
 

 

 
 

 

ความต้องการการฝึกอบรมบุคลากรส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยแีห่งชาตภิายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความตอ้งการการฝึกอบรมบุคลากร
ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติภายใตน้โยบายไทยแลนด ์4.0 โดยจ าแนกตามเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการท างาน 

วิธีการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัโดยใช้ประชากรสังกัดส่วนงานกลาง จ านวน 914 คน และกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 300 คน ซ่ึงไดม้าจากสูตรการค านวณประชากรของยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล น ามาวิเคราะห์ดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Window สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการ
ทดสอบสมมติฐานใช ้Independent Samples (t-test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างขอ้มูลท่ีมี 2 กลุ่ม (One – way Analysis of Variance : ANOVA) ในกรณีท่ีพบความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิ LSD 

ผลการศึกษาพบว่า ความตอ้งการการฝึกอบรมของบุคลากรทกัษะทั้ง 3 ด้าน ภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีความตอ้งการการฝึกอบรมดา้นทกัษะการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และ ดา้นทกัษะ
ความคิด ดา้นทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ อยูใ่นระดบัมาก นอกจากน้ียงัพบวา่บุคลากรท่ีมีสถานภาพโสด สมรส 
หมา้ย มีทศันะต่อความตอ้งการการฝึกอบรมดา้นทกัษะการปฏิบติังานแตกต่างกนั ระดบัการศึกษาปริญญา
โท และปริญาตรี มีทศันะต่อความตอ้งการการฝึกอบรม ดา้นทกัษะมนุษยสัมพนัธ์แตกต่างกนั และระดบั
ต าแหน่งงาน ผูจ้ดัการ เจา้หน้าท่ีพฒันาธุรกิจ เจา้หน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป มีทศันะต่อความตอ้งการการ
ฝึกอบรมดา้นทกัษะมนุษยสัมพนัธ์แตกต่างกนั 
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1. บทน า 
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะน าการใช้โมเดลการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวตักรรมเพื่อพฒันา

ประเทศไทยไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื หรือท่ีรู้จกักนัวา่ ไทยแลนด์ 4.0 หรือ ประเทศไทย 4.0 ดงันั้น 
ระบบราชการก็จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนเพื่อใหส้อดรับ และส่งเสริมไทยแลนด ์4.0 จึงจ าเป็นตอ้งมีการปฏิรูป
ระบบราชการ ในการก าหนดยทุธศาสตร์ 20 ปี โดยภาครัฐตอ้งปรับตวัใหส้ามารถอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมยุค ดิจิตลั ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ดและไม่สามารถคาด
เดาได ้จึงตอ้งมุ่งเนน้ความคล่องตวัเพื่อขบัเคล่ือนภารกิจพิเศษ (Agenda–Based) และน าเทคโนโลยีดิจิทลัมา
พลิกโฉมระบบราชการสู่ Government 4.0 (ปริญญ ์บุญดีสกุลโชค, 2559) 

ทั้งน้ี นอกจากการปฏิรูประบบราชการแลว้นั้น การบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐยงัเป็น
ปัจจยัในความส าเร็จขององค์กร ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ได้แก่ นวตักรรมใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ งนโยบายรัฐบาลท่ี
ตั้งเป้าหมายในการน าพาประเทศเขา้สู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0(Thailand 4.0)” ท่ีมุ่งปรับเปล่ียนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม” 

ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อยูภ่ายใตก้ระทรวงวทิยาศาสตร์ 
เป็นองคก์รมีภารกิจในการเสริมสร้างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม พนัธกิจหลกั คือ มุ่งสร้างการ
วิจยั พฒันา ออกแบบ และวิศวกรรม จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ พร้อมส่งเสริมด้านการ
พฒันาก าลงัคน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัและพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืน โดยจดัให้มีระบบ
บริหารจดัการภายในเพื่อพฒันาบุคลากรภายในองคก์ร ซ่ึงสอดรับนโยบายตามแผนปฏิบติัการขบัเคล่ือนไทย
แลนด์ 4.0 ในการปรับความคิดของบุคลากรในองค์กรให้เป็น “ผูน้ าการเปล่ียนแปลง” เป้าหมายเพื่อการ
พฒันาตนเองให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตอ้งเรียนรู้เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการเฉพาะ
บุคคลและขององคก์ร การเรียนรู้การท างานร่วมกนั เพื่อคิดสร้างสรรค ์นวตักรรมใหม่ๆ การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ
เพื่อสร้างประโยชน์ เพื่อให้บุคลากรในองคพ์ร้อมเผชิญต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนและเป็นพลงัในการ
ขบัเคล่ือนตามนโยบายของรัฐบาลใหมี้คุณภาพ มีเสถียรภาพและเป็นธรรม ตลอดจนการพฒันาประเทศอยา่ง
ย ัง่ยนื 

ในกระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษย์การหาความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อยกระดับ
ความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์ร ถือเป็นกระบวนการท่ีให้ความส าคญักบัการเพิ่มพูน
ความรู้ และทกัษะ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเทคนิคการปฏิบติังาน เป็นการพฒันาให้เกิดความช านาญ ดา้นการคิด
เป็นการฝึกอบรมใหบุ้คลากรรู้จกัคิดวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหา และ ทกัษะมนุษยสัมพนัธ์เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูร่้วมงานและปรับตวัไดเ้ขา้กบัผูบ้งัคบับญัชา เป็นการบูรณาการทกัษะ 3 
เร่ือง ใหบุ้คลากรในองคก์รน าไปปรับใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งประสบความส าเร็จ (Robbins, 2004, P.5) 
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การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัศึกษาความตอ้งการในการฝึกอบรมใน 3 ทกัษะ 3 ดา้น คือ ดา้นทกัษะการ
คิด ดา้นทกัษะการปฏิบติังาน ดา้นทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ ของบุคลากร ในส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติสังกดัส่วนงานกลาง ภายใตน้โยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้การพฒันาบุคลากรในองคก์ร
ได้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกบัความตอ้งการของบุคลากร และเป็นแนวทางให้ผูมี้หน้าท่ี
เก่ียวขอ้งน าขอ้มูลไปวางแผนเพื่อตอบสนองกบัความตอ้งการหรือความจ าเป็นตอ้งฝึกอบรม และน าขอ้มูล
วิจัยน้ีไปใช้ประโยชน์ในการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
2. วตัถุประสงค์งานวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความต้องการการฝึกอบรมของบุคลากร ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ สังกดัส่วนงานกลาง ภายใตน้โยบายไทยแลนด ์4.0 

2. เพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการการฝึกอบรมของบุคลากร ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ สังกดัส่วนงานกลาง จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
3. สมมติฐานงานวจัิย 

1. บุคลากรภายในส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สังกดัส่วนงานกลาง ท่ี
มีลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีทศันะต่อความตอ้งการการฝึกอบรมท่ีแตกต่างกนั 

 
4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผลการศึกษาจะน าไปเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารและผูมี้หน้าท่ีเก่ียวขอ้งน าขอ้มูลไปพฒันา
บุคลากรใหส้อดคลอ้งตามนโยบายไทยแลนด ์4.0 

2. ขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นแนวทางในการจดัฝึกอบรมขององคก์รเพื่อน าไปพฒันาดา้นทกัษะการคิด ดา้น
ทกัษะการปฏิบติังาน และดา้นทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ อนัจะเป็นผลให้เกิดการพฒันาบุคลากร ซ่ึงจะน าความ
เจริญกา้วหนา้มาสู่องคก์รต่อไป 
  
5. ขอบเขตการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากรของส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ สังกดัส่วนงานกลางจ านวนทั้งส้ิน 914 คน, ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2560  
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1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือบุคลากรของส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ สังกัดส่วนงานกลาง จ านวน 300 คน โดยใช้สูตรการค านวณประชากรของ (Taro 
Yamane. 1973: 125)   

2. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี พื้นท่ีท่ีเก็บขอ้มูล คือ ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
สังกดั ส่วนงานกลาง 

3. ขอบเขตด้านเน้ือหา การศึกษาถึงความต้องการการฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากร โดยใช้
แนวคิดในการฝึกอบรมของ สมชาติ กิจยรรยง และ อรจรีย ์ณ ตะกัว่ทุ่ง (2551) ไดก้ล่าวถึง การฝึกอบรม
มุ่งเนน้ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของหน่วยงาน, แนวคิด 
จีระ หงส์ลดารมภ ์(2531) การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งสร้างความรู้ ทกัษะ และ
ประสบการณ์ของบุคคลผูป้ฏิบติังานใหมี้การเช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง, แนวคิด (Robbin, 
2004) การหาความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อยกระดับความสามารถในการปฏิบติังานได้แบ่งทกัษะ
ออกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นทกัษะการคิด ดา้นทกัษะการปฏิบติังาน ดา้นทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ มาปรับกรอบ
แนวคิดการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี โดยก าหนดตวัแปรอิสระคือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ส่วนตวัแปรตามคือ 
ความตอ้งการการฝึกอบรมบุคลากรในส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประกอบดว้ย 
1. ดา้นทกัษะความคิด 2. ดา้นทกัษะการปฏิบติังาน 3. ดา้นทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ 

4. ขอบเขตดา้นเวลา ท าการวจิยัรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือน กนัยายน – พฤศจิกายน 2560 
 

6. ระเบียบวจัิย 
  การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี
สร้างข้ึนจากการศึกษาทฤษฎีแนวคิดและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งโดยขอ้ค าถามไดค้รอบคลุมถึงวตัถุประสงคท่ี์
ตอ้งการศึกษาและแบ่งแบบสอบถามออกเป็น2 ส่วนไดแ้ก่ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล มีลกัษณะเป็นค าถามแบบปลายปิด (Close – 
End Questions) มีทั้งหมด 6 ขอ้โดยใชก้ารวดัขอ้มูลประเภทมาตราวดัระดบักลุ่ม (Normal Scale) และมาตรา
วดัเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการการฝึกอบรมของบุคลากร ส านักงานพฒันา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ สังกดัส่วนงานกลางซ่ึงประกอบดว้ย3 ดา้น ไดแ้ก่  
 1. ดา้นทกัษะความคิด  จ านวน10 ขอ้ 
 2. ดา้นทกัษะการปฏิบติังาน  จ านวน10 ขอ้ 
 3. ดา้นทกัษะมนุษยสัมพนัธ์  จ านวน10 ขอ้ 
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  โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบปลายปิด (Close – end Questions) โดยใชก้ารวดั
ขอ้มูลประเภทวดัระดบัช่วงหรือมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ช่วงระดบัของ Likert เป็นเกณฑ์
ในการวดัโดยใหค้ะแนนคือ ตอ้งการมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 
  การอภิปรายผลการแปลความหมายของขอ้มูลการประมาณค่า 5 ระดบั (ช่วงกวา้งหวัทา้ย 0.50-0.51
และระหวา่งกลาง 1.0 ) ผูว้จิยัไดก้  าหนดเกณฑก์ารพิจารณาขอบเขตของคะแนนเพื่อใชใ้นการแปลความของ
ค่าเฉล่ีย เกณฑก์ารประเมินมีดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด.2545: 103) 

ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 ระดบั 5 หมายถึง มีความตอ้งการการฝึกอบรมมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 ระดบั 4 หมายถึง มีความตอ้งการการฝึกอบรมมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 ระดบั 3 หมายถึง มีความตอ้งการการฝึกอบรมปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 ระดบั 2 หมายถึง มีความตอ้งการการฝึกอบรมนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 ระดบั 1 หมายถึง มีความตอ้งการการฝึกอบรมนอ้ยท่ีสุด 

 
7. ผลการศึกษา 

7.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
ระดบัต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการท างาน พบวา่ เพศส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายโดยเพศหญิง 
จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00 และเพศชายจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 อายุส่วนใหญ่มีอายุ 
36-45 ปี มากท่ีสุด จ านวน179 คน คิดเป็นร้อยละ 59.70 รองลงมาคืออาย ุ20-35 ปี จ  านวน 81 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27.00 และอายุ 46 -60 ปี มีน้อยท่ีสุด จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 ระดบัสถานภาพส่วนใหญ่
สถานภาพสมรส มากท่ีสุด จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 49.30 รองลงมาคือสถานภาพโสด จ านวน 142 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.40 และนอ้ยท่ีสุดสถานภาพหมา้ย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 ระดบัการศึกษา
ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาโท มากท่ีสุด จ านวน146 คน คิดเป็นร้อยละ 48.70 รองลงมาคือปริญญาตรี 
จ านวน 1040 คน คิดเป็นร้อยละ 34.70 และสูงกว่าปริญญาโท มีน้อยท่ีสุด จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.60 ระดบัต าแน่งงานส่วนใหญ่มีต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป มากท่ีสุด จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.30 รองลงมาคือต าแหน่งท่ีปรึกษา จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 รองลงมาต าแหน่งนกัวเิคราะห์ 
จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 13.70 รองลงมาต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีการเงิน จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 
รองลงมาต าแหน่งผูจ้ดัการ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 และต าแหน่งเจา้หน้าท่ีพฒันาธุรกิจมี น้อย
ท่ีสุด จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ระยะเวลาในการท างานส่วนใหญ่ระยะเวลาในการท างาน 10 ปีข้ึน
ไป มากท่ีสุด จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 53.30 รองลงมาคือ 6-10 ปี จ  านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 29.40 
และ 1-5 ปีมีนอ้ยท่ีสุด จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 17.30 
 7.2 สรุปผลการวิเคราะห์ระดบัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะทั้ง 3 ดา้น ตามทศันะ
ของบุคลากรภายในส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยแีห่งชาติ สังกดัส่วนงานกลาง 
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  7.2.1 ดา้นทกัษะความคิดผลการวิจยั พบวา่ระดับความตอ้งการการฝึกอบรมของบุคลากร
กลุ่มตัวอย่าง ด้านทกัษะความคิดโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีความตอ้งการการฝึกอบรมดา้นทกัษะ
ความคิดเร่ือง การเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์ตามสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง รองลงมาคือ 
เทคนิคในการวางแผนงานให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ขององคก์ร การน าความรู้ความคิดใหม่ๆ มาต่อยอด
กบัความรู้ความคิดเดิมให้เกิดนวตักรรมใหม่ การจดัการกระบวนการของขอ้มูล ข่าวสารเพื่อไปสู่การคิดเชิง
สร้างสรรค ์ตามล าดบั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
  7.2.2 ด ้า นท ักษะก า รปฏิบ ัติ ง า นผลก า ร วิจ ัย  พบว ่า ร ะด ับ ความต้องการการ
ฝึกอบรมของบุคลากรกลุ่มตัวอย่าง  ด้านทักษะการปฏิบัติงานผลการวิจัย อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึง
มีความต้องการการฝึกอบรมด้านทักษะการปฏิบัติ งานเร่ือง ทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานร่วมกนั
ในองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน การน าวิธีการใหม่ๆ มาปรับใช้ในการตดัสินใจการ
ปฏิบติังาน เทคนิคการส่ือสาร และการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจในการท างานและการปฏิบติัตามกฏระเบียบและขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน การเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมา
ปรับเปล่ียนกระบวนการท างานและการเรียนรู้และการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทลัในปัจจุบนั และอนาคตได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ตามล าดบั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  7.2.3 ด้านทักษะมนุษยสัมพันธ์ผลการวิจ ัย  พบว่าระดับความตอ้งการการฝึกอบรม
ของบุคลากรกลุ่มตัวอย่าง  ด้านทักษะมนุษยสัมพ ันธ์  อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงความตอ้งการการฝึกอบรม
ดา้นทกัษะมนุษยสัมพนัธ์เ ร่ือง  จิตวิทยาในการใชถ้อ้ยค าในการสนทนาเพื่อสร้างความประทบัใจและการ
สร้างทศันคติท่ีดีต่อการท างานและคนรอบขา้ง ตามล าดบั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 โดยภาพรวมผลการวิ เคราะห์ความต้องการการฝึกอบรมของบุคลากรกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาทั้ งหมด 300 รายใน 3 ด้านคือ ด้านทักษะความคิด  ดา้นทกัษะการปฏิบติังาน ดา้นทักษะ
มนุษยสัมพันธ์  โดยสามารถเรียงตามล าดับความต้องการการฝึกอบรมดังน้ี  ระดับความตอ้งการ
การฝึกอบรมดา้นทกัษะการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมากท่ีสุดรองลงมาคือความตอ้งการการฝึกอบรบ ด้าน
ทักษะมนุษยสัมพันธ์  และความตอ้งการการฝึกอบรม ดา้นทักษะความคิด  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั แสดงวา่
ทั้ง 2 ดา้น กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการระดบัเดียวกนั อยูใ่นระดบัมาก 
 7.3 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลกบัลกัษณะขอ้มูลความตอ้งการ
การฝึกอบรมของบุคลากรทั้ง 3 ดา้นของ กลุ่มตวัอยา่ง 
  7.3.1 ผลการเปรียบเทียบความต้องการการฝึกอบรมของบุคลากร ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใตน้โยบายไทยแลนด์ 4.0 สังกดัส่วนงานกลาง ท่ีมีส่วนปัจยัส่วน
บุคคล เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการท างาน ไดผ้ลสรุปดงัน้ี เพศ
แตกต่างกนั มีความตอ้งการการฝึกอบรมในภาพรวมรายดา้นทั้ง 3 ดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
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สถิติท่ีระดบั 0.05 อาย ุแตกต่างกนั มีความตอ้งการการฝึกอบรมในภาพรวมรายดา้นทั้ง 3 ดา้น ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระดบัสถานภาพ แตกต่างกนั ความตอ้งการการฝึกอบรมในภาพรวม
รายดา้นทั้ง 3 ดา้น โดยมีดา้นทกัษะความคิดและดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านทักษะการปฏิบติังาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ระดับ
การศึกษา แตกต่างกนั ความตอ้งการการฝึกอบรมในภาพรวมรายดา้นทั้ง 3 ดา้น โดยมีดา้นทกัษะความคิด 
และ ดา้นปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ระดับต าแหน่งงาน แตกต่างกัน ความต้องการการ
ฝึกอบรมในภาพรวมรายดา้นทั้ง 3 ดา้น โดยมีดา้นทกัษะความคิด และดา้นทกัษะ การปฏิบติังาน ไม่แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ระยะเวลาในการท างาน แตกต่างกนั ความตอ้งการการฝึกอบรมในภาพรวมรายดา้นทั้ง 3 
ดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
8. อภิปรายผล 

สรุปผลการศึกษาความตอ้งการการฝึกอบรมของ บุคลากรส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ สังกดัส่วนงานกลาง ในภาพรวมทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นทกัษะความคิด ดา้นทกัษะการ
ปฏิบติังาน และ ดา้นทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ พบวา่ ดา้นทกัษะการปฏิบติังาน และดา้นทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ มี
ความตอ้งการการฝึกอบรมมากท่ีสุด การท่ีบุคลากรส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
สังกดัส่วนงานกลาง มีความตอ้งการการฝึกอบรมในดา้นทกัษะการปฏิบติังาน น่าจะเป็นเพราะวา่การพฒันา
ดา้นการปฏิบติังาน ท าให้ส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถ มีทศันคติท่ีดีในการท างานให้มีประสิทธิภาพดี
ยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดทฤษฏีของแคทซ์ จิรภทัร ศิริพรรณาภรณ์ (2546:29) ได้กล่าวถึง Katz ว่า
ทกัษะทางดา้นเทคนิคหรืองานเฉพาะอยา่ง หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถและความช านาญใน
กิจกรรมเฉพาะ เก่ียวกบัวิธีการด าเนินการ หรือเทคนิคต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังานในหน้าท่ีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ทกัษะเทคนิคท่ีส าคญั คือการบริหารจะตอ้งประกอบไปดว้ย ทกัษะทางดา้นการวางแผนงาน 
และโครงการ ทกัษะดา้นกระบวนการกลุ่ม และทกัษาดา้นการจดัการ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความต้องการการฝึกอบรมของบุคลากร ส านักงานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใตน้โยบายไทยแลนด์ 4.0 สังกดัส่วนงานกลางท่ีมีส่วนปัจจยัส่วน
บุคคล เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการท างานไดผ้ลสรุปคือ ระดบั
สถานภาพ แตกต่างกนั ความตอ้งการการฝึกอบรมดา้นทกัษะการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผลการศึกษาพบวา่บุคลากรท่ีมีสถานภาพ โสด สมรส และ หมา้ย มีความตอ้งการการ
ฝึกอบรมดา้นทกัษะการปฏิบติังานแตกต่างกนั ในดา้นทศันคติ ค่านิยม ประเพณี ท่ีเป็นปัจจยัส าคญัต่อการ
ท างานและปรับตวัเขา้กบัสังคมได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จีระ หงส์ลดารมภ ์(2531: 3) วา่ ความคิดท่ี
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ส าคญัพื้นฐาน การพฒันจะตอ้งท าให้คนพอใจ มีก าลงัใจ ในการท างานอยา่งเต็มท่ี และจะตอ้งมีการพฒันา
ทศันคติ (Attitude) และค่านิยม (Value) ประเพณีและวฒันธรรมท่ีเป็นปัจจยัส าคญัต่อการท างานและปรับตวั
เขา้กบัสังคมได ้ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความตอ้งการการฝึกอบรมดา้นทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และสูงกวา่
ปริญญาโทมีความตอ้งการการฝึกอบรมดา้นทกัษะมนุษยสัมพนัธ์แตกต่างกนั พบวา่ มีหลายส่วนงานซ่ึงบาง
คนอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือยา้ยสถานท่ีท างานมาบ่อย เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความถนดั และความสนใจใน
การท างาน บุคลากรบางส่วนงานอาจมีการศึกษาเพิ่มเติม หาความรู้ในหนา้ท่ีท่ีตนเองถนดั หรือการสอนงาน
จากคนในหน่วยงานนั้น จึงท าให้บุคลากรมีความตอ้งการการฝึกอบรมแตกต่างกันไป ซ่ึงสอดคล้องกบั
แนวคิดของ ด ารงศกัด์ิ ชยัสนิท (2544: 45) ท่ีไดก้ล่าววา่ การเลือกสรรผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถเขา้มาท างาน
ให้มีจ  านวนเพียงพอ เพื่อให้การใช้ก าลงัคนได้เกิดประโยชน์เต็มท่ี และท าให้บุคลากรปฏิบติังานได้ดีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ระดบัต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีความตอ้งการการฝึกอบรมดา้นทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 บุคลากรท่ีต าแหน่งงาน ผูจ้ดัการท่ีปรึกษานกัวิเคราะห์
เจา้หน้าท่ีบริหารงานทัว่ไปเจา้หน้าท่ีการเงินเจา้หน้าท่ีพฒันาธุรกิจมีความตอ้งการการฝึกอบรมดา้นทกัษะ
มนุษยสัมพนัธ์ แตกต่างกนั พบวา่ แต่ในแต่ละหน่วยงานจ าเป็นตอ้งสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
เพื่อทดแทนเพิ่มเติม ตามต าแหน่งต่างๆ ตามขนาดของงานท่ีขยายออกไป จ าเป็นตอ้งเตรียมคนเอาไว ้เพื่อรับ
การเล่ือนต าแหน่ง โยกยา้ย ลาออก ซ่ึงจะตอ้งพร้อมในการพฒันา ซ่ึงสอดคล้องกบัทฤษฏีของเดอร์ไคน์ 
นิตยา เงินประเสริฐศรี (2540:30)ได้น าแนวคิดของ Durkheim ซ่ึงได้กล่าวว่า การแบ่งงานกนัท าไปใช้ใน
สังคม โดยช้ีใหเ้ห็นวา่ ทกัษะความช านาญเฉพาะดา้นในงานจะแบ่งคนออจากกนัให้ท างานท่ีแตกต่างกนั แต่
ความช านาญเฉพาะดา้นก็ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปึกแผ่น ก็คือ องค์กรต่างๆ ท่ีอยู่ภายในระบบสังคม 
สมาชิกสามารถปฏิบติังานเฉพาะดา้นท่ีแตกต่างกนั โดยท่ียงัมีองค์กรท่ีเป็นปึกแผ่น องค์กรมอบภารกิจท่ี
แตกต่างกนั แต่ภารกิจทั้งหมดน้ีรวมทั้งผูป้ฏิบติังานท่ียงัคงอยใ่นองคก์รเดียวกนั 

สรุปในภาพรวมของการศึกษาวิจยัเร่ือง ความตอ้งการการฝึกอบรม ภายใตน้โยบายไทยแลนด์ 
4.0 ตามทศันะของบุคลากรส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นั้น ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิด
ของ Katz (อา้งถึง Robbins2004:5) มาศึกษาและเป็นแนวทางในการท าวิจยัซ่ึงเป็นการบุรณาการทกัษะทั้ง 3 
ดา้น คือทั้งทกัษะดา้นความคิด ทกัษะดา้นการปฏิบติังานและทกัษะด้านมนุษยสัมพนัธ์ ซ่ึงสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ ศริญญา วีรอนันตมิตร (2552) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความตอ้งการฝึกอบรมของบุคลกรสาย
ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยรามค าแหง และประภัสสร คูศิริรัตน์ (2549)ได้ศึกษาเร่ือง ความต้องการการ
ฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะของพนกังาน บริษทั พฤษษา สกินแคร์ แมเนจเมนท ์จ ากดั ท่ีไดท้  าการวจิยัเก่ียวกบั
ความตอ้งการการฝึกอบรมของบุคลากร 
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9. ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
จากผลการวิจัยเร่ือง"การศึกษาความต้องการการฝึกอบรมบุคลากรในส านักงานพัฒนา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ ภายใตน้โยบายไทยแลนด ์4.0" ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1. การฝึกอบรมด้านทกัษะความคิด เน่ืองจากส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ เป็นองค์กรท่ีมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นจ านวนมาก จึงอยากให้มีการระดมสมอง 
สร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆท่ีมีประโยชน์ ผูบ้ริหารในระดบัต่างๆควรเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้
แสดงความคิดเห็น ก าหนดนโยบายร่วมกนัวา่อยากจะให้มีการจดัฝึกอบรมในดา้นใดบา้ง เพื่อจะไดจ้ดัการ
ฝึกอบรมท่ีเหมาะสมและสนองรับนโยบายไทยแลนด ์4.0 ซ่ึงครอบคลุมในทุกๆดา้น ใหส้ามารถน าไปพฒันา
ในการปฏิบติังานไดจ้ริง 

2. การฝึกอบรมด้านทกัษะการปฏิบติังาน ควรมีแผนการจดัการฝึกอบรมให้กบับุคลากร ใน
ทกัษะทุกดา้น โดยเฉพาะดา้นทกัษะการปฏิบติังานมีความจ าเป็นอยา่งมาก เพราะจากผลการวจิยัพบวา่ทกัษะ
ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานร่วมกนัในองคก์รและการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน นั้น ตอ้งสนองรับ
นโยบายท่ีทางองค์กรก าหนดมาไปปฏิบติั และการท่ีบุลลากรสายการปฏิบติังานมีความรู้จากการแลก
ฝึกอบรม การแลกเปล่ียนความรู้ ก็จะสามารถน าวิธีการใหม่ๆ มาปรับใชใ้นการตดัสินใจการปฏิบติังานและ
เพื่อน ามาพฒันางานในหนา้ท่ีใหดี้ยิง่ข้ึน 

3. การฝึกอบรมด้านทกัษะมนุษยสัมพนัธ์  จากผลการวิจยัจะเห็นได้ว่าทักษะด้านน้ีมีผลกับ
บุคลากรในองคก์รเป็นอยา่งมาก เพราะมีความแตกต่างกนัในดา้นการศึกษาและต าแน่งงาน ส านกังานฯ ควร
มีการสร้างความสัมพนัธ์ร่วมกนัระหว่างบุคลากรในองค์กร ควรส่งเสริม สนบัสนุน สร้างแรงจูงใจให้กบั
บุคลากรให้ไดมี้การปฏิสัมพนัธ์กนัมากยิ่งข้ึน เพื่อลดช่องหว่างระหว่างกนั ควรยอมรับความคิดเห็นของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดีในการปฏิบติังานและพฒันาองคก์รใหดี้ยิง่ข้ึน 

4. การฝึกอบรมทกัษะทั้ง 3 ดา้นนั้น เป็นการฝึกอบรมเพื่อน ามาซ่ึงการพฒันาขีดความสามารถ
ของบุคลากรให้เหมาะสมกบังานในต าแหน่งของตนเองและยงัสามารถตอบความตอ้งการขององคก์รและ
สนองรับนโยบายของรัฐบาล (นโยบายไทยแลนด ์4.0) 
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