การพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมฝี มือแรงงานส่งผลต่อความต้องการฝึ กอบรม
ของแรงงานในสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
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.
อ้อยทิ พย์ วงค์สม
บทคัดย่อ
การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือ ( ) ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล ( ) ศึกษารูปแบบการฝึกอบรม
ฝี มอื แรงงาน ( ) ศึกษาความต้องการฝึกอบรม ( ) เปรียบเทียบความต้องการฝึกอบรม จําแนก
ตามปั จจัยส่วนบุคคล และ ( ) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมฝีมอื แรงงานส่งผลต่อความ
ต้อ งการฝึ ก อบรมของแรงงานในสถานประกอบกิจ การ กลุ่ ม ตัว อย่ า งคือ แรงงานในสถาน
ประกอบกิจการ จํานวน
คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
และวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจยั พบว่า ( ) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
อายุ - ปี ศึกษาในระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส ( ) รูปแบบการฝึกอบรมฝี มอื แรงงาน
และความต้องการฝึ กอบรมของแรงงานในสถานประกอบกิจการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทีสุด ( ) กลุ่มแรงงานทีมีรายได้เฉลียต่อเดือนทีต่างกันมีความต้องการฝึกอบรมต่างกัน อย่างมี
นัย สําคัญทางสถิต ิทระดั
ี บ . และ ( ) รูปแบบการฝึ กอบรมทังแบบปฏิบัติงานจริงและการ
ฝึ กอบรม (Xb ) สถาบันเหมาะสมและสะดวกในการใช้เป็ นสถานทีฝึ กอบรม (Xb ) และรูปแบบ
การฝึ ก อบรมผ่านระบบอิน เทอร์เ น็ต โดยใช้โ ปรแกรมประชุ มออนไลน์ (Xb ) ส่ง ผลต่ อ ความ
ต้องการฝึ กอบรมของแรงงานในสถานประกอบกิจการ โดยภาพรวม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีระดับ . และมีอํานาจทํานายได้ร้อยละ โดยสามารถเขียนสมการถดถอยเชิงพหุคูณ
ได้ดงั นี
Y = 2.778 + 0.228Xb4 + 0.213Xb5 + 0.092Xb2
คําสําคัญ : รูปแบบการฝึ กอบรม, ความต้องการฝึ กอบรม, พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการพัฒนา
ฝีมอื แรงงาน 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
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การฝึ ก อบรม การฝึ กอาชีพ หรือ การพัฒนาฝี มอื แรงงาน เป็ น ภารกิจทีเกียวข้อ งกับ
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงานซึงเป็ นหน่ วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน มีหน้าทีสําคัญในการพัฒนา
ทัก ษะคนทํางานในทุ ก ระดับและผู้ประกอบการให้มผี ลิตภาพ มีค วามเชียวชาญและมีอ าชีพ
ทียังยืน รวมทังยังส่งเสริมการพัฒนาศัก ยภาพกําลังแรงงานให้ได้มาตรฐานและเป็ นทียอมรับ
ในระดับสากล โดยมีภ ารกิจทีสําคัญ 3 ประการ คือ การฝึ ก อบรมฝี มือ แรงงาน การทดสอบ
มาตรฐานฝี ม อื แรงงาน และการส่ง เสริม การพัฒ นาฝี ม อื แรงงานในสถานประกอบกิจ การ
(กรมพัฒ นาฝี มือ แรงงาน,
. ภารกิจ ทีเกี ยวข้อ งกับ กรมพัฒ นาฝี มือ แรงงาน, จาก
https://www.dsd.go.th/songkhla) ซึงกํ า ลัง แรงงานในทุ ก กลุ่ ม นั นสามารถเข้า รับ การพัฒ นา
ทัก ษะ ทังแรงงานในระบบและนอกระบบ แรงงานในสถานประกอบกิจการ และแรงงานกลุ่ม
เฉพาะ ภารกิจของกรมพัฒนาฝีมอื แรงงานตามทีกล่าวมาข้างต้น ได้มกี ารจัดทํากรอบเพือใช้ใน
การกํ า หนดเป็ น แนวทางในการปฏิบ ตั งิ านให้ก บั หน่ ว ยงานในสัง กัด ให้เ ป็ น ไปในทิศ ทาง
เดียวกัน โดยการจัดทําแผนการปฏิบตั ริ าชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) และแผนปฏิบตั ิ
ราชการรายปี (กรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน, 2564. แผนปฏิบตั ิราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 –
2565), จาก https://www.dsd.go.th/DSD/Doc/ShowDetails/13162) ให้มีค วามสอดคล้อ งและ
เชือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 12 พ.ศ.2560 – 2564
นโยบายต่ าง ๆ ของคณะรัฐมนตรีทีมีก ารแถลงผ่านรัฐสภา และแผนอืนทีเกียวข้อ ง เพือให้
สามารถขับเคลือนงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้ าหมาย
จากการดําเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่ าผู้เข้ารับการฝึ ก อบรมของกรม
พัฒ นาฝี ม ือ แรงงาน เป็ น กลุ่ม แรงงานในสถานประกอบกิจ การมากที สุ ด ร้อ ยละ 67.95
โดยกลุ่มเป้ าหมายหลัก ในการพัฒนาฝีมอื แรงงานเป็ น กลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการ
ซึงดํา เนิ น การได้เ พีย ง 2,769,784 คิด เป็ น ร้อ ยละ 69.24 จากเป้ า หมาย 4,000,000 คน
ทําให้ผ ลการดําเนินงานพัฒนาฝีมอื แรงงานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (กรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน,
2564) และสาเหตุทไม่
ี สามารถดําเนินการได้ตามเป้ าหมายนัน เป็ นผลกระทบมาจากสถานการณ์
โรคระบาดโควิด-19 ทําให้ในบางพืนทีสถานประกอบกิจการไม่สามารถดําเนินการฝึ ก อบรม
ให้กบั แรงงานในสถานประกอบกิจการได้ การปรับเปลียนรูปแบบการฝึ กอบรมฝีมอื แรงงานให้มี
ความหลากหลายมากขึน โดยการฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝี มอื แรงงานในอดีตนัน มีรปู แบบการ
ฝึ กอบรมทีชัดเจนและไม่ซบั ซ้อน มีครูฝึกหรือวิทยากรและผู้เข้ารับ การฝึ กดําเนินการฝึ กอบรม
ร่วมกันทังการฝึ กอบรมภาคทฤษฎีในห้องฝึ กอบรมและการฝึ กอบรมภาคปฏิบตั ิในโรงฝึ ก งาน
โดยครูฝึ ก หรือ วิท ยากรเป็ น ผู้นํา เสนอและถ่ า ยทอดเนื อหาหลัก สู ต รไปสู่ผู ้เ ข้า รับ การฝึ ก
ซึ งรูปแบบการฝึ กอบรมลักษณะนี ยังคงมีประสิทธิภาพ และเป็ นรูปแบบการฝึ กอบรมทีหน่ ว ย
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ฝึ กอบรมดําเนินการอยู่ในปั จจุบัน ดังนันการฝึ กอบรมในรูปแบบเดิมจึงไม่อาจตอบสนองความ
ต้องการของผูเ้ ข้ารับการฝึกได้เท่าทีควรในสภาพการณ์ปัจจุบนั
ดังนันในการศึกษาครังนีจึงมุ่งศึก ษาความคิดเห็นของแรงงานในสถานประกอบกิจการ
เกียวกับการพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมฝีมอื แรงงานว่าจะส่งผลต่อความต้องการฝึกอบรมของ
แรงงานในสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพัฒนาฝี มอื แรงงาน พ.ศ. 2545
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายอย่างไร โดยผลจากการศึกษาให้ทราบถึงรูปแบบทีใช้ในการ
ฝึ กอบรมฝี มอื แรงงานของกรมพัฒนาฝี มอื แรงงานทีใช้อยู่ในปั จจุบนั นัน มีความเหมาะสมและ
ส่งผลต่อความต้องการของสถานประกอบกิจการมากน้ อยเพียงใดและต้อ งมีก ารปรับเปลียน
อย่างไรบ้างให้ตรงกับความต้องการทีแท้จริง เพือให้การจัดฝึกอบรมฝี มอื แรงงานมีประสิทธิภาพ
และตรงกับความต้องการของแรงงานมากทีสุด นอกจากนียังสามารถนํ าไปใช้สร้างแนวทางใน
การกํ าหนดนโยบาย การวางแผน และวิธีก ารต่ างๆ ในการจัดฝึ ก อบรมฝี มือ แรงงานให้ ก ับ
แรงงานในสถานประกอบกิจการของกรมพัฒนาฝีมอื แรงงานต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
. เพือศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลของแรงงานในสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมอื แรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2. เพือศึกษารูปแบบการฝึ กอบรมฝีมอื แรงงานของแรงงานในสถานประกอบกิจการตาม
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพัฒนาฝีมอื แรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
3. เพือศึ ก ษาความต้ อ งการฝึ ก อบรมของแรงงานในสถานประกอบกิจ การตาม
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพัฒนาฝีมอื แรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
4. เพือเปรียบเทียบความต้อ งการฝึ ก อบรมของแรงงานในสถานประกอบกิจการตาม
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการพัฒนาฝี มอื แรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
5. เพือศึก ษาการพัฒ นารูป แบบการฝึ ก อบรมฝี มือ แรงงานส่ ง ผลต่ อ ความต้อ งการ
ฝึ ก อบรมของแรงงานในสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญ ญัต ิส่งเสริมการพัฒนาฝี ม ือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สมมติ ฐานของการวิ จยั
. แรงงานในสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการพัฒนาฝี มอื แรงงาน
พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน จะมีความต้องการ
ฝึกอบรมต่างกัน
. รูปแบบการฝึ ก อบรมฝี มอื แรงงานส่งผลต่อความต้องการฝึ ก อบรมของแรงงานใน
สถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
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ขอบเขตของการวิ จยั
ในการศึกษาครังนี ได้มุ่ง ศึก ษาการพัฒ นารูป แบบการฝึ ก อบรมฝี ม อื แรงงานส่ง ผล
ต่อ ความต้อ งการฝึ ก อบรมของแรงงานในสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริม
การพัฒนาฝีมอื แรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขอบเขตการวิจยั ดังนี
. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ แรงงานในสถานประกอบกิจการตาม
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการพัฒนาฝี มอื แรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
จํานวน 41 แห่ง ซึงมีแรงงานรวมทังหมด 8,494 คน ใช้กลุ่มตัวอย่างการศึกษา จํานวน 383 ราย
. ขอบเขตด้านตัวแปร ประกอบด้วย
. ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย
. . ปั จจัยส่วนบุคคลของแรงงานในสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝี มอื แรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพ สายอาชีพของงาน และรายได้เฉลียต่อเดือน
. . รูปแบบการฝึ กอบรมฝี มอื แรงงาน ได้แก่ ประเภทของการฝึ กอบรม และ
รูปแบบของการฝึ กอบรม
. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการฝึกอบรมของแรงงานในสถานประกอบกิจการ
ตามพระราชบัญญัติส่ง เสริม การพัฒนาฝี ม ือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอํ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านทัศนคติ
. ขอบเขตด้านพืนทีในการศึก ษา ได้แ ก่ สถานประกอบกิจการในเขตอํ าเภอเมือ ง
จังหวัดเชียงราย จํานวน 41 แห่ง
. ขอบเขตด้านระยะเวลา ดําเนินการศึกษา โดยเริมศึกษาข้อมูลในเดือนมีนาคม 2565
ถึงเดือ นเมษายน 2565 และเก็บรวบรวมข้อมูล ในเดือ นพฤษภาคม 2565 ถึงเดือ นกรกฎาคม
2565

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ทีเกียวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎี เกียวกับรูปแบบการฝึ กอบรมฝี มือแรงงาน
กรมพัฒนาฝี มอื แรงงานใช้หลักในการจําแนกประเภทของการฝึ กอบรมตามวัตถุประสงค์
กลุ่มเป้ าหมายและระยะเวลาการฝึก โดยแบ่งเป็ น ประเภท คือ
. การฝึกเตรียมเข้าทํางาน (Pre-employment Training)
. การฝึกยกระดับฝีมอื (Upgrade Training)
. การฝึกอาชีพเสริม (Re-training)

6
ส่วนรูปแบบของการฝึกอบรมประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ
. การฝึ กอบรมปกติ คือ การฝึ กอบรมทีผู้เข้ารับการฝึ กและครูฝึกหรือวิทยากร อยู่ใน
สถานทีเดียวกัน ทังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ซึงรูปแบบการฝึ กอบรมก็จะเป็ นทังแบบ On the
Job Training (OJT) และการฝึกอบรมแบบ Off the Job Training (Off – JT)
2. การฝึ ก อบรมทางไกล คือ การฝึ ก อบรมทีผู้เ ข้ารับการฝึ ก และครูฝึก หรือ วิท ยากร
ไม่จําเป็ นต้ อ งอยู่ในสถานทีเดีย วกัน ทังภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิบตั ิ เป็ น ฝึ ก อบรมผ่านระบบ
อิน เทอร์เน็ต ซึงจะต้อ งสามารถสือสารกัน ได้ท งภาพและเสี
ั
ยงตลอดระยะเวลาการฝึ กอบรม
และจํากัดจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทีรุ่นละไม่เกิน 30 คน เพือให้การฝึ กอบรมมีประสิทธิภาพ
และสามารถควบคุมการฝึ ก อบรมได้ โดยใช้โ ปรแกรมประชุมออนไลน์ เช่น Zoom, Google
Classroom และ Microsoft Teams เป็ นต้น
3. การฝึ ก อบรมแบบผสมผสาน คือ การฝึ ก อบรมทีผู้เ ข้า รับ การฝึ ก และครู ฝึ ก หรือ
วิทยากร อยู่หรือไม่อยู่ในสถานทีเดียวกันตลอดหลักสูตร ทังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ เป็ นการ
ฝึ กอบรมทีผสมผสานกันระหว่างการฝึ กอบรมแบบปกติและการฝึ กอบรมทางไกล ซึงเป็ นการ
ตอบสนองความแตกต่างของผู้เข้ารับ การฝึ ก เพือให้การฝึกอบรมบรรลุตามจุดมุ่งหมายทีผูเ้ ข้า
รับการฝึ กทุกคนได้ตงไว้
ั
แนวคิ ดและทฤษฎี เกียวกับความต้องการฝึ กอบรม
สุวฒ
ั น์ วัฒนวงศ์ (
: อ้างอิงจาก Abraham H. Maslow, 1970) ได้กล่าวไว้ในเรือง
ของความต้องการของมนุษย์ว่า มนุษย์มคี วามต้องการไม่มที สิี นสุด ความต้องการทียังไม่ได้รบั
การตอบสนองเท่านันทีจะเป็ นแรงจูงใจของพฤติกรรม ซึงความต้องการของมนุ ษย์เป็ นลําดับขัน
ความสําคัญ เมือระดับตําได้รบั การตอบสนองแล้วก็จะมีความต้องการในระดับสูงขึนไปอีก โดย
แบ่งเป็ น 5 ขัน เรียงตามลําดับความต้องการ คือ ความต้องการทางร่างกาย ความต้องการความ
ปลอดภัย ความต้องการทางสัง คม ความต้องการเกียรติยศชือเสียง และความต้องการสมหวัง
ของชีวติ
นิพนธ์ กินาวงศ์ (2543 : อ้างอิงจาก Alderfer, 1972) ได้กล่าวถึงทฤษฎี อี อาร์ จี ของ
อัลเดอร์เฟอร์ (ERG Theory Alderfer) ได้นําทฤษฎีของ Maslow มาปรับเปลียนให้เข้าใจง่ายขึน
โดยแบ่งเป็ น 6 ขัน คือ ความต้องการการอยู่รอด ความต้องการมีสมั พันธ์ภาพ ความต้องการ
ได้ร ับ ความมันคงความปลอดภัย ความต้ อ งการได้ร ับประสบการณ์ ใ หม่ ๆ ความต้ อ งการ
ทางด้านความรัก และความต้องการได้รบั การยอมรับ
งานวิจยั ทีเกียวข้อง
วรุตม์ ฝาสีน (2559) การศึกษาความต้องการฝึก อบรมของพนักงานในอุตสาหกรรม
ขุดเจาะสํารวจนํ ามันปิ โตรเลียมและแก๊ส ในจังหวัด สงขลา ผลการศึกษาพบว่ า กลุ่มตัวอย่าง
แสดงความต้องการฝึ กอบรมในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านทุก ด้านมีค่าเฉลียอยู่ใน
ระดับมาก พบว่าความต้องการฝึกอบรมด้านความรู้มคี ่าเฉลีย รองลงมาได้แก่ ด้านทัศนคติทีมี
ต่อบริษัท และด้านทักษะ ตามลําดับ ผลการศึกษาเปรียบเทียบ พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลได้แก่
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รายได้เ ฉลียต่ อ เดือ นและประเภท การจ้า งงานทีแตกต่า งกัน มีค วามต้อ งการฝึ ก อบรมของ
พนักงานในอุตสาหกรรมขุดเจาะสํารวจนํ ามันปิ โตรเลียมและแก๊ส ในจังหวัดสงขลาทีแตกต่างกัน
อย่างมีนัย สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ 0.05 รายได้เฉลียต่อ เดือนระหว่าง 10,001 - 30,000 บาท
มีความต้องการฝึ กอบรมสูงกว่า รายได้น้อยกว่า 10,000 บาท ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
และรายได้เฉลียระหว่าง 30,001 - 50,000 บาท มีความต้องการฝึกอบรมสูงกว่า รายได้น้อยกว่า
10,000 บาท ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
สุชาวดี เวชกํามา (2562) มีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาความต้องการฝึกอบรมของพนักงาน
บริษัท ธรรมรักษ์ ออโต้พาร์ท จํากัด เพือเป็ นการพัฒนาศัก ยภาพของพนักงานภายในองค์กร
ให้มปี ระสิทธิภาพในการทํางาน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษา คือ พนักงานพนักงาน บริษทั
ธรรมรักษ์ ออโต้พาร์ท จํากัด จํานวน 460 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็ นการเก็บรวบรวม
ข้อ มูล โดยได้กํา หนดตัว แปรต้น คือ เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา ระยะเวลาในการทํา งาน
และตําแหน่ งงาน ในส่วนของด้านตัวแปรตาม ก็มที งหมด
ั
5 ด้าน คือ ด้านความรู้ตามสายงาน
ด้านแผนการพัฒนาบุค ลการ ด้านรูปแบบการจัด ฝึ ก อบรม ด้านการประเมินหลังการอบรม
และด้านความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุด
เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีสุดคือ ด้านรูปแบบการ
จัดฝึกอบรม ด้านแผนการพัฒนาบุคลากร ด้าน ความรูต้ ามสายงาน ด้านความก้าวหน้าในหน้ าที
การงาน และด้านการประเมินหลังการอบรม ตามลําดับ

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) เพือศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
ฝึ กอบรมฝี มอื แรงงานส่งผลต่อความต้องการฝึกอบรมของแรงงานในสถานประกอบกิจการตาม
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการพัฒนาฝี มอื แรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลและดําเนินการตามขันตอน มีวธิ ดี ําเนินการวิจยั ดังนี
. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ แรงงานในสถานประกอบกิจการตาม
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการพัฒนาฝี มอื แรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
จํานวน 41 แห่ง ซึงมีแรงงานรวมทังหมด 8,494 คน (ระบบรายงานผลการพัฒนาฝี มอื แรงงาน
datacenter.dsd.go.th ข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2564) โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 383 ราย
จากการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีททราบจํ
ี
านวนประชากรทีแน่นอน ใช้สูตรของ ทาโร่
ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973)
. เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครังนี คือ แบบสอบถามเพือการวิจยั
(Questionnaire) แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี
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ส่วนที 1 แบบสอบถามเกียวกับปั จจัยส่วนบุคคลของแรงงานในสถานประกอบกิจการ
ตามพระราชบัญญัติส่ง เสริม การพัฒนาฝี ม ือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอํ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ เป็ นคําถามแบบเลือกตอบ
(Check Lists)
ส่ว นที 2 แบบสอบถามเกียวกับรูป แบบการฝึ กอบรมฝี ม ือแรงงาน ซึงประกอบด้ ว ย
ประเภทของการฝึ ก อบรม และรูปแบบของการฝึ กอบรม เพือดูว่ า แรงงานในสถานประกอบ
กิจการตามพระราชบัญญัต ิส่ง เสริมการพัฒนาฝี มือ แรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอํา เภอเมือ ง
จังหวัด เชียงราย มีความต้อ งการฝึ ก อบรมประเภทใด และรูปแบบใด แบบสอบถามเป็ นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ส่วนที 3 แบบสอบถามเกียวกับความต้องการฝึ กอบรมของแรงงานในสถานประกอบ
กิจการตามพระราชบัญญัต ิส่ง เสริมการพัฒนาฝี มือ แรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอํา เภอเมือ ง
จัง หวัด เชีย งราย เพือการพัฒ นาด้า นความรู้ ด้ า นทัก ษะ และด้า นทัศ นคติ คือ ลัก ษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
โดยแบบสอบถามทีสร้า งขึนได้ผ่ า นการทดสอบความเทียงตรง (Validity) โดยมีค่ า
เท่ากับ . ทุกข้อ และผ่านทดสอบค่าความเชือมัน (Reliability) โดยภาพรวมเท่ากับ .
. วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
. ผู้วจิ ยั รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านทาง Google Form จํานวน
383 ชุด ซึงเป็ นเครืองมือ ในการเก็บรวบรวมข้อ มูล ให้แรงงานในสถานประกอบกิจการตาม
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการพัฒนาฝี มอื แรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โดยส่งข้อมูลแบบสอบถามผ่านทาง Social Media เนืองจากเป็ นช่องทางทีทําให้กลุ่ มตัวอย่ าง
เข้าถึงแบบสอบถามได้สะดวก และเป็ นวิธที ผูี ว้ จิ ยั จะได้ตวั อย่างจํานวนมากในระยะเวลาทีจํากัด
. นํ าแบบสอบถามทีได้รบั คืนมาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถามทีได้รบั คืนมา จากนันนําข้อมูลทีได้รบั มาบันทึกในเครืองคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคํานวณทางสถิติ
. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
. ข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยใช้วธิ หี าค่าความถี และค่าร้อยละ
. ข้อมูลรูปแบบการฝึ กอบรมฝี มอื แรงงาน วิเคราะห์โดยใช้วธิ ีหาค่าเฉลีย และค่า
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
. ข้อ มู ล ความต้ อ งการฝึ ก อบรม วิเ คราะห์โ ดยใช้ ว ิธีห าค่ า เฉลีย และค่ า ส่ ว น
เบียงเบนมาตรฐาน
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. ทดสอบสมมติฐ านที โดยใช้ก ารวิเ คราะห์ค วามแตกต่ า งด้ว ยสถิต ิ (t-test)
สําหรับ ตัวแปร มากกว่ า 2 ตัว แปร และสถิต ิ (F-test) ใช้ว ิเ คราะห์ค วามแปรปรวนทางเดียว
(One-way Analysis of Variance : ANOVA) สําหรับตัวแปร 2 กลุ่มขึนไป และหากพบผลการ
วิเคราะห์มนี ัยสําคัญทางสถิตทิ ี 0.05 จะวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ โดยใช้สูตร
ตามวิธขี อง Scheffe
. ทดสอบสมมติฐ านที โดยใช้ส ถิติก ารวิเ คราะห์ถ ดถอยพหุ คู ณ (Multiple
Regression)

ผลการวิ จยั
1. ปั จจัย ส่ว นบุค คลของผู้ตอบแบบสอบถาม จํา นวน
คน พบว่า กลุ่ม ตัว อย่าง
ส่ว นใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 231 คน รองลงมาเพศชาย จํานวน 152 คน มีอายุ 25-30 ปี
จํานวน 126 คน รองลงมาคืออายุ 31-35 ปี ส่วนใหญ่ศกึ ษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 223 คน
รองลงมาคือระดับปวส. จํานวน 77 คน มีสถานภาพสมรส จํานวน 174 คน รองลงมาคือโสด
จํานวน 172 คน มีสายอาชีพพาณิชยกรรม/บริหารธุ รกิจ จํานวน 172 คน รองลงมาคืออาชีพ
เครืองกล/โยธา/ก่อสร้าง/โลหะการ จํานวน 46 คน และมีรายได้เฉลียต่อเดือน 10,000 - 20,000
บาท จํานวน 171 คน รองลงมาคือรายได้ 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 117 คน
2. รู ป แบบการฝึ ก อบรมฝี ม ือ แรงงานของแรงงานในสถานประกอบกิ จ การตาม
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการพัฒนาฝี มอื แรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด (x = 4.35, S.D = . ) เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน
อยู่ใ นระดับมากทีสุด ทัง ด้าน ได้แก่ ประเภทของการฝึ ก อบรม (x = 4.36, S.D = 0.48)
รองลงมาคือรูปแบบของการฝึกอบรม (x = 4.34, S.D = 0.58)
3. ความต้ องการฝึ ก อบรมของแรงงานในสถานประกอบกิจ การตามพระราชบัญญัติ
ส่ง เสริม การพัฒ นาฝี ม อื แรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอํา เภอเมือ ง จัง หวัด เชีย งราย พบว่า
โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับมากทีสุด (x = 4.33, S.D = . ) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับมากทีสุดโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย อันดับ ได้แก่ มีความต้องการฝึ กอบรม
เพือเปลียนแปลงทัศนคติในการปฏิบตั งิ านให้ดขี นึ (x = 4.48, S.D = . ) รองลงมาคือมีความ
ต้อ งการฝึ ก อบรมเพือสร้างขวัญ และกํา ลังใจทีดีใ นการปฏิบตั ิงาน (x = 4.45, S.D = 0.71)
มีความต้องการฝึ กอบรมเพือทําให้มคี วามพร้อมในการปฏิบตั งิ านในทุกสถานการณ์ทเกิ
ี ดขึนจริง
(x = 4.44, S.D = . ) มีค วามต้ อ งการฝึ ก อบรมเพือเพิมความมันใจในการตัด สิน ใจการ
ปฏิบัติงานทําให้เกิดภาวะความเป็ นผู้นํา (x = 4.40, S.D = . ) มีค วามต้องการฝึ ก อบรม
เพือให้มคี วามคิดสร้างสรรค์และไอเดีย ใหม่ๆ ในการปฏิบตั ิงานได้มากขึน (x = 4.40, S.D =
0.68)
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. ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่ า ( ) การวิเ คราะห์เ ปรีย บเทีย บความต้ อ งการ
ฝึ กอบรมของแรงงานในสถานประกอบกิจการ จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า รายได้เฉลีย
ต่ อ เดือ นทีต่ า งกัน มีค วามต้อ งการฝึ ก อบรมต่ า งกัน อย่ า งมีนั ย สํา คัญ ทางสถิติทีระดับ .
( ) การพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมฝีมอื แรงงานส่งผลต่อความต้องการฝึ กอบรมของแรงงาน
ในสถานประกอบกิจการ พบว่า ( . ) การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมฝีมอื แรงงาน ด้านประเภท
ของการฝึ กอบรม ได้แก่ การฝึ กอาชีพเสริม(Xa3) และ การฝึ กเตรียมเข้าทํางาน (Xa1) ส่งผลต่อ
ความต้อ งการฝึ กอบรมของแรงงานในสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาฝี มือ แรงงาน พ.ศ.
ในเขตอํ าเภอเมือง จัง หวัด เชีย งราย โดยภาพรวม อย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ . และมีอํานาจทํานายได้รอ้ ยละ ( . ) การพัฒนารูปแบบการ
ฝึ กอบรมฝี มอื แรงงาน ด้านรูปแบบของการฝึกอบรม ได้แก่ รูปแบบการฝึกอบรมควรจะทังแบบ
ปฏิบ ัติง านจริง และการฝึ ก อบรม (Xb ) สถาบัน เหมาะสมและสะดวกในการใช้เ ป็ น สถานที
ฝึกอบรม (Xb ) และรูปแบบการฝึกอบรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์
(Xb2) ส่งผลต่อความต้องการฝึกอบรมของแรงงานในสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝี มอื แรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ . และมีอํานาจทํานายได้รอ้ ยละ

อภิปรายผล
. การวิเ คราะห์เ ปรีย บเทีย บความต้อ งการฝึ ก อบรมของแรงงานในสถานประกอบ
กิจการ จําแนกตามปั จจัย ส่วนบุคคล จากผลการศึก ษาพบว่า รายได้เฉลียต่อเดือนทีต่างกัน
มีความต้องการฝึกอบรมต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ . สอดคล้องกับการศึกษา
ของวรุ ต ม์ ฝาสีน (2559) ศึก ษาเรื อง การศึ ก ษาความต้ อ งการฝึ ก อบรมของพนั ก งาน
ในอุตสาหกรรมขุดเจาะสํารวจนํามันปิ โตรเลียมและแก๊ส ในจังหวัดสงขลา พบว่า รายได้เฉลีย
ต่อ เดือนทีแตกต่างกันมีค วามต้องการฝึ ก อบรมของพนัก งานในอุตสาหกรรมขุ ด เจาะสํา รวจ
นํามันปิ โตรเลียมและแก๊ส ในจังหวัดสงขลาทีแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ .
. การพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมฝี มือแรงงานส่งผลต่อ ความต้อ งการฝึ กอบรมของ
แรงงานในสถานประกอบกิจการ จากผลการศึกษาพบว่า การพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมฝี มอื
แรงงาน ด้านประเภทของการฝึ ก อบรม ได้แก่ การฝึ ก อาชีพ เสริม(Xa3) และ การฝึ ก เตรีย ม
เข้า ทํางาน (Xa1) และด้านรูปแบบของการฝึ กอบรม ได้แก่ รูปแบบการฝึ กอบรมควรจะทังแบบ
ปฏิบ ัติง านจริง และการฝึ ก อบรม (Xb ) สถาบัน เหมาะสมและสะดวกในการใช้เ ป็ น สถานที
ฝึกอบรม (Xb ) และรูปแบบการฝึกอบรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์
(Xb ) ส่งผลต่อความต้องการฝึกอบรมของแรงงานในสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝี มอื แรงงาน พ.ศ.
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม
อย่างมีนัยสํ าคัญทางสถิติทระดั
ี บ . การศึก ษาของสุช าวดี เวชกํ ามา (
) ศึกษาเรือง
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ความต้องการฝึ กอบรมของพนักงาน บริษทั ธรรมรักษ์ ออโต้พาร์ท จํากัด เพือเป็ นการพัฒนา
ศักยภาพของพนัก งานภายในองค์ก รให้มีประสิท ธิภ าพในการทํางาน ได้ชีให้เห็นว่ า องค์กร
ต้องการบุคลากรทีมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยบุคลากรให้ความสําคัญต่อรูปแบบการจัด
ฝึกอบรมอย่างมากเพือง่ายต่อการตัดสินใจเข้ารับการฝึกอบรม ดังนันรูปแบบการฝึ กอบรมจึงมี
ความจําเป็ นทีส่งผลให้พนักงานหรือแรงงานโดยทัวไปต้องการฝึกอบรมเพือพัฒนาตนเอง

ข้อเสนอแนะ
. ข้อเสนอแนะทีได้จากการวิจยั
. ควรพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมฝี มอื แรงงานด้านประเภทของการฝึ กอบรมใน
เรืองของการฝึ กยกระดับฝี มอื มากยิงขึนเพือให้ก ระตุ้นกลุ่ มแรงงานเกิด ความสนใจทีการเข้า
ฝึกอบรมมากยิงขึน
. ควรมีก ารปรับระยะเวลาในการฝึ ก อบรมฝี มอื แรงงานให้มคี วามเหมาะสมกับ
ลัก ษณะงานนันๆ เพือให้แ รงงานทีเข้า รับ การฝึ ก อบรมฝี มือ แรงงานรู้สึก ไม่ เ หนื อยล้ า มาก
จนเกินไป
. ควรมีการปรับปรุงรูปแบบของการฝึกอบรมให้มคี วามหลากหลายและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบนั เพืออํานวยความสะดวกการเข้าถึงการฝึกอบรมทีง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล
และมีความทันสมัยมากยิงขึน
. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ครังต่อไป
. การศึกษาวิจยั นีเป็ นการศึกษาถึงการพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมฝี มอื แรงงาน
ส่งผลต่อความต้องการฝึกอบรมของแรงงานในสถานประกอบกิจการ ในการศึกษาครังต่อไปควร
ศึกษาเปรียบเทียบโดยแบ่งกลุ่มธุรกิจหรือกิจการเพือให้เห็นความต้องการฝึกอบรมของแรงงาน
กลุ่มต่างๆ ได้ชดั เจนมากยิงขึน
. ควรศึกษาเชิงลึกจากการสัมภาษณ์กบั ผู้ทเกี
ี ยวข้องเกียวกับการพัฒนารูปแบบ
การฝึกอบรมฝี มอื แรงงานส่งผลต่อความต้องการฝึ กอบรมของแรงงานในสถานประกอบกิจการ
ทีละเอียดมากยิงขึน เพือนําข้อมูลไปใช้พฒ
ั นารูปแบบการฝึ กอบรมฝี มือแรงงานทีเป็ นรูปธรรม
มากขึน
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