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บทคดัย่อ 
งานวิจัยครั�งนี� มีวัตถุประสงค์ดังนี�  �) เพื�อศึกษาระดับการเตรียมความพร้อมเพื�อก้าวเข้าสู่ยุค 

Thailand 4.0 ของข้าราชการส�านักการคลังและสินทรัพย์ กระทรวงศึกษาธิการ �) เพื�อเปรียบเทียบระดับ
การเตรียมความพร้อมเพื� อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ของข้าราชการส�านักการคลังและสินทรัพย์ 
กระทรวงศึกษาธิการ จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล งานวิจัยครั�งนี� เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื�อวิจัยเชิง
ส�ารวจ (Survey) ประชากรที�ใช้ในงานวิจัยนี� คือ ข้าราชการพลเรือนส�านักการคลังและสินทรัพย์ของ
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยการท�าส�ามะโนประชากรจ�านวน 
�� คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics)และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows Version 16.0 ช่วยค�านวณค่าสถิติที�ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  

จากการ วิ เคร าะ ห์ ปัจ จั ยเชิ งส �า รวจพบว่า ข้าราชการส�านักก ารคลั งและสินท รัพย์
กระทรวงศึกษาธิการมีการเตรียมความพร้อมเพื�อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ในภาพรวมและในรายด้านทั�ง 
� ด้าน ประกอบด้วย ด้านการปรับเปลี�ยนกระบวนการท�างานตามแนวทางระบบราชการ�.� ด้านการสร้าง
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์และด้านความเป็นดิจิทัลตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัลตามล�าดับอยู่ใน
ระดับมาก และพบว่าข้าราชการที�มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ยุค 
Thailand 4.0 แตกต่างกัน 
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บทน�า 
ด้วยวิสยัทศัน์ของประเทศไทยที�ว่า “ประเทศมีความมั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยืน เป็นประเทศที�พัฒนา

แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื�อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว รัฐบาลจึงมี
นโยบายที�จะใช้โมเดลการขับเคลื�อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื�อพัฒนาประเทศไทยไปสู่ ความมั�นคง    
มั�งคั�ง และยั�งยืน หรือที�เรารู้จักกนัว่า ไทยแลนด์ �.� หรือ ประเทศไทย �.� ดังนั�น ระบบราชการกจ็ะต้อง
มีการปรับเปลี�ยน เพื�อให้สอดรับและส่งเสริมไทยแลนด์ �.� จึงจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูประบบราชการและ
ข้าราชการซึ�งเป็นฟันเฟืองส�าคัญในการขับเคลื�อนนโยบายรัฐบาลสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับทิศ
ทางการบริหารของประเทศ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้ให้ความเหน็เกี�ยวกบัเรื�องการปฏริูประบบราชการไว้
ใน Facebook ว่า “ระบบราชการเป็นเสาหลักของประเทศและจะเป็นก�าลังหลักในการขับเคลื�อนประเทศสู่ 
Thailand 4.0 แต่หากเราปล่อยให้ระบบราชการอ่อนแอลงเรื�อยๆ ท�างานได้อย่างไม่เต็มศักยภาพหรือไม่มี
ประสิทธิภาพมากพอ และไม่เอื�ออ�านวยให้คนดีและคนเก่งอยู่ในระบบได้ ในที�สุดกจ็ะส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนและกลายเป็นอุปสรรค์ต่อความเจริญก้าวหน้าต่อประเทศได้” ข้าราชการไทยกับการขับเคลื�อนสู่
ประเทศไทย �.� มี � พันธกิจร่วม ของข้าราชการยุคประเทศไทย �.�  �.การส่งเสริมการท�างานที�
สอดคล้องเชื�อมโยง เป็นบูรณาการและสร้างจิตส�านึกรับผิดชอบร่วมกัน �.การสร้างพันธมิตรและการ
ส่งเสริมการท�างานแบบประชารัฐ �.การส่งเสริมให้เกดินวัตกรรมและการคิดสร้างสรรค์ �.การปรับเปลี�ยน
ภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล การปฏิรูปประเทศเพื�อไปสู่การเป็นประเทศไทย �.� ถือเป็นวาระแห่งชาติที�
รัฐบาลและทุกภาคส่วนต่างให้ความส�าคัญและ ข้าราชการ ถือ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื�อนการ
เปลี�ยนแปลงดังกล่าว ต้องเร่งปรับตัวให้เท่าทันการเปลี�ยนแปลงและพัฒนาตนเองรวมทั�งส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาผู้อื�นให้มีขีดความสามารถเหมาะสมในการท�างานเพื�อให้บรรลุเป้าหมายของการ
พัฒนาประเทศ คือประเทศไทยมีความมั�นคง มั�งคั�ง และยั�งยืน เป็นประเทศที�พัฒนาแล้วด้วยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

วตัถุประสงค ์
1. เพื�อศึกษาระดับการเตรียมความพร้อมเพื�อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ของข้าราชการส�านัก

การคลังและสินทรัพย์ กระทรวงศึกษาธิการ  
�. เพื�อเปรียบเทียบระดับการเตรียมความพร้อมเพื�อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ของข้าราชการ

ส�านักการคลังและสินทรัพย์ กระทรวงศึกษาธิการ จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 

แนวคิดและวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง 
 แนวคิดและวรรณกรรมที�เกี�ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเพื�อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 

ของข้าราชการส�านักการคลังและสินทรัพย์ได้แก่ Barrow and Milburn (Barrow and Milburn, 1990,    
p. 259 อ้างถึงใน วิกรม อารีราษฎร์, 2547, หน้า 6) ระบุไว้ว่า ความพร้อม หมายถึง การที�บุคคลมีความ
สนใจและเริ�มต้น ที�จะกระท�าบางสิ�งบางอย่าง ปัจจัยที�มีอทิธิพลต่อความพร้อม คือ สภาพจิตใจ กายวิภาค 
และสรีรวิทยา และองค์ประกอบของความพร้อม Downing, and Thackrey (Downing, and Thackrey, 
1971, p. 17 อ้างถึงใน จุฑาลักษณ์ เฟื� องฟู, 2557, หน้า 17) Reading Read ness ได้แบ่งองค์ประกอบ
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ของความพร้อมออกเป็น � กลุ่ม ได้แก่ องค์ประกอบทางกายภาพ ได้แก่ การบรรลุวุฒิภาวะด้านร่างกาย
ทั�วไป องค์ประกอบด้านสติปัญญา ได้แก่ ความพร้อมด้านความสามารถในการรับรู้  ความสามารถในการ
คิดอย่างมีเหตุผล องค์ประกอบด้านสิ�งแวดล้อม ได้แก่ประสบการณ์ด้านสังคม สภาพแวดล้อมรอบตัว 
องค์ประกอบด้านอารมณ์ได้แก่ความมั�นคงทางอารมณ์ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ และผลงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 
มะลิ จันทะศรี (2552) ได้ศึกษาเรื�องการเตรียมความพร้อมต่อการปรับเปลี�ยนระบบจ�าแนกต�าแหน่งตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ .2551 : ศึกษาส�านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั�นคงของมนุษย์ ดังนั�นผู้ศึกษาจึงได้ก�าหนดแนวคิดในการด�าเนินการวิจัย 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาการเตรียมความพร้อมเพื�อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ของข้าราชการ ส�านักการ

คลังและสินทรัพย์ กระทรวงศึกษาธิการ ผู้วิจัยได้น�าแนวความคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวข้องมาก�าหนดเป็นกรอบ
แนวความคิดที�ใช้ในการศึกษาดังภาพที� �.� 
 ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 
 
   
 

 
 
 

 

 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากร ประชากรที�ใช้ในการศึกษาครั�งนี� ประชากร คือ ข้าราชการของส�านักการคลังและ

สินทรัพย์ กระทรวงศึกษาธิการ โดยการท�าส�ามะโนประชากร รวมเป็นจ�านวนประชากรทั�งสิ�น 50 คน 
เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
ในการศึกษาการเตรียมความพร้อมเพื�อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ของข้าราชการส�านักการ

คลังและสนิทรัพย์ กระทรวงศึกษาธกิาร เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ท�าการรวบรวมและศกึษาข้อมูล
จากเอกสารและผลงานวิจัยที�เกี�ยวข้องโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื�องมือในการวิจัย ซึ�ง
แบบสอบถามจะมีลักษณะเป็นค�าถามปลายปิด(Closed Ended Question) โดยแบ่งออกเป็น � ส่วน 

ส่วนที� �. เป็นค�าถามเกี�ยวกบัลักษณะส่วนบุคคลโดยทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถามข้อมูลส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และต�าแหน่งงาน เป็นแบบสอบถามประเภท Check list ค�าถามมี
ลักษณะปลายปิด (Closed Ended Question) มีค�าตอบให้เลือกและให้ผู้ตอบเลือกเพียงค�าตอบเดียว รวม
จ�านวน � ข้อ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. ต�าแหน่งงาน 

 

ระดบัการเตรียมความพรอ้มเพื�อกา้วเขา้สู่ยุค 

Thailand 4.0 

1. ด้านการปรับเปลี�ยนกระบวนการท�างาน  

2. ด้านการสร้างนวัตกรรมและความคิด

สร้างสรรค์  

3. ด้านความเป็นดิจิทัล 
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ส่วนที� � เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกับระดับการเตรียมความพร้อมเพื�อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 
4.0 ของข้าราชการส�านักการคลังและสินทรัพย์ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ�งเป็นถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ตามแนวของลิเคิร์ท (Likert’s five-point rating scale) มีสเกล 5 ระดับ คือ มากที�สดุ 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที�สุด ประกอบด้วยค�าถาม �� ข้อ โดยศึกษาการเตรียมความพร้อมของ
ข้าราชการ 

ส�านักการคลังและสินทรัพย์ กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งออกเป็น � ด้าน คือ �.ด้านการยกระดับ
การท�างาน �.ด้านการสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และ�.ด้านความเป็นดิจิทัลโดยมีเกณฑ์การ
ให้คะแนนดังนี�  

ระดบัการปฏิบติั 
ปฏิบัติสม��าเสมอ  5 
ปฏิบัติบ่อย  4 
ปฏิบัติบางครั�ง  3 
ปฏิบัติน้อย  2 
ปฏิบัติน้อยมาก  1 

  
ส่วนที� � เป็นค�าถามเกี�ยวกับความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเกี�ยวกับการเตรียมความพร้อมที�

ข้าราชการควรจะต้องมี � ข้อ ซึ�งเป็นแบบสอบถามจะมีลักษณะเป็นค�าถามปลายเปิด (Open Ended 
Question)  
 

สรุปผลการวิจัย 
จากจ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน �� คนโดยการท�าส�ามะโนประชากร ผลที�ได้จากการ

เกบ็แบบสอบถามผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลสรุปดังนี� 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของตัวอย่าง 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ �านวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� ส่วนใหญ่มี

อายุระหว่าง �� – 35 ปี จ�านวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
มากที�สุด จ�านวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� และส่วนใหญ่มีต�าแหน่งงานอยู่ในระดับปฏิบัติการ 
(ประเภทวิชาการ) จ�านวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� 

การเตรียมความพร้อมของข้าราชการส�านักการคลังและสินทรัพย์ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ข้าราชการส�านักการคลังและสินทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการมีการ

เตรียมความพร้อมเพื�อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื�อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ข้าราชการมีการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการสร้างนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ และด้านความเป็นดิจิทัลตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัลตามล�าดับ ในขณะเดียวกันข้าราชการมีการ
เตรียมความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการปรับเปลี�ยนกระบวนการท�างานตามแนวทางระบบ
ราชการ �.�  
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน ข้าราชการส�านักการคลังและสินทรัพย์ กระทรวงศึกษาธิการ ที�มีปัจจัยส่วนบุคคล

แตกต่างกันมีการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 แตกต่างกัน 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า จ�าแนกตามเพศ ข้าราชการส�านักการคลังและสินทรัพย์

กระทรวงศึกษาธิการที�มีเพศแตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมเพื� อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ไม่
แตกต่างกันในภาพรวม เมื�อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่ามีการเตรียมความพร้อมแตกต่างกันเพียงด้าน
เดียวคือ ด้านความเป็นดิจิทัลตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล 

จ�าแนกตามอายุ ข้าราชการส�านักการคลังและสินทรัพย์กระทรวงศึกษาธกิารที�มีอายุแตกต่างกนั 
มีการเตรียมความพร้อมเพื�อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ไม่แตกต่างกันทั�งในภาพรวมและในรายด้านทั�ง   
� ด้าน 

จ�าแนกตามระดับการศึกษา ข้าราชการส�านักการคลังและสินทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการที�มี
ระดับการศึกษาที�แตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมเพื�อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 แตกต่างกันใน
ภาพรวมเมื�อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่ามีการเตรียมความพร้อมแตกต่างกันเพียงด้านเดียวคือ ด้านการ
สร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 

จ�าแนกตามต�าแหน่ง ข้าราชการส�านักการคลังและสินทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการที�มีต�าแหน่ง
แตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมเพื�อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 แตกต่างกันในภาพรวม เมื�อวิเคราะห์
เป็นรายด้านพบว่ามีการเตรียมความพร้อมแตกต่างกันเพียงด้านเดียวคือ ด้านการสร้างนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
 

อภิปรายผล  
การศึกษาวิจัยเรื�องการเตรียมความพร้อมเพื�อก้าวเข้าสู่ยุคThailand 4.0 ของข้าราชการส�านัก

การคลังและสนิทรัพย์ ผู้วิจัยพบประเดน็ที�ควรอภิปรายดังนี�  
การเตรียมความพร้อมของข้าราชการส�านักการคลังและสินทรัพย์ 
จากการศึกษาพบว่า การเตรียมความพร้อมของข้าราชการส�านักการคลั งและสินทรัพย์ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั�งนี� อาจเป็นเพราะข้าราชการอยู่ในหน่วยงานภาครัฐขนาดใหญ่ คือ 
กระทรวงศึกษาธิการซึ�งเป็นหน่วยงานหลักที�มีบทบาทส�าคัญในการดูแลเรื�องการศึกษาของประเทศไทยที�
ได้มีการขับเคลื�อนการปฏิรูปการศึกษา �.� ซึ�งเป็นหนึ�งในนโยบาย Thailand 4.0 อาจท�าให้หน่วยงาน 
กระทรวงศึกษาธิการมีการจัดประชุมหรืออบรมแนวทางเกี�ยวกับการปฏิรูปการท�างานตามนโยบาย 
Thailand 4.0 ให้กับบุคคลากรในกระทรวง จึงอาจส่งผลให้ข้าราชการมีการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับ
มาก ซึ�งสอดคล้องกับผลงานวิจัยที�เกี�ยวข้องของ มะลิ จันทะศรี (2552) ได้ศึกษาเรื�องการเตรียมความ
พร้อมต่อการปรับเปลี�ยนระบบจ�าแนกต�าแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 : ศึกษาส�านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์ พบว่าความรู้ ของ

ข้าราชการต่อการปรับเปลี�ยนระบบจ�าแนกต�าแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 พบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงแต่ไม่สอดคล้องกับ ผลงานวิจัยที� เกี�ยวข้องของ อภิญญา            
ดิสสะมานธฤษนุ รอดรักษา, สุดารัตน์ โยธาบริบาล, กุลธิดา สิงห์สี, ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย (2557) ได้ศึกษา
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การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนศึกษาในมิติสังคม วัฒนธรม
พบว่าภาพรวมมีค่าเฉลี�ยการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง และไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยที�
เกี�ยวข้องของ ทยณฐ ชวนไชยสทิธ ิ(2540) ที�ได้ศึกษาเรื�องการเตรียมความพร้อมเพื�อเกษียณอายุราชการ
ของข้าราชการต�ารวจที�ก �าลังจะเกษียณอายุ สังกัดกองบัญชาการต�ารวจนครบาลพบว่าการรับรู้ ข่าวสาร
เกี�ยวกบัการเตรียมความพร้อมเพื�อเกษียณอายุราชการระดับต��า 

เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีทั�งในระดับปานกลางและระดับมาก ได้แก่ ด้านการ
ปรับเปลี�ยนกระบวนการท�างานตามแนวทางระบบราชการ �.� ด้านการสร้างนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์, ด้านความเป็นดิจิทัลตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล 

ด้านการปรับเปลี�ยนกระบวนการท�างานตามแนวทางระบบราชการ �.� โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยเฉพาะในประเด็นของการฝึกฟัง อ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวันเพื�อ
เตรียมเพื�อก้าวเข้าสู่การท �างานในยุค Thailand 4.0 ซึ�งข้าราชการส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้เล็งเห็นถึง
ความส�าคัญกับภาษาอังกฤษมากนัก เนื�องจากลักษณะงานในหน่วยงานราชการตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั�น
ไม่ได้น�าภาษาอังกฤษมาใช้ในการท�างาน อาจท�าให้ข้าราชการไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการฝึกฟัง อ่าน เขียน 
และพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวันเท่าที�ควร ส่งผลให้ข้าราชการขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ�าวันซึ�งอยู่ในระดับน้อยที�สดุ 

ด้านการสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้าน
การเปิดรับความคิดเห็นที�แตกต่างบนหลักเหตุและผล มีอิสระในการท�างานและพร้อมรับความเสี�ยงที�
อาจจะเกดิขึ�นจากการทดลองท�าสิ�งใหม่ อาจเป็นเนื�องมาจากข้าราชการมีความสมัพันธท์ี�ดีกบัเพื�อนร่วมงาน
ในการท�างานร่วมกันโดยไม่มีการแบ่งพรรค แบ่งฝ่าย หรืออาจจะมีการท�างานลักษณะเป็นTeam work     
มีการช่วยเหลือเกื�อกูลซึ�งกันและกัน จึงอาจท�าให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นซึ�งกันและกันบนหลักเหตุผล
รวมถงึให้อสิระในการท�างานและพร้อมรับความเสี�ยงที�อาจจะเกดิขึ�นซึ�งอยู่ในระดับมากที�สดุ 

ด้านความเป็นดิจิทัลตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้าน
การติดตามทิศทางและแนวโน้มของเทคโนโลยีปัจจุบันอย่างต่อเนื�องและพร้อมปรับตัวให้เท่าทันกับการ
เปลี�ยนแปลง อาจเป็นเนื�องมาจากปัจจุบันทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและรวดเรว็ เช่น 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีปัจจุบันที�เราสามารถเข้าถึงได้ง่าย จากสมาร์ทโฟน จึงท�าให้มีการติดตาม
ทศิทางและแนวโน้มของเทคโนโลยีปัจจุบันอย่างต่อเนื�องและพร้อมปรับตัวให้เท่าทนักบัการเปลี�ยนแปลง
ซึ�งอยู่ในระดับมากที�สดุ 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน ข้าราชการส�านักการคลังและสินทรัพย์ กระทรวงศึกษาธิการที�มี
ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 แตกต่างกัน 

 จ�าแน กตามเ พศ  จากกา รศึกษาพ บว่ า ข้ าร าชการส�านั กก าร คลั ง และ สินท รัพ ย์
กระทรวงศึกษาธิการที� มีเพศแตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมเพื�อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0           
ไม่แตกต่างกันในภาพรวม เมื�อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่ามีการเตรียมความพร้อมแตกต่างกัน 

เพียงด้านเดียวคือ ด้านความเป็นดิจิทัลตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล อาจเป็นเพราะปัจจุบันมี
เทคโนโลยีใหม่ๆเพิ�มมากขึ�นองค์กรอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงความส�าคัญหรือมีการเตรียมความพร้อมให้
บุคลากรในเรื� องของทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั�งเพศหญิงและเพศชายมีความสนใจในด้าน
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เทคโนโลยีที�แตกต่างกนัโดยเพศหญิงอาจจะให้ความสนใจมากกว่าเพศชาย ซึ�งอาจท�าให้การเตรียมความ
พร้อมในด้านความเป็นดิจิทัลตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัลแตกต่างกัน 

จ�าแนกตามอายุ  จากการศึกษาพบว่าข้าราชการส�านักการคลังและสินทรัพย์กระทรวง 
ศึกษาธิการที�มีอายุแตกต่างกนั มีการเตรียมความพร้อมเพื�อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ไม่แตกต่างกันทั�ง
ในภาพรวมและในรายด้านทั�ง � ด้าน อาจเป็นเพราะบุคลากรในองค์กรได้ให้ความส�าคัญกับ นโยบาย 
Thailand 4.0 รวมถึงมีการติดตามข้อมูลข่าวสารและมีการเรียนรู้เกี�ยวกับ Thailand 4.0 เนื�องจาก
ข้าราชการท�างานในกระทรวงศึกษาซึ�งเป็นหน่วยงานที�ส �าคัญระดับประเทศและมีส่วนขับเคลื�อนนโยบายให้
สามารถด�าเนินการตามทิศทางได้ จึงท�าให้การเตรียมความพร้อมโดยจ�าแนกตามอายุไม่แตกต่างกัน 

จ�าแนกตามระดับการศึกษา จากการศึกษาพบว่าข้าราชการส�านักการคลังและสินทรัพย์
กระทรวงศึกษาธิการที�มีระดับการศึกษาที�แตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมเพื�อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 
4.0 แตกต่างกันในภาพรวม เมื�อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่ามีการเตรียมความพร้อมแตกต่างกันเพียงด้าน
เดียวคือ ด้านการสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ อาจเป็นเพราะข้าราชการที�มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีทักษะและความสามารถทางด้านการสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ไม่เหมือนกัน
ตามระดับความรู้ และความสามารถและระดับการศึกษาโดยข้าราชการที�มีการศึกษาระดับสูงอาจจะมี
ประสบการณ์การคิดวิเคราะห์รวมถึงการวางแผนคิดริเริ�มท�าสิ�งใหม่ๆได้ดีกว่าข้าราชการที�มีการศึกษาต��า
กว่าจึงท �าให้การเตรียมความพร้อมโดยจ�าแนกตามการศึกษาแตกต่างกัน 

จ�าแนกตามต�าแหน่งงาน จากการศึกษาพบว่าข้าราชการส�า นักการคลังและสินทรัพย์
กระทรวงศึกษาธิการที�มีต�าแหน่งแตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมเพื�อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 
แตกต่างกันในภาพรวม เมื�อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่ามีการเตรียมความพร้อมแตกต่างกันเพียงด้าน
เดียวคือ ด้านการสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ อาจเป็นเพราะความแตกต่างทางด้าน
ประสบการณ์การท�างานตามอายุงานราชการโดยข้าราชการที�มีระดับต�าแหน่งงานที�สูงกว่าอาจมี
ประสบการณ์ในการท�างานมากกว่า รวมถึงมีการฝึกฝนคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาสถานณ์การณ์ รวมถึง
การสร้างผลงาน โครงการต่างๆ ได้ดีกว่าข้าราชการระดับต��าแหน่งต��ากว่า จึงท�าให้การเตรียมความพร้อม
โดยจ�าแนกตามต�าแหน่งงานแตกต่างกัน 

 

ขอ้เสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะที�ได้จากการวิจัยในครั�งนี� 
ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะการวิจัย ดังนี�  
1) การเตรียมความพร้อมของข้าราชการส�านักการคลังและสินทรัพย์ กระทรวงศึกษาธิการ

จากผลงานวิจัยพบว่า ข้าราชส�านักการคลังและสินทรัพย์ กระทรวงศึกษาธิการ มีการเตรียมความพร้อม
เพื�อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ในด้านการสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์และด้านความเป็นดิจิทลั
ตามแนวทางรัฐบาลดิจิทลั อยู่ในระดับมาก และด้านการปรับเปลี�ยนกระบวนการท�างานตามแนวทางระบบ
ราชการ �.� อยู่ในระดับปานกลาง ตามล�าดับ ดังนั�น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเกี�ยวกับการเตรียมความ
พร้อมเพื�อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ดังนี�  
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 �.�ด้านการสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
 จากการวิจัยพบว่าข้าราชการส�านักการคลังและสินทรัพย์มีการเตรียมความพร้อมด้าน

การสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก แต่ในประเด็นเรื�องการ ฝึกฝนประยุกต์และใช้
ประโยชน์จากองค์ความรู้ขององค์การ ผลงานวิจัยและพัฒนาอย่างเตม็ที�และประเดน็การฝึกฝนการคิดเชิง
สร้างสรรค์โดยขยายขอบเขตกรอบความคิดเดิมไปสู่ความคิดใหม่เพื�อการเปลี�ยนแปลงจากสิ�งเดิมไปสู่สิ�งที�
ใหม่ที�ดีกว่า มีผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั�น หน่วยงานควรมีการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรโดย
การสนับสนุนเรื�องการจัดการองค์ความรู้ โดยส่งเสริมให้บุคลากรกล้าถ่ายทอด กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้า
ตัดสินใจและยอมรับฟังผู้อื�น มีการแลกเปลี�ยนประสบการณ์ตรงจากการท�างานและถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กบัเพื�อนร่วมงานอย่างเป็นระบบเพื�อที�จะน�าไปพัฒนางานได้อย่างมีประสทิธิภาพและเกดิความคิดริเริ�ม
ใหม่ๆในการท�างาน 

 �.� ด้านความเป็นดิจิทัลตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล  
 จากการวิจัยพบว่าข้าราชการส�านักการคลังและสินทรัพย์มีการเตรียมความพร้อมด้าน

ความเป็นดิจิทัลตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัลอยู่ในระดับมาก แต่ในประเด็นเรื�องการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
เกี�ยวกับเทคโนโลยีปัจจุบันในด้านของการสื�อสารและการท�างาน เพื�อน�ามาพัฒนาตนเองให้เท่าทันการ
เปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยี อยู่ในระดับน้อย ดังนั�น หน่วยงานควรสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ข้าราชการ
เกิดความสนใจในการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโลยีดิ จิทัล มีการประมวลผลการพัฒนาใน
ภาพรวมขององค์กรรวมถึงจัดหลักสูตรการอบรมเกี�ยวกับเรื�องของการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันให้มากขึ�น 
เช่น การจัดการศึกษาดูงานเกี�ยวกับการใช้เทคโนโลยีในด้านของการสื�อสารและการท�างานและท�าการ
ประเมินผลบุคลากรจากได้รับความรู้ ในการศึกษาดูงานห รือจัดวิทยากรผู้เชี�ยวชาญเข้ามาอบรมใน
หน่วยงานโดยมีการจัดกจิกรรมที�ให้บุคลากรมีส่วนร่วมมากที�สดุ เพื�อในการฝึกปฏบิัติและสามารถน�ามาใช้
งานกับการท �างานได้จริง 

 �.� ด้านการปรับเปลี�ยนกระบวนการท�างานตามแนวทางระบบราชการ �.� 
 จากการวิจัยพบว่าข้าราชการส�านักการคลังและสินทรัพย์มีการเตรียมความพร้อมด้าน

การปรับเปลี�ยนกระบวนการท�างานตามแนวทางระบบราชการ �.� อยู่ในระดับปานกลาง โดยในประเดน็
ฝึกฟัง อ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวันเพื�อเตรียมเพื�อก้าวเข้าสู่การท�างานในยุค Thailand 
4.0 อยู่ในระดับน้อยที�สุด ดังนั�นหน่วยงานควรมีการจัดกิจกรรมให้บุคลากรได้ฝึกใช้ภาษาอังฤษเบื�องต้น
และมีการจัดให้มีการฝึกอบรมโดยในทุกๆเดือนจะมีอาจารย์เจ้าของภาษาเข้ามาประจ�าเพื�อให้ทุกคนได้ฝึก
พูด ฟัง อ่าน เขียน หรือจัดตั�งเป็นชมรมภาษาอังกฤษและจัดกิจกรรมต่างๆ ให้บุคลากรได้มีโอกาสใช้ภาษา
กันมากขึ�นหรือจัดให้มีวันฝึกภาษาอังกฤษภายในหน่วยงาน เช่น ทุกวันศุกร์บ่ายเป็นชั�วโมงการท�างานเป็น
ภาษาองักฤษ โดยปัจจัยที�ส �าคัญที�สดุคือการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจังจากหน่วยงานอาจมีการสร้าง
บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรที�เอื�อต่อการพัฒนาภาษาของบุคลากรและเปลี�ยนทศันคติของบุคลากรให้
รู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ�งจ�าเป็นและส�าคัญในชีวิตทั�งในการท�างานและชีวิตส่วนตัวของในยุคปัจจุบันนี�  
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ขอ้เสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 
�) ควรมีการวิจัยบุคลากรอื�นๆในหน่วยงานที�ไม่ใช่ข้าราชการเพียงอย่างเดียว เช่น ลูกจ้าง

ชั�วคราว พนักงานราชการ  
�) ควรศึกษาเพิ�มเติมเกี�ยวกบัปัจจัยด้านอื�นที�ส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ในด้านนั�นๆอยู่ใน

ระดับน้อย 
�) ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื�อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก เช่น การสัมภาษณ์ 
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