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บทคดัย่อ 
งานวิจัยครั�งนี� มีวัตถุประสงค์ดังนี�  1) เพื�อศึกษาระดับการรับรู้ นโยบาย Thailand 4.0 ของ

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ในองค์การบริหารส่วนต�าบลบางรักใหญ่ อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัด

นนทบุรี 2 ) เพื�อเปรียบเทียบระดับการรับรู้นโยบาย Thailand 4.0 ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วน

ต�าบลบางรักใหญ่ อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล งานวิจัยครั�งนี� เป็น

งานวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื�องมือในการ

เกบ็รวบรวมข้อมูลเพื�อวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey) ประชากรที�ใช้ในงานวิจัยนี�คือ บุคลากรในองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลบางรักใหญ่ อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยการท �าส�ามะโนประชากรจ�านวน 6� คน 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows Version 16.0 ช่วยค�านวณค่าสถิติที�ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส�ารวจพบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลบางรักใหญ่ อ�าเภอ

บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีการรับรู้ นโยบาย Thailand 4.0 ในภาพรวมและในรายด้านทั�ง � ด้าน 

ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ นโยบาย Thailand 4.0  ด้านการบริการตามแนวทางระบบราชการ 4.0 ด้าน

การน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการรับรู้อยู่ในระดับน้อย และพบว่า บุคลากรที�มีปัจจัย

ส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีการรับรู้นโยบาย Thailand 4.0 แตกต่างกัน  

 

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�ง

คั�ง และยั�งยืน หรือที�เรารู้ จักกนัว่า ไทยแลนด์ �.� หรือ ประเทศไทย �.� ดังนั�นจึงจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูป

ระบบราชการและข้าราชการ ซึ�งระบบราชการเป็นฟันเฟืองส�าคัญในการขับเคลื�อนนโยบายรัฐบาลสามารถ

                                                            
1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
2 ที�ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับทิศทางการบริหารของประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น จ�าเป็นที�จะต้องมี

การรับรู้นโยบาย Thailand4.0 เนื�องจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นมีบทบาทและความส�าคัญมาก ทั�งใน

ด้านการพัฒนาพื�นที� การจัดการบริการสาธารณะให้แก่ ประชาชน รวมทั�งเป็นกลไกส�าคัญของการพัฒนา

ประชาธปิไตยที�รากฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นจ�าเป็นต้องพัฒนากระบวนทศัน์ใหม่ในการท�างาน เพื�อ

ก้าวเข้าสู่  ยุคสังคมโลก Digital Economy บนพื� นฐานของการพัฒนาท้องถิ�นในรูปแบบ Digital & 

Innovation for Green Society ตามกระแสหลักสากลในบริบท ประเทศไทย พร้อมด้วยการปรับระบบคิด

ให้ทันต่อพัฒนาการด้านนวัตกรรม ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ�งนวัตกรรม คือหัวใจ เพื�อพัฒนาไปสู่สังคม

ดิจิทัลตามมาตรฐานสากล อันเป็นจุดมุ่งหมายเชิงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเพื� อก้าวสู่สังคมยั�งยืน            

Green Society and Smart City and Thailand 4.0  

 

วตัถุประสงค ์

 1 .เพื�อศึกษาระดับการรับรู้ นโยบาย Thailand 4.0 ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ใน

องค์การบริหารส่วนต�าบลบางรักใหญ่ อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

  2. เพื�อเปรียบเทียบระดับการรับรู้นโยบาย Thailand 4.0 ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ�นในองค์การบริหารส่วนต�าบลบางรักใหญ่ อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ�าแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคล 
 

แนวคิดและวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง 
    แนวคิดและวรรณกรรมที�เกี�ยวข้องกับการรับรู้ นโยบาย Thailand 4.0 ของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบลบางรักใหญ่ อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี อภิญญา ���� ศึกษาการรับรู้วัฒนธรรม

การท�างานในองค์การกับความเครียดในการท�างาน ความพึงพใจในงาน  วรางคณา จันทร์คง  2553 

ศึกษษเรื� องการรับรู้ ของประชาชนต่อคุณภาพการบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล จังกวัด

นครศรีธรรมราช และผลงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง มัทนา โสพิพัฒน์ 2553 ได้ศึกษาการรับรู้ คุณภาพการบริการ

ของผู้เข้าใช้บริการโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาการรับรู้นโยบาย Thailand 4.0 ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลบางรัก

ใหญ่ อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยได้น�าแนวความคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวข้องมาก�าหนดเป็นกรอบ

แนวความคิดที�ใช้ในการศึกษาดังภาพ 
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ตวัแปรอิสระ                                                                    ตวัแปรตาม 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากร ประชากรที�ใช้ในการศึกษาครั�งนี�ประชากร คือ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล
บางรักใหญ่ อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  โดยการท �าส�ามะโนประชากร รวมเป็นจ�านวนประชากร
ทั�งสิ�น 60 คน 

เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
ในการศึกษาการรับรู้นโยบาย Thailand 4.0 ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต�าบลบางรัก

ใหญ่ อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ท�าการรวบรวมและศึกษาข้อมูล
จากเอกสารและผลงานวิจัยที�เกี�ยวข้องโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื�องมือในการวิจัย ซึ�ง
แบบสอบถามจะมีลักษณะเป็นค�าถามปลายปิด(Closed Ended Question) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน เพศ 
ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน และหน่วยงานที�ข้อมูล 

ส่วนที�  �  เป็นค�าถามเกี�ยวกบัลักษณะส่วนบุคคลโดยทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนบุคคล

ได้แก่เป็นแบบสอบถามประเภท Check list ค�าถามมีลักษณะปลายปิด (Closed Ended Question) มี

ค�าตอบให้เลือกและให้ผู้ตอบเลือกเพียงค�าตอบเดียว รวมจ�านวน 3 ข้อ 

ส่วนที� �  เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกับการรับรู้นโยบาย Thailand 4.0 ของบุคลากรในองค์การ

บริหารส่วนต�าบลบางรักใหญ่ อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ�งเป็นค�าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) ตามแนวของลิเคิร์ท (Likert’s five-point rating scale)  มีสเกล 5 ระดับ คือ มากที�สุด 

มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที�สดุ ประกอบด้วยค�าถาม 12 ข้อโดยศึกษาการรับรู้ตามนโยบาย Thailand 

4.0 ออกเป็น �  . ด้านการรับรู้ ตามนโยบาย Thailand 4.0 2. .ด้านการบริการ 3. .ด้านเทคโนโลยี โดยมี

เกณฑ์การให้คะแนนดังนี�  

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. อัตราเงินเดือน 

5. หน่วยงานที�สงักดั 

 

การรบัรูน้โยบาย Thailand 4.0 ตามแนวคิด 

ทฤษฏีการรบัรู ้

1. ด้านนโยบาย Thailand 4.0  

2. ด้านการบริการตามแนวทางระบบราชการ 4.0 

3. ด้านการน�าเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้ในการ

ปฏิบัติ 
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  5 หมายถึง  มีการรับรู้ระดับมากที�สดุ 
  4 หมายถึง    มีการรับรู้ระดับมาก         
    3 หมายถึง  มีการรับรู้ระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีการรับรู้ระดับน้อย 
  1 หมายถึง  มีการรับรู้ระดับน้อยที�สดุ 
             
             ส่วนที� 3 เป็นค�าถามเกี�ยวกับความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเกี�ยวกับการรับรู้นโยบาย Thailand 

4.0 ซึ�งเป็นแบบสอบถามจะมีลักษณะเป็นค�าถามปลายเปิด (Open Ended Question) 

 

สรุปผลการวิจัย 
จากจ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน 6� คนโดยการท�าส�ามะโนประชากร ผลที�ได้จากการ

เกบ็แบบสอบถามผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลสรุปดังนี� 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของตัวอย่าง 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 และ

เป็นเพศหญิง จ�านวน 29 คน คิดเป็น ร้อยละ 48.3 
การรับรู้นโยบาย Thailand 4.0 ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลบางรักใหญ่ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต�าบลบางรักใหญ่ อ�าเภอบางบัว

ทอง จังหวัดนนทบุรี เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านทั�ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการรับรู้นโยบาย Thailand4.0 
อยู่ในระดับมาก  ด้านการบริการตามแนวทางระบบราชการ 4.0 อยู่ในระดับปานกลาง และ ด้านการน�า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลบางรักใหญ่ อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ที�มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีการรับรู้นโยบาย Thailand 4.0 แตกต่างกัน 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า จ�าแนกตามเพศ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต�าบล

บางรักใหญ่ ที�มีเพศแตกต่างกนั มีการรับรู้นโยบาย Thailand 4.0 ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 
จ�าแนกตามอายุ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต�าบลบางรักใหญ่ ที�มีอายุแตกต่างกัน         

มีการรับรู้ นโยบาย Thailand4.0 ในภาพรวม แตกต่างกัน เมื�อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า  มีการรับรู้
นโยบาย Thailand4.0 ที�ไม่แตกต่างกันอยู่ด้านเดียวคือ ด้านการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จ�าแนกตามระดับการศึกษา บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต�าบลบางรักใหญ่ ที�มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้นโยบาย Thailand 4.0 ในภาพรวม แตกต่างกัน 

จ�าแนกตามอัตราเงินเดือน บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต�าบลบางรักใหญ่ ที�มีอัตรา
เงินเดือนแตกต่างกัน มีการรับรู้นโยบาย Thailand 4.0 ในภาพรวม แตกต่างกัน 
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จ�าแนกตามหน่วยงานที�สงักดั บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต�าบลบางรักใหญ่ ที�มีหน่วยงาน
ที�สงักดัแตกต่างกัน มีการรับรู้นโยบาย Thailand 4.0 ในภาพรวม แตกต่างกัน เมื�อวิเคราะห์เป็นรายด้าน
พบว่า มีการรับรู้นโยบาย Thailand 4.0 ที�ไม่แตกต่างกันอยู่ด้านเดียวคือ ด้านการรับรู้นโยบาย Thailand 
4.0 

 
อภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเรื�องการรับรู้ นโยบาย Thailand 4.0 ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต�าบล
บางรักใหญ่ อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยพบประเดน็ที�ควรอภิปรายดังนี�       

การรับรู้นโยบาย Thailand 4.0 ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลบางรักใหญ่ 
จากการศึกษาพบว่า การรับรู้นโยบาย Thailand 4.0 ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต�าบล

บางรักใหญ่ อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ทั�งนี� อาจเป็นเพราะองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ�นมีการจัดอบรมเกี�ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 ให้กับ เทศบาล และหน่วยงานส่วน

ต�าบลได้อย่างไม่ทั�วถึง เป็นเพราะเทศบาลและหน่วยงานส่วนต�าบลมีทั�วทั�งประเทศ จึงส่งผลให้บุคลากรใน

องค์การบริหารส่วนต�าบลบางรักใหญ่ มีการรับรู้นโยบาย Thailand 4.0 อยู่ในระดับน้อย ซึ�งสอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยที�เกี�ยวข้องของ อภิญญา ) 2548(  ศึกษาการรับรู้ วัฒนธรรมการท�างานในองค์การกับ

อใจในงาน และผลการปความเครียดในการท �างาน ความพึงพ ฏิบัติงานของข้าราชการส�านักปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ผลการศึกษาพบว่า  ข้าราชการในส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการรับรู้ วัฒนธรรมการ

ท�างานในลักษณะความเหลื�อมล��าของอ�านาจและความเป็นกลุ่มนิยมอยู่ในระดับน้อย และสอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยที�เกี�ยวข้องของ มัทนา โสพิพัฒน์ )2553(  ได้ศึกษาการรับรู้ คุณภาพการบริการของผู้เข้ามา

ใช้บริการโรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้คุณภาพบริการของผู้เข้ามาใช้บริการ

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา โดยภาพรวมมีการรับรู้ น้อย และสอดคล้องกับผลงานวิจัยที�เกี�ยวข้องกับ 

วรางคณา จันทร์คง)2553(  ศึกษาเรื�องการรับรู้ของประชาชนต่อคุณภาพบริการโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต�าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ�งผลการวิจัยพบว่า ลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ อายุ เพศ ระดับ

การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ อาชีพ มีการรับรู้ ต่อคุณภาพบริการอยู่ในระดับที� น้อย แต่ไม่

สอดคล้องกับ ผลงานวิจัยที�เกี�ยวข้องของ ลักษิกา สิทธิขันแก้ว )บทคัดย่อ (ศึกษาการรับรู้ คุณภาพการ

บริการของร้านยา กรณีศึกษาร้านขายยาฟาสซิโน ในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาคือ การรับรู้การบริการ 

สรปุได้ว่า ผู้ใช้บริการร้านขายยาฟาสซิโนรับรู้มากที�สดุ 

เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีการรับรู้นโยบาย Thailand 4.0 อยู่ในระดับที�น้อย ได้แก่ ด้าน

การรับรู้ นโยบาย Thailand 4.0 , ด้านการบริการตามแนวทางระบบราชการ 4.0  และด้านการน�า

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ด้านการรับรู้นโยบาย Thailand 4.0 โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยเฉพาะในประเด็น ท่าน
รับรู้ ว่านโยบาย Thailand 4.0 ต้องมีการปรับเปลี�ยนระบบราชการเพื�อให้สอดรับและส่งเสริม Thailand 
4.0 อาจเป็นเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นมีจ�านวนหน่วยงานเทศบาลและหน่วยงานส่วนต�าบลทั�วทั�ง
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ประเทศ การอบรมให้ความรู้กับหน่วยงานอาจจะยังไม่ทั�วถึงทุกภาคส่วน จึงส่งผลให้บุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนต�าบลบางรักใหญ่ มีระดับการรับรู้อยู่ในระดับที�น้อย 

ด้านการบริการตามแนวทางระบบราชการ 4.0 โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยเฉพาะใน
ประเด็น ท่านรับรู้ ว่าระบบราชการ 4.0 การบริการของภาครัฐจะต้องสามารถตอบโจทย์ได้ตามความ
ต้องการเฉพาะบุคคลไม่เพียงเน้นแต่การบริการให้มีมาตรฐานเท่านั�น เนื�องจากด้านการบริการจะเป็นส่วน
การคลังที�ให้บริการเกี�ยวกบัด้านภาษี และกองช่างที�ให้บริการเกี�ยวกบัการออกพื�นที�ส �ารวจ อกีทั�งภาระงาน
ที�ค่อนข้างมาก รวมไปถึงมีบุคลากรในทั�งสองส่วนไม่เพียงพอ จึงท�าให้พนักงานขาดโอกาสที�จะได้ไป
ฝึกอบรมแสวงหาความรู้  ส่งผลให้บุคลากรมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับที�น้อย 

ด้านการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยเฉพาะ
ในประเด็น รับรู้ว่าระบบราชการ 4.0 จะต้องน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริการเพื�อที�จะสามารถ
เรียกใช้บริการของทางราชการได้ตลอดเวลาและหลายช่องทางทั�งการติดต่อด้วยตนเอง ทางโซเชียลมีเดีย 
และ Application ทางโทรศัพท์มือถือ เนื�องจากองค์การบริหารส่วนต�าบลมีบุคลากรซึ�งมีต�าแหน่งระดับ
ปฏิบัติงานและลูกจ้างค่อนข้างเยอะ ซึ�งเป็นกลุ่มต�าแหน่งที�ต้องใช้เวลาไปกับการท�าโครงการ รวมทั�ง
ให้บริการกับประชาชน ส่งผลให้ไม่มีโอกาสที�จะได้ฝึกอบรมหรือได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท�างาน 
ส่งผลให้บุคลากรมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับที�น้อย 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลบางรักใหญ่ อ�าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี ที�มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีการรับรู้นโยบาย Thailand 4.0 แตกต่างกัน 

จ�าแนกตามเพศ จากการศึกษาพบว่าบุคลากรที�มีเพศต่างกัน มีการรับรู้นโยบาย Thailand4.0 
ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะ รัฐบาลได้มีการน�าเสนอนโยบาย Thailand 4.0 ในหลายๆ สื�อ อาทิเช่น ทาง
โทรทศัน์ ทางอินเตอร์เนต็ ซึ�งเป็นสื�อในช่องทางที�บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลบางรักใหญ่ อ�าเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ดูเป็นประจ�าอยู่แล้ว จึงท�าให้ บุคลากรที�มีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้นโยบาย 
ไม่แตกต่างกัน 

จ�าแนกตามอายุ จากการศึกษาพบว่าบุคลากรที�มีอายุต่างกันมีการรับรู้นโยบาย Thailand4.0  
แตกต่างกัน  ยกเว้น ด้านการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน อาจเป็นเพราะความแตกต่าง
ทางด้านของอายุ คนที�มีอายุมากอาจจะไม่ได้ให้ความส�าคัญเกี�ยวกับข่าวสาร รวมถึงไม่เปิดรับข่าวสาร
ใหม่ๆ คนที�อายุน้อย กอ็ยู่ในระดับปฏิบัติงานซึ�งมีภาระงานที�ค่อนข้างเยอะ จึงท�าให้บุคลากรไม่มีเวลาได้
ศึกษาข่าวสารหรือหาความรู้ใหม่ๆ 

จ�าแนกตามระดับการศึกษา จากการศึกษาพบว่าบุคลากรที�มีระดับการศึกษาต่างกนัมีการรับรู้
นโยบาย Thailand 4.0 แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะความแตกต่างทางด้านของระดับการศึกษา ที�มีระดับ
การศึกษาตั�งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท ส่วนใหญ่มีต�าแหน่งหน้าที�การงานที�ต้องรับผิดชอบในงาน
ค่อนข้างสูงตามต�าแหน่งวุฒิระดับการศึกษา ท�าให้ไม่มีเวลาในการเรียนรู้หรือเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และ
ในส่วนของบุคลากรที�มีระดับการศึกษาที�ต��ากว่าปริญญาตรีนั�น กม็ีภาระงานที�เยอะ รวมไปถึงบุคลากรยัง
ยึดติดกบัการท�างานในรูปแบบเดิมไม่พร้อมรับกบัการเปลี�ยนแปลงรูปแบบใหม่ จึงท�าให้การรับรู้นโยบาย
แตกต่างกัน 
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จ�าแนกตามอัตราเงินเดือน จากการศึกษาพบว่าบุคลากรที�มีอัตราเงินเดือนต่างกัน มีการรับรู้

นโยบาย Thailand4.0 แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะภาระงาน และต�าแหน่งหน้าที�ที�ต้องรับผิดชอบ ท�าให้

บุคลากรที�มีอัตราเงินเดือนที�น้อยมีการรับรู้ ที�มากกว่าต�าแน่งหน้าที�ที�สูง เป็นเพราะต้องน�าไปใช้ในการ

ปฏิบัติงาน และในส่วนของผู้ที�มีอัตราเงินเดือนที�สูง ยังยึดติดกับการท�างานในรูปแบบเดิม ไม่เปิดรับ

ข่าวสารใหม่ๆ พอใจกับความสบาย ท�าให้ระดับการรับรู้ ของผู้ที�มีอัตราเงินเดือนที�สูง มักจะมีการรับรู้ ที�

น้อยกว่าผู้ที�มีอตัราเงินเดือนที�ต��า จึงเป็นผลท�าให้การรับรู้จ�าแนกตามอตัราเงินเดือนแตกต่างกนั 

จ�าแนกตามหน่วยงานที�สงักดั จากการศึกษาพบว่าบุคลากรที�มีหน่วยงานที�สังกดัต่างกัน มีการ

รับรู้นโยบาย Thailand 4.0 แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะภาระงานที�แต่ละหน่วยงานต้องเจอมีภาระงานที�

มาก  จึงท�าให้การรับรู้ ของบุคลากรจ�าแนกตามหน่วยงานที�สังกัดแตกต่างกันไป ยกเว้น ด้านการรับรู้

นโยบาย Thailand 4.0 ที�มีการรับรู้  ไม่แตกต่างกัน ซึ�งอาจจะเป็นเพราะว่า เป็นนโยบายในภาพรวมที�ทาง

รัฐบาลน�าเสนอทางสื�อทุกวัน เลยท�าให้การรับรู้ ของบุคลากรในด้านการรับรู้ นโยบาย Thailand 4.0 ไม่

แตกต่างกนั จึงเป็นผลท�าให้การรับรู้จ�าแนกตามหน่วยงานที�สงักดัแตกต่างกนั 

 

ขอ้เสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะที�ได้จากการวิจัยในครั�งนี�  ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะการวิจัย ดังนี� 

1) ด้านการรับรู้นโยบาย Thailand4.0 

จากการวิ จัยพบว่า บุคลากรมีการรับรู้ นโยบาย Thailand 4.0 อยู่ในระดับที� น้อย ดังนั�น 

ผู้บริหารหรือผู้ที�มีส่วนเกี�ยวข้องในการบริหารควรเปิดรับกบัการเปลี�ยนแปลงในรูปแบบใหม่ ข้อมูลใหม่ๆ 

อยู่ตลอดเวลา ดังนั�นความสามารถในการปรับตัวเข้ากบัการเปลี�ยนแปลงและยอมที�จะเปลี�ยนการตัดสนิใจ 

จากข้อมูลใหม่ๆ ที�เกิดขึ�นโดยไม่มองว่าเป็นจุดอ่อนหรือเรื�องน่าอาย จึงกลายเป็นคุณสมบัติที�ส �าคัญของ

ผู้น�ายุค4.0 และนอกจากผู้บริหารที�มีส่วนเกี�ยวข้องในองค์กรแล้ว บุคลากรในองค์การทุกคน ก็ต้อง

ปรับเปลี�ยน ปรับตัว และเปิดใจรับความรู้ใหม่ๆด้วยเช่นกนั 

2) ด้านการบริการตามแนวทางระบบราชการ 4.0 

จากการวิจัยพบว่า บุคลากรมีการรับรู้  ด้านการบริการตามแนวทางระบบราชการ4.0 อยู่ใน

ระดับที�น้อย ดังนั�น บุคลากรต้องปรับเปลี�ยนวิธีคิดในการท�างานให้เข้ากับนโยบาย Thailand 4.0 กล้าคิด 

กล้าท�า กล้าสื�อสาร การบริการให้กับประชาชนต้องมีทักษะในการสื�อสาร สร้างสัมพันธ์อันดีกับบุคลคลอื�น

รวมไปถึงหน่วยงานหรือองค์กรอื�นด้วย เพราะการแลกเปลี�ยนข้อมูลระหว่างบุคคลและระหว่างองค์การมี

ความส�าคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยอ�านวยความสะดวกให้กบัผู้ที�จะเข้ามาใช้บริการ เพื�อให้การบริการ

ได้เสร็จสิ�นในจุดเดียว ซึ�งสอดคล้องกับการบริหารงานแบบ 4.0 

3) ด้านการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

จากการวิจัยพบว่า บุคลากรมีการรับรู้  ด้านการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

อยู่ในระดับที�น้อย ดังนั�น การจะท�างานให้บรรลุเป้าหมาย ต้องไม่ลืมว่าการพัฒนาของการใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นมีความส�าคัญอย่างยิ�ง  ดังนั�นผู้บริหารองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ�น ยุคสมัยใหม่จะต้องตื�นตัว สร้างการรับรู้และกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความสนใจในการพัฒนา

ทักษาความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้บริหารควรส่งเสริม สนับสนุน ให้โอกาสบุคลากรได้ออกไปเรียนรู้

ศึกษาดูงานหรือมีการจัดวิทยากรผู้เชี�ยวชาญเข้ามาอบรมในหน่วยงานเพื�อให้บุคลากรสามารถน�ามาปรับใช้

ในการท�างาน 

 

ขอ้เสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 
1) ท�าการศึกษากับกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่าง ในองค์การบริหารส่วนต�าบล อื�นๆในจังหวัด

นนทบุรี เนื�องจากในจังหวัดนนทบุรี มีองค์การบริหารส่วนต�าบลอยู่หลายส่วน การรับรู้นโยบาย Thailand 
4.0 ย่อมมีความแตกต่างกัน กลุ่มประชากรแต่ละส่วนต�าบลกย่็อมมีความแตกต่างกันในด้านของการรับรู้  

2) งานวิจัยนี� เป็นการท�าวิจัยเพียงช่วงเวลาใดเวลาหนึ�งเท่านั�น ดังนั�นควรท�าการวิจัยอย่าง
ต่อเนื�อง เพราะจะได้ติดตามการรับรู้นโยบาย Thailand 4.0 ของบุคลากรในองค์การอย่างต่อเนื�อง และน�า
ข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาเพื�อให้บุคลากรในองค์การมีการรับรู้เพิ�มขึ�น 
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