
การพฒันารปูแบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงานส่งผลต่อความต้องการฝึกอบรม

ของแรงงานในสถานประกอบกิจการตามพระราชบญัญติัส่งเสริม 

การพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

The development of a skill training model affects the training needs of 

workers in the workplace according to the Skill Development Promotion 

Act BE 2545 in Muang District, Chiang Rai. 

 

อ้อยทิพย ์วงคส์ม 

 

บทคดัย่อ 

 

การวจิยันีมวีตัถุประสงค์เพอื ( ) ศกึษาปัจจยัสว่นบคุคล ( ) ศกึษารปูแบบการฝึกอบรม

ฝีมอืแรงงาน ( ) ศกึษาความต้องการฝึกอบรม ( ) เปรยีบเทียบความต้องการฝึกอบรม จําแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคล และ ( ) ศกึษาการพฒันารูปแบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงานสง่ผลต่อความ

ต้องการฝึกอบรมของแรงงานในสถานประกอบกิจการ กลุ่มตัวอย่างคือ แรงงานในสถาน

ประกอบกจิการ จาํนวน  คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครอืงมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ใชส้ถติิ

ในการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ ีค่ารอ้ยละ ค่าเฉลยี ค่าสว่นเบยีงเบนมาตรฐาน 

และวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวจิยัพบว่า ( ) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

อายุ -  ปี ศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีสถานภาพสมรส ( ) รปูแบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน

และความต้องการฝึกอบรมของแรงงานในสถานประกอบกิจการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก

ทสีุด ( ) กลุ่มแรงงานทมีรีายไดเ้ฉลยีต่อเดอืนทต่ีางกนัมคีวามต้องการฝึกอบรมต่างกนั อย่างมี

นัยสําคญัทางสถติิทรีะดบั .  และ ( ) รูปแบบการฝึกอบรมทงัแบบปฏิบัติงานจรงิและการ

ฝึกอบรม (Xb ) สถาบนัเหมาะสมและสะดวกในการใช้เป็นสถานทฝึีกอบรม (Xb ) และรูปแบบ

การฝึกอบรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ (Xb ) ส่งผลต่อความ

ต้องการฝึกอบรมของแรงงานในสถานประกอบกจิการ โดยภาพรวม อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิ

ทีระดบั .  และมอีํานาจทํานายได้ร้อยละ  โดยสามารถเขยีนสมการถดถอยเชงิพหุคูณ

ได้ดงันี  

Y = 2.778 + 0.228Xb4  + 0.213Xb5  + 0.092Xb2 

 

คาํสาํคญั : รูปแบบการฝึกอบรม, ความต้องการฝึกอบรม, พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการพฒันา

ฝีมอืแรงงาน พ.ศ.  
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ABSTRACT 

 

The objectives of this research were (1) to study personal factors, (2) to study the 

model of labor skill training, (3) to study the need for training, (4) Compare training needs 

which Classified by personal factors, and (5 )  to study the development of skill training 

model that affects the training needs of workers in business. The samples used in this 

research were workers in the workplace, 4 1  locations, 3 8 3  people. The questionnaire 

was used as a data collection tool. The statistics were used to analyze the data such as 

frequency distribution, percentage, mean, standard deviation and test the hypothesis by 

analyzing multiple regression.  

The results showed that (1 )  most of the samples were female, aged 2 5  -  3 0 

years, studying at the bachelor's degree level, marital status, (2 )  forms of skill training 

and training requirements of workers in the workplace. Overall, it is at the highest level, 

(3 )  groups of workers with different average monthly incomes have different training 

needs. statistically significant at the 0.05 level, and (4) the training format should be both 

practical and training (Xb4 ) .  The institute is suitable and convenient to use as a training 

facility (Xb5)  and the form of training via the Internet using online meeting program (Xb2) 

which affects the training needs of workers in the workplace, as a whole, had a statistical 

significance at the 0 . 0 5  level and had a predictive power of 1 6 %  and the multiple 

regression equation can be written as  

Y = 2.778 + 0.228Xb4 + 0.213Xb5 + 0.092Xb2 

 

Keywords : Skill training model, Training needs, Skill Development Promotion Act BE 

2545 
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บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

การฝึกอบรม การฝึกอาชีพ หรอืการพฒันาฝีมอืแรงงาน เป็นภารกิจทีเกียวข้องกบั

กรมพฒันาฝีมอืแรงงานซงึเป็นหน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน มหีน้าทสีาํคญัในการพฒันา

ทกัษะคนทํางานในทุกระดบัและผู้ประกอบการให้มผีลิตภาพ มคีวามเชียวชาญและมีอาชีพ

ทยีงัยนื รวมทงัยงัส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพกําลงัแรงงานใหไ้ด้มาตรฐานและเป็นทียอมรบั

ในระดบัสากล โดยมีภารกิจทีสําคญั 3 ประการ คือ การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบ

มาตรฐานฝีมอืแรงงาน และการส่งเสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงานในสถานประกอบกจิการ 

(กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, . ภารกิจทีเกียวข้องกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, จาก 

https://www.dsd.go.th/songkhla) ซึงกําลังแรงงานในทุกกลุ่มนันสามารถเข้ารับการพัฒนา

ทกัษะ ทงัแรงงานในระบบและนอกระบบ แรงงานในสถานประกอบกิจการ และแรงงานกลุ่ม

เฉพาะ ภารกจิของกรมพฒันาฝีมอืแรงงานตามทกีล่าวมาขา้งต้น ไดม้กีารจดัทํากรอบเพอืใช้ใน

การกําหนดเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานให้กบัหน่วยงานในสงักดัใหเ้ป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั โดยการจดัทําแผนการปฏบิตัริาชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) และแผนปฏบิตัิ

ราชการรายปี (กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน, 2564. แผนปฏิบตัิราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 

2565), จาก https://www.dsd.go.th/DSD/Doc/ShowDetails/13162) ให้มีความสอดคล้องและ

เชอืมโยงกบัยุทธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิ

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท ี12 พ.ศ.2560 – 2564 

นโยบายต่าง ๆ ของคณะรฐัมนตรีทีมีการแถลงผ่านรัฐสภา และแผนอืนทีเกียวข้อง เพอืให้

สามารถขบัเคลอืนงานตามภารกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและบรรลุตามเป้าหมาย  

จากการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่าผู้เข้ารบัการฝึกอบรมของกรม

พัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นกลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการมากทีสุดร้อยละ 67.95 

โดยกลุ่มเป้าหมายหลกัในการพฒันาฝีมอืแรงงานเป็นกลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการ 

ซึงดําเนินการได้เพ ียง 2,769,784 คิดเป็นร้อยละ 69.24 จากเป้าหมาย 4,000,000 คน 

ทําให้ผลการดําเนินงานพฒันาฝีมอืแรงงานไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ (กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน, 

2564) และสาเหตุทไีม่สามารถดําเนินการไดต้ามเป้าหมายนนั เป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์

โรคระบาดโควดิ-19 ทําให้ในบางพนืทสีถานประกอบกิจการไม่สามารถดําเนินการฝึกอบรม

ใหก้บัแรงงานในสถานประกอบกจิการได ้การปรบัเปลยีนรูปแบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงานใหม้ี

ความหลากหลายมากขนึ โดยการฝึกอบรมของกรมพฒันาฝีมอืแรงงานในอดตีนัน มรีปูแบบการ

ฝึกอบรมทชีดัเจนและไม่ซบัซ้อน มคีรูฝึกหรอืวทิยากรและผู้เขา้รบัการฝึกดําเนินการฝึกอบรม

ร่วมกนัทงัการฝึกอบรมภาคทฤษฎีในห้องฝึกอบรมและการฝึกอบรมภาคปฏิบตัิในโรงฝึกงาน 

โดยครูฝึกหรือว ิทยากรเป็นผู้นําเสนอและถ่ายทอดเนือหาหลักสูตรไปสู่ผู ้เข ้าร ับการฝึก 

ซึงรูปแบบการฝึกอบรมลกัษณะนียงัคงมปีระสทิธภิาพ และเป็นรูปแบบการฝึกอบรมทหีน่วย



4 
 

ฝึกอบรมดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ดงันันการฝึกอบรมในรูปแบบเดิมจงึไม่อาจตอบสนองความ

ตอ้งการของผูเ้ขา้รบัการฝึกไดเ้ท่าทคีวรในสภาพการณ์ปัจจุบนั  

ดงันันในการศกึษาครงันีจงึมุ่งศกึษาความคดิเหน็ของแรงงานในสถานประกอบกิจการ

เกยีวกบัการพฒันารูปแบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงานว่าจะส่งผลต่อความต้องการฝึกอบรมของ

แรงงานในสถานประกอบกจิการตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 

ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงรายอย่างไร โดยผลจากการศกึษาใหท้ราบถงึรูปแบบทใีชใ้นการ

ฝึกอบรมฝีมอืแรงงานของกรมพฒันาฝีมอืแรงงานทใีช้อยู่ในปัจจุบนันัน มคีวามเหมาะสมและ

ส่งผลต่อความต้องการของสถานประกอบกิจการมากน้อยเพยีงใดและต้องมกีารปรบัเปลียน

อย่างไรบา้งใหต้รงกบัความตอ้งการทแีท้จรงิ เพอืใหก้ารจดัฝึกอบรมฝีมอืแรงงานมปีระสทิธภิาพ

และตรงกบัความต้องการของแรงงานมากทสีุด นอกจากนียงัสามารถนําไปใช้สร้างแนวทางใน

การกําหนดนโยบาย การวางแผน และวิธีการต่างๆ ในการจดัฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้กับ

แรงงานในสถานประกอบกจิการของกรมพฒันาฝีมอืแรงงานต่อไป 

  

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

. เพอืศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลของแรงงานในสถานประกอบกิจการตามพระราชบญัญตัิ

สง่เสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 

2. เพอืศกึษารูปแบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงานของแรงงานในสถานประกอบกจิการตาม

พระราชบญัญตัสิง่เสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย  

3. เพือศึกษาความต้องการฝึกอบรมของแรงงานในสถานประกอบกิจการตาม

พระราชบญัญตัสิง่เสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย  

4. เพอืเปรยีบเทียบความต้องการฝึกอบรมของแรงงานในสถานประกอบกิจการตาม

พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 

จาํแนกตามปัจจยัสว่นบุคคล 

5. เพือศึกษาการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงานส่งผลต่อความต้องการ

ฝึกอบรมของแรงงานในสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ

แรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

. แรงงานในสถานประกอบกจิการตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน 

พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย ทมีปัีจจยัส่วนบุคคลต่างกนั จะมคีวามต้องการ

ฝึกอบรมต่างกนั 

. รูปแบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงานส่งผลต่อความต้องการฝึกอบรมของแรงงานใน

สถานประกอบกิจการตามพระราชบญัญัตสิ่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขต

อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 
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ขอบเขตของการวิจยั 

ในการศึกษาครงันี ได้มุ่งศึกษาการพฒันารูปแบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงานส่งผล

ต่อความต้องการฝึกอบรมของแรงงานในสถานประกอบกจิการตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิ

การพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย มขีอบเขตการวจิยัดงันี 

. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ แรงงานในสถานประกอบกจิการตาม

พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 

จาํนวน 41 แห่ง ซงึมแีรงงานรวมทงัหมด 8,494 คน ใชก้ลุ่มตวัอย่างการศกึษา จาํนวน 383 ราย 

. ขอบเขตดา้นตวัแปร ประกอบดว้ย 

.  ตวัแปรอสิระ ประกอบดว้ย 

. .  ปัจจยัสว่นบุคคลของแรงงานในสถานประกอบกจิการตามพระราชบญัญตัิ

สง่เสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย ไดแ้ก่ เพศ อายุ 

ระดบัการศกึษา สถานภาพ สายอาชพีของงาน และรายไดเ้ฉลยีต่อเดอืน 

. .  รูปแบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน ไดแ้ก่ ประเภทของการฝึกอบรม และ

รปูแบบของการฝึกอบรม  

.  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความต้องการฝึกอบรมของแรงงานในสถานประกอบกิจการ

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมือง จงัหวดั

เชยีงราย ไดแ้ก่ ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะ และดา้นทศันคต ิ

. ขอบเขตด้านพืนทีในการศึกษา ได้แก่ สถานประกอบกิจการในเขตอําเภอเมือง 

จงัหวดัเชยีงราย จาํนวน 41 แห่ง    

. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ดําเนินการศกึษา โดยเรมิศกึษาขอ้มูลในเดอืนมนีาคม 2565 

ถึงเดือนเมษายน 2565 และเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนพฤษภาคม 2565 ถึงเดือนกรกฎาคม 

2565 

 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัทีเกียวข้อง 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัรปูแบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 

กรมพฒันาฝีมอืแรงงานใชห้ลกัในการจําแนกประเภทของการฝึกอบรมตามวตัถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมายและระยะเวลาการฝึก โดยแบ่งเป็น  ประเภท คอื  

. การฝึกเตรยีมเขา้ทาํงาน (Pre-employment Training)  

. การฝึกยกระดบัฝีมอื (Upgrade Training)  

. การฝึกอาชพีเสรมิ (Re-training) 

 

 

  



6 
 

สว่นรปูแบบของการฝึกอบรมประกอบดว้ย 3 รปูแบบ คอื 

. การฝึกอบรมปกต ิคอื การฝึกอบรมทผีู้เข้ารบัการฝึกและครูฝึกหรอืวทิยากร อยู่ใน

สถานทเีดยีวกนั ทงัภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตัิ ซงึรูปแบบการฝึกอบรมกจ็ะเป็นทงัแบบ On the 

Job Training (OJT) และการฝึกอบรมแบบ Off the Job Training (Off – JT)  

2. การฝึกอบรมทางไกล คอื การฝึกอบรมทีผู ้เข้ารบัการฝึกและครูฝึกหรอืวทิยากร 

ไม่จําเป็นต้องอยู่ในสถานทีเดียวกัน ทงัภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ เป็นฝึกอบรมผ่านระบบ

อนิเทอร์เน็ต ซึงจะต้องสามารถสอืสารกนัไดท้งัภาพและเสยีงตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 

และจาํกดัจาํนวนผู้เขา้รบัการฝึกอบรมทรีุ่นละไม่เกนิ 30 คน เพอืใหก้ารฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพ

และสามารถควบคุมการฝึกอบรมได้ โดยใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ เช่น Zoom, Google 

Classroom และ Microsoft Teams เป็นตน้ 

3. การฝึกอบรมแบบผสมผสาน คือ การฝึกอบรมทีผู้เข้ารับการฝึกและครูฝึกหรือ

วทิยากร อยู่หรอืไม่อยู่ในสถานทเีดยีวกนัตลอดหลกัสตูร ทงัภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิเป็นการ

ฝึกอบรมทผีสมผสานกนัระหว่างการฝึกอบรมแบบปกตแิละการฝึกอบรมทางไกล ซึงเป็นการ

ตอบสนองความแตกต่างของผู้เขา้รบัการฝึก เพอืให้การฝึกอบรมบรรลุตามจุดมุ่งหมายทผีูเ้ขา้

รบัการฝึกทุกคนไดต้งัไว ้

แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัความต้องการฝึกอบรม 

สุวฒัน์ วฒันวงศ์ (  : อ้างอิงจาก Abraham H. Maslow, 1970) ได้กล่าวไว้ในเรอืง

ของความต้องการของมนุษยว์่า มนุษย์มคีวามต้องการไม่มทีสีนิสุด ความต้องการทยีงัไม่ได้รบั

การตอบสนองเท่านันทจีะเป็นแรงจูงใจของพฤตกิรรม ซึงความต้องการของมนุษยเ์ป็นลําดบัขนั

ความสําคญั เมอืระดบัตําไดร้บัการตอบสนองแลว้ก็จะมคีวามต้องการในระดบัสูงขนึไปอกี โดย

แบ่งเป็น 5 ขนั เรยีงตามลําดบัความต้องการ คอื ความต้องการทางร่างกาย ความตอ้งการความ

ปลอดภยั ความต้องการทางสงัคม ความต้องการเกยีรตยิศชอืเสยีง และความต้องการสมหวงั

ของชวีติ 

นิพนธ์ กินาวงศ์ (2543 : อ้างองิจาก Alderfer, 1972) ได้กล่าวถงึทฤษฎี อี อาร์ จ ีของ 

อลัเดอรเ์ฟอร ์(ERG Theory Alderfer) ไดนํ้าทฤษฎขีอง Maslow มาปรบัเปลยีนใหเ้ขา้ใจง่ายขนึ 

โดยแบ่งเป็น 6 ขนั คอื ความต้องการการอยู่รอด ความต้องการมสีมัพนัธ์ภาพ ความต้องการ

ได้รับความมันคงความปลอดภัย ความต้องการได้ร ับประสบการณ์ใหม่ ๆ ความต้องการ

ทางดา้นความรกั และความตอ้งการไดร้บัการยอมรบั 

งานวิจยัทีเกียวข้อง 

วรุตม ์ ฝาสนี (2559) การศกึษาความต้องการฝึกอบรมของพนักงานในอุตสาหกรรม

ขุดเจาะสํารวจนํามนัปิโตรเลียมและแก๊ส ในจงัหวดัสงขลา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง

แสดงความต้องการฝึกอบรมในระดบัมาก เมอืพจิารณาเป็นรายด้านทุกด้านมคี่าเฉลยีอยู่ใน

ระดบัมาก พบว่าความต้องการฝึกอบรมด้านความรู้มคี่าเฉลยี รองลงมาได้แก่ ด้านทศันคตทิีมี

ต่อบรษิัท และด้านทกัษะ ตามลําดบั ผลการศกึษาเปรยีบเทยีบ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ 
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รายได้เฉลียต่อเดือนและประเภท การจ้างงานทีแตกต่างกันมีความต้องการฝึกอบรมของ

พนกังานในอุตสาหกรรมขุดเจาะสํารวจนํามนัปิโตรเลยีมและแก๊ส ในจงัหวดัสงขลาทแีตกต่างกนั

อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีระดบั 0.05 รายได้เฉลยีต่อเดอืนระหว่าง 10,001 - 30,000 บาท 

มคีวามต้องการฝึกอบรมสูงกว่า รายได้น้อยกว่า 10,000 บาท ทรีะดบันัยสําคญัทางสถติ ิ0.05 

และรายไดเ้ฉลยีระหว่าง 30,001 - 50,000 บาท มคีวามตอ้งการฝึกอบรมสูงกว่า รายไดน้้อยกว่า 

10,000 บาท ทรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

สุชาวด ีเวชกํามา (2562) มจีุดมุ่งหมายเพอืศกึษาความต้องการฝึกอบรมของพนักงาน 

บรษิัท ธรรมรกัษ์ ออโต้พาร์ท จาํกดั เพอืเป็นการพฒันาศกัยภาพของพนักงานภายในองค์กร 

ใหม้ปีระสทิธภิาพในการทํางาน กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการศกึษา คอื พนักงานพนักงาน บรษิทั 

ธรรมรกัษ์ ออโตพ้ารท์ จาํกดั จาํนวน 460 คน โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นการเกบ็รวบรวม

ข้อมูล โดยได้กําหนดตวัแปรต้น คอื เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน 

และตําแหน่งงาน ในส่วนของด้านตวัแปรตาม ก็มทีงัหมด 5 ด้าน คอื ด้านความรู้ตามสายงาน 

ด้านแผนการพฒันาบุคลการ ด้านรูปแบบการจดัฝึกอบรม ด้านการประเมนิหลงัการอบรม 

และด้านความก้าวหน้าในหน้าทกีารงาน ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด 

เมอืพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทมีคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทสีุดคอื ด้านรูปแบบการ

จดัฝึกอบรม ดา้นแผนการพฒันาบุคลากร ดา้น ความรูต้ามสายงาน ดา้นความกา้วหน้าในหน้าที

การงาน และดา้นการประเมนิหลงัการอบรม ตามลําดบั 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 

 การวจิยัเป็นการวจิยัเชงิสํารวจ (Survey Research) เพอืศกึษาการพฒันารูปแบบการ

ฝึกอบรมฝีมอืแรงงานส่งผลต่อความต้องการฝึกอบรมของแรงงานในสถานประกอบกิจการตาม

พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 

ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลและดาํเนินการตามขนัตอน มวีธิดีําเนินการวจิยัดงันี 

. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ แรงงานในสถานประกอบกจิการตาม

พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 

จํานวน 41 แห่ง ซงึมแีรงงานรวมทงัหมด 8,494 คน (ระบบรายงานผลการพฒันาฝีมอืแรงงาน 

datacenter.dsd.go.th ขอ้มลู ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564) โดยใชก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 383 ราย 

จากการคํานวณขนาดกลุ่มตวัอย่างในกรณีททีราบจํานวนประชากรทแีน่นอน ใชสู้ตรของ ทาโร่ 

ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) 

. เครอืงมอืทใีชใ้นการวจิยั 

เครอืงมอืทใีชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัครงันี คอื แบบสอบถามเพอืการวจิยั 

(Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงันี 
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ส่วนท ี1 แบบสอบถามเกยีวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของแรงงานในสถานประกอบกิจการ

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมือง จงัหวดั

เชยีงราย ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี รายได ้เป็นคําถามแบบเลอืกตอบ 

(Check Lists) 

ส่วนที 2 แบบสอบถามเกียวกับรูปแบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ซึงประกอบด้วย 

ประเภทของการฝึกอบรม และรูปแบบของการฝึกอบรม เพือดูว่าแรงงานในสถานประกอบ

กิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงราย มีความต้องการฝึกอบรมประเภทใด และรูปแบบใด แบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

ส่วนท ี3 แบบสอบถามเกยีวกบัความต้องการฝึกอบรมของแรงงานในสถานประกอบ

กิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย เพือการพัฒนาด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านทัศนคติ คือ  ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale)  

โดยแบบสอบถามทีสร้างขึนได้ผ่านการทดสอบความเทียงตรง (Validity) โดยมีค่า

เท่ากบั .  ทุกขอ้ และผ่านทดสอบค่าความเชอืมนั (Reliability) โดยภาพรวมเท่ากบั .  

 . วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

.  ผู้วจิยัรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง Google Form จํานวน 

383 ชุด ซึงเป็นเครอืงมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้แรงงานในสถานประกอบกิจการตาม

พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 

โดยส่งขอ้มูลแบบสอบถามผ่านทาง Social Media เนืองจากเป็นช่องทางททีําให้กลุ่มตวัอย่าง

เขา้ถงึแบบสอบถามไดส้ะดวก และเป็นวธิทีผีูว้จิยัจะไดต้วัอย่างจาํนวนมากในระยะเวลาทจีํากดั  

.  นําแบบสอบถามทีได้รบัคืนมาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามทีได้รบัคนืมา จากนันนําขอ้มูลทไีด้รบัมาบนัทกึในเครอืงคอมพวิเตอร์ วเิคราะห์

ขอ้มลูดว้ยโปรแกรมคาํนวณทางสถติ ิ 

. การวเิคราะหข์อ้มลู 

.  ขอ้มลูปัจจยัสว่นบุคคล วเิคราะหโ์ดยใชว้ธิหีาค่าความถ ีและค่ารอ้ยละ 

.  ข้อมูลรูปแบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน วเิคราะห์โดยใช้วธิีหาค่าเฉลยี และค่า

สว่นเบยีงเบนมาตรฐาน 

.  ข้อมูลความต้องการฝึกอบรม วิเคราะห์โดยใช้วิธีหาค่าเฉลีย และค่าส่วน

เบยีงเบนมาตรฐาน 
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.  ทดสอบสมมติฐานที  โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยสถิติ (t-test) 

สําหรบัตัวแปร มากกว่า 2 ตัวแปร และสถิติ (F-test) ใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way Analysis of Variance : ANOVA) สําหรบัตวัแปร 2 กลุ่มขนึไป และหากพบผลการ

วเิคราะห์มนีัยสําคญัทางสถติทิ ี0.05 จะวเิคราะห์เปรยีบเทยีบความแตกต่างรายคู่ โดยใช้สูตร

ตามวธิขีอง Scheffe 

.  ทดสอบสมมติฐานที  โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression) 

 

ผลการวิจยั 

 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม จํานวน  คน พบว่า กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 231 คน รองลงมาเพศชาย จํานวน 152 คน มอีายุ 25-30 ปี 

จาํนวน 126 คน รองลงมาคอือายุ 31-35 ปี สว่นใหญ่ศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีจํานวน 223 คน 

รองลงมาคอืระดบัปวส. จํานวน 77 คน มสีถานภาพสมรส จํานวน 174 คน รองลงมาคอืโสด 

จํานวน 172 คน มสีายอาชพีพาณิชยกรรม/บรหิารธุรกิจ จํานวน 172 คน รองลงมาคอือาชีพ

เครอืงกล/โยธา/ก่อสรา้ง/โลหะการ จํานวน 46 คน และมรีายไดเ้ฉลยีต่อเดอืน 10,000 - 20,000 

บาท จาํนวน 171 คน รองลงมาคอืรายได ้20,001 - 30,000 บาท จาํนวน 117 คน  

 2. รูปแบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงานของแรงงานในสถานประกอบกิจการตาม

พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 

พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด (x = 4.35, S.D = . ) เมอืพจิารณาเป็นรายดา้น

อยู ่ในระดับมากทีสุดทงั  ด้าน ได้แก่ ประเภทของการฝึกอบรม (x = 4.36, S.D = 0.48) 

รองลงมาคอืรูปแบบของการฝึกอบรม (x = 4.34, S.D = 0.58)  

 3. ความต้องการฝึกอบรมของแรงงานในสถานประกอบกิจการตามพระราชบญัญัติ

ส่งเสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัเชียงราย พบว่า 

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด (x = 4.33, S.D = . ) เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

อยู่ในระดบัมากทสุีดโดยเรยีงลําดบัจากมากไปหาน้อย  อนัดบั ไดแ้ก ่มคีวามต้องการฝึกอบรม

เพอืเปลยีนแปลงทศันคตใินการปฏบิตังิานใหด้ขีนึ (x = 4.48, S.D = . ) รองลงมาคอืมคีวาม

ต้องการฝึกอบรมเพือสร้างขวญัและกําลงัใจทีดีในการปฏิบตัิงาน (x = 4.45, S.D = 0.71) 

มคีวามตอ้งการฝึกอบรมเพอืทําใหม้คีวามพรอ้มในการปฏบิตังิานในทุกสถานการณ์ทเีกดิขนึจรงิ 

(x = 4.44, S.D = . ) มีความต้องการฝึกอบรมเพือเพิมความมนัใจในการตัดสินใจการ

ปฏิบัติงานทําให้เกิดภาวะความเป็นผู้นํา (x = 4.40, S.D = . ) มคีวามต้องการฝึกอบรม

เพอืให้มคีวามคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆ ในการปฏิบตัิงานได้มากขนึ (x = 4.40, S.D = 

0.68) 
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. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ( ) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการ

ฝึกอบรมของแรงงานในสถานประกอบกจิการ จําแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า รายไดเ้ฉลยี

ต่อเดือนทีต่างกันมีความต้องการฝึกอบรมต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .                    

( ) การพฒันารูปแบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงานส่งผลต่อความต้องการฝึกอบรมของแรงงาน

ในสถานประกอบกจิการ พบว่า ( . ) การพฒันารูปแบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน ดา้นประเภท

ของการฝึกอบรม ได้แก่ การฝึกอาชีพเสรมิ(Xa3) และ การฝึกเตรยีมเขา้ทํางาน (Xa1) ส่งผลต่อ

ความต้องการฝึกอบรมของแรงงานในสถานประกอบกิจการตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการ

พฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ.  ในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย โดยภาพรวม อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิตทิรีะดบั .  และมอีํานาจทํานายไดร้อ้ยละ  ( . ) การพฒันารูปแบบการ

ฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน ดา้นรูปแบบของการฝึกอบรม ได้แก่ รูปแบบการฝึกอบรมควรจะทงัแบบ

ปฏิบัติงานจริงและการฝึกอบรม (Xb ) สถาบันเหมาะสมและสะดวกในการใช้เป็นสถานที

ฝึกอบรม (Xb ) และรูปแบบการฝึกอบรมผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตโดยใชโ้ปรแกรมประชุมออนไลน์ 

(Xb2) ส่งผลต่อความต้องการฝึกอบรมของแรงงานในสถานประกอบกิจการตามพระราชบญัญัติ

ส่งเสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย โดยภาพรวม 

อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .  และมอีํานาจทาํนายไดร้อ้ยละ  

 

อภิปรายผล 

 

. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการฝึกอบรมของแรงงานในสถานประกอบ

กิจการ จําแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล จากผลการศกึษาพบว่า รายได้เฉลยีต่อเดือนทีต่างกนั

มคีวามต้องการฝึกอบรมต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิรีะดบั .  สอดคลอ้งกบัการศกึษา

ของวรุตม์ ฝาสีน (2559) ศึกษาเรือง การศึกษาความต้องการฝึกอบรมของพนักงาน

ในอุตสาหกรรมขุดเจาะสาํรวจนํามนัปิโตรเลียมและแก๊ส ในจงัหวดัสงขลา พบว่า รายได้เฉลยี

ต่อเดือนทีแตกต่างกันมีความต้องการฝึกอบรมของพนักงานในอุตสาหกรรมขุดเจาะสํารวจ

นํามนัปิโตรเลยีมและแก๊ส ในจงัหวดัสงขลาทแีตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .  

. การพฒันารูปแบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงานส่งผลต่อความต้องการฝึกอบรมของ

แรงงานในสถานประกอบกจิการ จากผลการศกึษาพบว่า การพฒันารูปแบบการฝึกอบรมฝีมอื

แรงงาน ด้านประเภทของการฝึกอบรม ได้แก่ การฝึกอาชีพเสรมิ(Xa3) และ การฝึกเตรียม

เข้าทํางาน (Xa1) และด้านรูปแบบของการฝึกอบรม ได้แก่ รูปแบบการฝึกอบรมควรจะทงัแบบ

ปฏิบัติงานจริงและการฝึกอบรม (Xb ) สถาบันเหมาะสมและสะดวกในการใช้เป็นสถานที

ฝึกอบรม (Xb ) และรูปแบบการฝึกอบรมผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตโดยใชโ้ปรแกรมประชุมออนไลน์ 

(Xb ) ส่งผลต่อความต้องการฝึกอบรมของแรงงานในสถานประกอบกจิการตามพระราชบญัญตัิ

ส่งเสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ.  ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย โดยภาพรวม 

อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทรีะดบั .  การศึกษาของสุชาวดี เวชกํามา ( ) ศึกษาเรอืง 
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ความต้องการฝึกอบรมของพนักงาน บรษิทั ธรรมรกัษ์ ออโต้พาร์ท จํากดั เพอืเป็นการพฒันา

ศกัยภาพของพนักงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทํางาน ได้ชีให้เห็นว่า องค์กร

ต้องการบุคลากรทมีกีารพฒันาตนเองอยู่เสมอ โดยบุคลากรให้ความสําคญัต่อรูปแบบการจดั

ฝึกอบรมอย่างมากเพอืง่ายต่อการตดัสนิใจเขา้รบัการฝึกอบรม ดงันันรูปแบบการฝึกอบรมจึงมี

ความจาํเป็นทสีง่ผลใหพ้นักงานหรอืแรงงานโดยทวัไปตอ้งการฝึกอบรมเพอืพฒันาตนเอง 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

. ขอ้เสนอแนะทไีดจ้ากการวจิยั 

.  ควรพฒันารูปแบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงานด้านประเภทของการฝึกอบรมใน

เรอืงของการฝึกยกระดับฝีมอืมากยงิขนึเพอืให้กระตุ้นกลุ่มแรงงานเกิดความสนใจทีการเข้า

ฝึกอบรมมากยงิขนึ 

.  ควรมีการปรบัระยะเวลาในการฝึกอบรมฝีมอืแรงงานให้มคีวามเหมาะสมกับ

ลักษณะงานนันๆ เพือให้แรงงานทีเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรู้สึกไม่เหนือยล้ามาก

จนเกนิไป 

.  ควรมกีารปรบัปรุงรูปแบบของการฝึกอบรมใหม้คีวามหลากหลายและสอดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ปัจจุบนัเพอือํานวยความสะดวกการเขา้ถงึการฝึกอบรมทงีา่ยต่อการเขา้ถงึขอ้มูล

และมคีวามทนัสมยัมากยงิขนึ 

. ขอ้เสนอแนะเพอืการวจิยัครงัต่อไป 

.  การศกึษาวจิยันีเป็นการศกึษาถงึการพฒันารูปแบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน

สง่ผลต่อความต้องการฝึกอบรมของแรงงานในสถานประกอบกจิการ ในการศกึษาครงัต่อไปควร

ศกึษาเปรยีบเทยีบโดยแบ่งกลุ่มธุรกจิหรอืกจิการเพอืให้เหน็ความต้องการฝึกอบรมของแรงงาน

กลุ่มต่างๆ ไดช้ดัเจนมากยงิขนึ 

.  ควรศึกษาเชงิลกึจากการสมัภาษณ์กบัผู้ทเีกยีวข้องเกยีวกบัการพฒันารูปแบบ

การฝึกอบรมฝีมอืแรงงานส่งผลต่อความต้องการฝึกอบรมของแรงงานในสถานประกอบกจิการ

ทีละเอยีดมากยงิขนึ เพอืนําขอ้มูลไปใช้พฒันารูปแบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงานทเีป็นรูปธรรม

มากขนึ 
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