโลยียุคดิจิทัล 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยียุคดิจิทัล มีความถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว รองรับ
สถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยอาจแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยียุคดิจิทัล ควบคู่กันไปเพ่ือด าเนินการตรวจสอบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. ควรมีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายในหน่วยงาน หรือ
การศึกษาเรียนรู้จากหน่วยงานอ่ืนที่มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการท างาน เพ่ือให้บุคลากร
สามารถน าความรู้ที่ได้รับการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญ
เฉพาะด้านในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเป็นต้นแบบ ในการน าความรู้ไปเผยแพร่ต่อ หรือช่วยแก้ไขปัญหาใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่องค์การพบเจอ สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource Development) ของ Nadler และ Wiggs 1989 (อ้างถึงใน ชลชาติพหุโล และวิไลวรรณ วรคามิน, 
ม.ป.ป., ออนไลน์) ได้อธิบายว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การให้สูงขึ้น     
โดยวิธีการฝึกอบรม การให้การศึกษา และการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัณณธร ขุนสอาดศรี 
(2563) ได้ศึกษาเรื่อง การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ กรณีศึกษาส านักงาน 
ธนารักษพ้ื์นที่นนทบุรี พบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใน
ระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ ด้วยการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ นิตยา สุริน (2562) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล : 
กรณีศึกษาส านักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล ส านักงานศาลยุติธรรม 
พบว่า ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล คือ จัดให้มีการฝึกอบรมโดยการ
ฝึกปฏิบัติงานจริง หรือสอนระหว่างปฏิบัติงาน ตลอดจนก าหนดมาตรการหรือข้อบังคับให้บุคลากรใน
ส านักงานต้องพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างจริงจัง โดยการเชื่อมโยงกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริยา นนทะลุน (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การน า
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยียุคดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ : ศึกษากรณีส านักงานเขตดินแดง พบว่า 
ข้อเสนอแนะ คือสนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ หรือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่เกี่ยวกับการใช้
เครื่องมือด้านเทคโนโลยียุคดิจิทัลให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น 
 3. ผู้บริหารของหน่วยงาน ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการกระตุ้น หรือชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ และสร้างแรงจูงใจในการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการท างาน เพ่ือเป็นตัวอย่างของบุคลากรภายในหน่วยงาน รวมทั้งการปรับ
ทัศนคติ มุมมอง ในการเปิดใจยอมรับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่จะมาเป็นส่วนช่วยให้การท างานเป็นไปได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ นาตยา บูรพา (2563) ได้ศึกษา
เรื่อง การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานคดีของส านักอ านวยการประจ าศาลล้มละลายกลาง 
พบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ปรับเปลี่ยนแนวความคิด ค่านิยม และทัศนคติของบุคลากร สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นิตยา สุริน (2562) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล : 
กรณีศึกษาส านักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล ส านักงานศาลยุติธรรม 
พบว่า ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล ควรสร้างการมีส่วนร่วม สร้าง
แรงจูงใจและสร้างทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเองของบุคลากร ตลอดจนก าหนดมาตรการหรือข้อบังคับให้
บุคลากรในส านักงานต้องพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างจริงจัง โดยการเชื่อมโยงกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริยา นนทะลุน (2560) ได้ศึกษาเรื่อง 
การน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยียุคดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ : ศึกษากรณีส านักงานเขตดินแดง พบว่า 
ควรมีการจัดการประชุมชี้แจง ให้ความรู้ ท าความเข้าใจถึงความจ าเป็น และค านึงถึงประโยชน์ในการใช้
เครื่องมือนวัตกรรมเทคโนโลยียุคดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติความคิดให้เกิดการ
ยอมรับจากกลุ่มคนบางส่วนที่ยังมีทัศนคติเชิงลบต่อเครื่องมือเทคโนโลยียุคดิจิทัลมาใช้ในองค์การ ให้มีทัศนคติ
ในเชิงบวกมากขึ้น 
 4. ขอจัดสรรงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีต่างๆที่มี
ความทันสมัย เข้ากับการใช้งานในยุคปัจจุบัน และมีจ านวนที่เพียงพอต่อการใช้งานของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน เพ่ือรองรับการท างานที่มีการแข่งขันกับเวลาอยู่ตลอด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัณณธร          
ขุนสอาดศรี (2563) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ 
กรณีศึกษาส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นนทบุรี พบว่า ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการน า
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ คือ การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ประกอบที่เกี่ยวข้องมาใช้งานให้มีความทันสมัยและสามารถรองรับระบบงานได้ดี พร้อมทั้งพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านที่ราชพัสดุให้มีรูปแบบที่ทันสมัย เป็นมาตรฐานสากลสามารถ
เชื่อมโยงไปยังข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นาตยา บูรพา (2563) ได้ศึกษา
เรื่อง การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานคดีของส านักอ านวยการประจ าศาลล้มละลายกลาง 
พบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ จัดสรรงบประมาณ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย จัดการข้อมูลและการ
เชื่อมโยงข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริยา นนทะลุน (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การ
น านวัตกรรมด้านเทคโนโลยียุคดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ : ศึกษากรณีส านักงานเขตดินแดง พบว่า ควรมี
การผลิตคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ เครื่องมือต่าง ๆ จัดไว้ภายในองค์การ เช่น มุมความรู้ ส่วนการให้บริการ
ข้อมูล เป็นต้น เพ่ือน าการให้ความรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลที่ส าคัญ และมีความเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในประจ าวัน เพ่ือให้ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจ สามารถศึกษา เรียนรู้เพ่ิมเติมได้
ตลอดเวลา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 
 1. ควรมีการประเมินศักยภาพและทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรกองกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 2. ควรมีการส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร
กองกลางที่ต้องการมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ เพื่อน ามาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรกองกลาง 
 3. ควรสร้างความเข้าใจ ทัศนคติ ให้กับบุคลากรกองกลาง ในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน เพื่อที่จะช่วยพัฒนาตัวเองและองค์การของเราไปสู่องค์การดิจิทัล 
 4. ควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณและจัดสรรงบประมาณ ส าหรับจัดอบรมให้ความรู้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกองกลาง รวมทั้งจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่มีความทันสมัย และมีจ านวนที่
เพียงพอต่อการท างานของบุคลากรกองกลาง 
 5. ควรมีการจัดอบรมหรือจัดหาหลักสูตร วิทยากร มาเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่
มีความจ าเป็นในการท างาน เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามท่ีตัวเองต้องการ และเสริมศักยภาพที่
ขาด รวมทั้ง ยังสร้างบุคลากรกองกลางมีความรู้อย่างช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกองกลาง เพื่อ
เป็นโค้ชในเรื่องนี้ของกองกลาง 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ เป็นข้าราชการที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากร จ านวนเพียง 15 คน ควรขยายขอบเขต
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งต่อไปให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ควรเพ่ิมการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณควบคู่ เพ่ือ
จะได้เห็นข้อมูลสถิติเชิงปริมาณ น ามาวิเคราะห์ร่วมด้วย เพ่ือที่จะจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านการ
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ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรกองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 2. ควรศึกษาความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร
กองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ิมเติม นอกจากทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในงานประจ าวัน
แล้ว อาจจะมีเทคโนโลยีดิจิทัลอื่นๆ ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งบุคลากรกองกลางอาจจะต้องการเพิ่มทักษะความรู้
ในส่วนนี้เพ่ิมข้ึน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ท างานได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
เอกสารอ้างอิง 
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