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แนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต

ในจังหวัดปทุมธานี

Guidelines of Capacity Development of Labor in the Manufacturing Industrial 

Sector in Pathumthani Province 

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพ่ือศึกษาระดับความต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี	2)	เพื่อเปรียบเทียบระดับความต้องการพัฒนาศักยภาพ

แรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี	จ�าแนกตามประเภทของอุตสาหกรรมการผลิต	

และ	3)	 เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธาน	ี 

กลุ่มตัวอย่างเป็นแรงงานจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์และ

ผลิตภัณฑ์พลาสติก	จ�านวน	394	คน	การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนการวิจัย 

ในเรื่องนี้เป็นแบบผสานวิธี	 (Mixed	Method)	ส�าหรับเชิงปริมาณเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม	สถิติ 

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	การแจกแจงความถี่	ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การ

ทดสอบค่าที	 ท่ีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	0.05	เชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้ให้ข้อมูล

เป็นผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์หรือส่วนงานพัฒนาบุคลากรขององค์การ	จ�านวน	20	คน

	 ผลการวิจัยพบว่า	1)	ระดับความต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต

อยู่ในระดับมากทุกด้าน	2)	การเปรียบเทียบระดับความต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงานในภาพรวม

แรงงานมีความต้องการพัฒนาศักยภาพไม่แตกต่างกัน	และ	3)	แนวทางในการพัฒนาบุคลากร	พบว่า	

องค์การเน้นการพฒันาบคุลากรทีส่อดคล้องกบัต�าแหน่งงาน	ในอนาคตองค์การเลง็เหน็ว่าจะน�ามาใช้คือ	 

การฝึกอบรมผ่านเว็บไซต์หรือการฝึกอบรมโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E-training)
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ABSTRACT

	 This	 research	aimed	 to	study	 the	 level	of	 the	needs	 for	capacity	development	 

of	 labor	 in	 the	manufacturing	 Industrial	sector,	 to	compare	 the	 level	of	 the	needs	 for	 

capacity	development	of	 labor	among	different	group,	and	 to	make	a	guideline	 for	 

capacity	development	of	 labor	 in	 the	manufacturing	 Industrial	sector.	The	sample	size	 

was	 the	workers	 in	 the	electronic	component	and	circuit	manufacturing	 industry	and	 

the	plastic	394	workersusing	proportional	stratified	 random	sampling.	This	 research	 

employed	mixed	methods.	A	quantitative	study	used	a	questionnaireand	were	analyzed	 

through	 frequency	distribution,	percentage,	mean,	standard	deviation,	 t-test,	at	0.05	 

level	of	significance.	 In	 the	qualitative	study,	 the	data	were	from	20	 informants	who	were	

administrators	 in	 the	human	 resource	or	human	 resource	development	division	of	 the	

organizations.

	 The	findings	were	as	follows:	1)	the	needs	for	capacity	development	of	 labor	 in	the	

manufacturing	Industrial	sector	were	high	 in	every	aspect,	2)	 the	 levels	of	 the	needs	for	 

capacity	development	of	 labor	were	not	differed,	and	3)	 the	guideline	 for	capacity	 

development	of	 labor,	the	majority	of	 the	studied	manufacturing	Industrial	sector	focused	 

on	developing	their	human	resources	in	relation	to	job	position.	One	growing	trend	was	to	

conduct	web-based	training	or	E-training.

Keywords	:	Capacity	Development/Manufacturing	Industrial/Pathumthani	Province

บทน�า

	 จั งห วัดปทุมธานี เป ็นจั งหวัดในเขต

ปริมณฑลที่มีกิจการอุตสาหกรรมเป็นจ�านวน

มาก	มกีารลงทุนด้านอตุสาหกรรมสงู	จากรายงาน

ความเคล่ือนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมของ

จังหวัดปทุมธานี	ประจ�าเดือนธันวาคม	พ.ศ.	

2557	(ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี,	

2557)	พบว่า	สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุน

มากที่สุด	 ได้แก่	อุตสาหกรรมไฟฟ้า	ประกอบ

ด้วยการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	แผงวงจร

ไฟฟ้า	ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์

อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัดทดสอบไฟฟ้า	

อันดับต่อมาคือ	อุตสาหกรรมเคมี	ประกอบด้วย	

การผลิตยางเรซินสังเคราะห์	ยางอีลาสโตเมอร	์

พลาสติก	สี	ยา	 เครื่องส�าอางผู้บริหารระดับสูง

ขององค์การด้านอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยแสดง

ความคิดเห็นว่า	 หากจะส่งเสริมในด้านการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและ

มีนวัตกรรมที่ทันสมัย	องค์การต้องมุ่งพัฒนาและ

แสวงหาทรพัยากรมนษุย์ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ

และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพของ

การผลิต	 โดยผู ้น�าต้องให้ความส�าคัญกับการ

พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการผลิต	
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การออกแบบผลิตภัณฑ์	(สมบูรณ์	คงทองวัฒนา,	

2558)	ส�าหรับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์

พลาสติก	พบว่า	 ผู ้ประกอบการก�าลังประสบ

ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานในฝ่ายผลิต 

ที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ	ส่วนด้านคุณภาพ 

ของแรงงานน้ัน	แรงงานส่วนใหญ่ไม่เป็นงาน	 

ขาดแรงงจูงใจในการเพ่ิมความรู้	ทักษะ	และ

เทคนิคในการผลิต	 (สถาบันปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทย,	2551)	ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง	

แนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานภาค

อุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานีโดย

เน้นอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก	

และการผลิตชิน้ส่วนและแผ่นวงจรอเิล็กทรอนกิส์	

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพือ่ศกึษาระดบัความต้องการพฒันา

ศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

ในจังหวัดปทุมธานี	

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบระดับความต้องการ

พัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการ

ผลิตในจังหวัดปทุมธานี	 จ�าแนกตามประเภท 

ของอุตสาหกรรม	

	 3.	 เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

แรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัด

ปทุมธานี	

สมมติฐานการวิจัย

	 แรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

ชิ้นส ่วนและแผ ่นวงจรอิ เล็กทรอนิกส ์และ

ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีระดับความต้องการพัฒนา

ศักยภาพแตกต่างกัน

การด�าเนินการวิจัย
	 1.	 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง	ประชากร

คือแรงงานระดับหัวหน้างานจากอุตสาหกรรม 

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและช้ินส่วนและ 

แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดปทุมธานี	 

ได้แก่	ผลิตภัณฑ์พลาสติก	จ�านวน	5,218	คน	

และชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์	จ�านวน	

16,847	คน	รวมทั้งสิ้น	22,065	คน	(ส�านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี,	 2558)	 กลุ ่ม

ตัวอย่าง	 คือ	 แรงงานระดับหัวหน้างานจาก

อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ ์พลาสติก

และชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใน

จังหวัดปทุมธานี	ได้แก่	แรงงานจากผลิตภัณฑ์

พลาสติก	 จ�านวน	 93	 คน	 และแรงงานจาก 

ชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์	จ�านวน	 

301	คน	รวมทั้งสิ้น	394	คน	ก�าหนดความเชื่อมั่น	 

95%	 ระดับความคลาดเคลื่อนเท ่ากับ	 .05	 

(อ้างในบุญใจ	ศรีสถิตนรากูร,	2550)	ดังตาราง 

ที่	1

ตารางที่ 1	 จ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

การผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รวม

ประชากร (คน)

5,218

16,847

22,065

กลุ่มตัวอย่าง (คน)

93

301

394
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การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ 

ของผูต้อบแบบสอบถาม	โดยการแจกแจงความถี	่

และหาค่าร้อยละ

	 2.	 วิ เ ค ราะห ์ ข ้ อมู ล เกี่ ย วกับ ระ ดับ

ความต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงานภาค

อุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี	 โดย 

หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 3.	 วิ เคราะห ์การเปรียบเทียบระดับ

ความต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงานภาค

อตุสาหกรรมการผลติในจงัหวดัปทมุธาน	ีจ�าแนก

ตามประเภทของอตุสาหกรรม	โดยใช้การทดสอบ

ค่าที	(t-test)

	 4.	 การวิ เคราะห ์ข ้อมูลเชิง คุณภาพ

ใช้แบบสัมภาษณ์	 เพื่อหาแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

ในจงัหวดัปทมุธานโีดยใช้การวเิคราะห์เชงิเนือ้หา	

(Content	Analysis)

ผลการวิจัย

	 1.	 ผลการวิเคราะห์ระดับความต้องการ

พัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการ

ผลิตในจังหวัดปทุมธานีพบว ่า	 ระดับความ

ต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงานอยู ่ในระดับ

มากทั้งด้านการพัฒนาตน	( =3.79)	และด้าน

การพัฒนางาน	 ( =3.95)	ส�าหรับหลักสูตรที่

แรงงานมคีวามต้องการพฒันาตนมากทีส่ดุ	ได้แก่	

ทักษะการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ตามลักษณะงาน	 

( =4.04)	 การพัฒนาทักษะฝ ีมือแรงงาน 

ตามต�าแหน ่งงาน	 ( =3.97) 	 การพัฒนา

บุคลิกภาพ	อารมณ์	และความเครียด	( =3.96)	

แนวทางการพัฒนาตนสู ่ความส�าเร็จในงาน	 

( =3.91)	และเทคนิคการพูดเพื่อประสานงาน	 

	 2.	 วิธีการเลือกตัวอย่างผู ้วิจัยด�าเนิน

การสุ ่มกลุ ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน	 (Stratified	

Sampling)	 โดยแบ่งจ�านวนขนาดของกลุ ่ม

ตัวอย่างตามจ�านวนประชากร	โดยใช้สัดส่วนของ

แรงงานตามประเภทของอุตสาหกรรมการผลิต

เป็นตวัแบ่งและสุม่กลุ่มตวัอย่างแบบง่าย	(Simple	

Random	Sampling)	โดยจับสลากโรงงาน	ซึ่งผู้

วิจัยก�าหนดให้เก็บข้อมูลโรงงานละ	19	คน	เพื่อ

ให้ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอ	จึงต้องเก็บ

จากกลุ่มการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก	จ�านวน	

5	 โรงงาน	และการผลิตช้ินส่วนและแผ่นวงจร

อิเล็กทรอนิกส์	จ�านวน	16	โรงงาน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 1.	 การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม

ซึ่งแบ่งออกเป็น	2	ตอน	คือ	

 ตอนที่ 1	สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม	ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ	

 ตอนที่  2 	 สอบถามเกี่ ยวกับระดับ 

ความต้องการพัฒนาศักยภาพของแรงงานเป็น

แบบมาตรประมาณค่า	แบ่งเป็น	5	ระดับ	โดยใช้

มาตรวัดแบบของลิเคิร์ท

	 2.	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	ผู ้วิจัยใช้การ

สมัภาษณ์แบบมโีครงสร้างเพือ่ศกึษาแนวทางการ

พัฒนาศักยภาพแรงงานผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้บริหาร

งานด้านทรัพยากรมนุษย์หรือส่วนงานพัฒนา

บุคลากรขององค์การ	โดยการเลือกแบบเจาะจง

จากบัญชรีายชือ่ซึง่เรยีงล�าดบัโรงงานทีม่พีนกังาน

มากที่ สุดจนถึงน้อยที่สุดในจังหวัดปทุมธาน	ี

ประเภทละ10	โรงงานๆ	ละ	2	คน	รวม	20	คน	
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( =3.90)	ตามล�าดับส�าหรับหลักสูตรที่แรงงาน

มีความต้องการพัฒนางานมากที่สุด	 ได้แก่	 

ความรู ้ด ้ านความปลอดภัยในการท�างาน	 

( =4.07)	รองลงมา	ได้แก่	ท�างานอย่างไรให้มี 

ความสุข	 ( =4.06)	 ความรู ้ เ ร่ืองการดูแล

	 2.	 ผลการเปรียบเทียบระดับความ

ต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงานจ�าแนกตาม

ประเภทของอุตสาหกรรม	พบว่า	 ในภาพรวม

ทั้ งอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส ่วนและแผ ่น

สุขภาพอนามัยในการท�างาน	 ( =4.04)	การ

สร้างคุณภาพงานสู ่ความเป็นเลิศ	 ( =3.97)	

เทคนิคการท�างานเป็นทีม	( =3.96)	ตามล�าดับ	 

ดังตารางที่	2

วงจรอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์พลาสติกมี 

ความต้องการพัฒนาศักยภาพไม่แตกต่างกัน	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	ดังตาราง

ที่	3

ตารางที่ 2	 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

	 	 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี	โดยภาพรวมและเป็นรายด้าน

หลักสูตร/หัวข้อ

การพัฒนาตน

1.	 ทักษะการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ตามลักษณะงาน

2.	 การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามต�าแหน่งงาน

3.	 การพัฒนาบุคลิกภาพ		อารมณ์		และความเครียด

4.	 แนวทางการพัฒนาตนสู่ความส�าเร็จในงาน

5.	 เทคนิคการพูดเพื่อประสานงาน

การพัฒนางาน

1.	 ความรู้ด้านความปลอดภัยในการท�างาน

2.	 ท�างานอย่างไรให้มีความสุข

3.	 ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยในการท�างาน

4.	 การสร้างคุณภาพงานสู่ความเป็นเลิศ

5.	 เทคนิคการท�างานเป็นทีม

S.D.

 3.79

	 4.04

	 3.97

	 3.96

	 3.91

	 3.90

 3.95

	 4.07

	 4.06

	 4.04

	 3.97

	 3.96

 0.57

	 0.77

	 0.72

	 0.83

	 0.86

	 0.81

 0.53

	 0.80

	 0.86

	 0.84

	 0.79

	 0.82

ระดับความ

ต้องการพัฒนา

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05
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ตารางที่ 3	 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับความต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม 

	 	 การผลิตในจังหวัดปทุมธานี	จ�าแนกตามประเภทของอุตสาหกรรม

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

องค์ประกอบ

ของศักยภาพ
t-Value P-Value

ผลิตภัณฑ์

พลาสติก

ผลิตชิ้นส่วนและแผ่น

วงจรอิเล็กทรอนิกส์

	 3.72

	 3.91

 3.81

	 0.61

	 0.64

 0.59

	 3.82

	 3.96

 3.89

	 0.55

	 0.48

 0.49

	 0.06

	 0.00

 0.01

	 0.13

	 0.49

 0.26

S.D. S.D.

การพัฒนาตน

การพัฒนางาน

รวม

	 3.	 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพแรงงาน	พบว่า	แนวทางในการพัฒนา
บุคลากรขององค์การด้านการผลิตส่วนใหญ่ 
เน้นการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับต�าแหน่ง
งาน	แต่เน้นการฝึกอบรมในงานและภายใน 
สถานประกอบการ	(In-house	Training)	มากกว่า
จะส่งไปฝึกอบรมนอกองค์การเพื่อประหยัด 
ค่าใช้จ่าย	ส�าหรับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับ 
การ เพิ่ ม ทักษะด ้ านเทคนิคในการท� างาน	 
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคนิค	 เช่น	 
การฝึกให้พนักงานใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุม
เครื่องจักร	จะใช้การฝึกอบรมในองค์การ	โดย
วิทยากรจะเป ็นหัวหน้างานหรือวิศวกรของ 
สถานประกอบการ	นอกจากนี้ก่อนการจัดฝึก
อบรมองค์การจะท�าการส�ารวจความต้องการ
พัฒนาของบุคลากรก่อนการจัดฝึกอบรม	และ
พยายามจัดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของบุคลากร	ส�าหรับแนวโน้ม
ที่สถานประกอบการเล็งเห็นว่าน่าจะน�ามาใช้
เพื่อการพัฒนาบุคลากรในอนาคตคือ	การฝึก
อบรมผ่านเว็บไซด์หรือการฝึกอบรมโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์	(E-training)

อภิปรายผล
	 1.	 อตุสาหกรรมการผลติมคีวามต้องการ
พัฒนาศักยภาพแรงงานในระดับมากทั้งด้าน 
การพัฒนาตนและการพัฒนางาน	ซึ่งสิรินารถ	
เสพย์ธรรม	(2558)	เสนอแนวคิดว่า	การพัฒนา
ตนเป็นหน้าที่หลักของมนุษย์	 เป็นการเสริมสร้าง 
ความรู ้ 	 ทักษะ	 และความสามารถในการ 
ปฏิบัติงาน	การพัฒนาตนเองเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ของการพฒันาทัง้ปวงสอดคล้องกบัแนวความคดิ 
ของวนิยั	เพชรช่วย	(2551)	กล่าวไว้ว่า	การพฒันา
ตนเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนให้พร้อม 
ในด้านต่างๆ	 เป็นการปรับปรุงสิ่งท่ีบกพร่อง
และพัฒนาพฤติกรรมให้เหมาะสม	เป็นการวาง
แนวทางให้ตนเองสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมาย
ในชีวิตได้อย่างมั่นใจ	และส่งเสริมความรู ้สึก 
ในคุณค่าแห่งตนให้สูงข้ึน	งานวิจัยของสุวรรณี	
โภชากรณ์	และคณะ	(2556)	พบว่า	พนักงาน
ในอุตสาหกรรมมีความต้องการพัฒนาตนเอง
ในระดับมาก	 เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์	 และ 
เพื่อการเลื่อนต�าแหน่งให ้สูงขึ้น	 นอกจากน้ี 
จากงานวิจัยของสาโรจน์	การกูล	(2552)	พบว่า	
การแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนของพนักงาน
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ฝ่ายผลิต	 โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส	์ 
มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และการ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
	 2.	 ด ้านระดับความต ้องการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
ในจังหวดัปทุมธาน	ีตามประเภทของอตุสาหกรรม
ซึ่งมีความต้องการพัฒนาไม่แตกต่างกันนั้น
สอดคล้องกับแผนแม่บทการพฒันาอตุสาหกรรม
ไทย	พ.ศ.	2555-2574	(กระทรวงอุตสาหกรรม,	
2554)	 ได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาแรงงาน
ฝีมือโดยเน้นการพัฒนาทักษะตามความต้องการ
ของอุตสาหกรรม	ชาญณรงค์	วงค์วิชัย	 (2559)	
ให้แนวคิดว่า	แรงงานไทยในระบบ	4.0	ต้องการ
ทักษะการแก้ไขปัญหา	ทักษะการคิดวิเคราะห	์
ทกัษะการคดิสร้างสรรค์	ทกัษะการบรหิารจดัการ
บุคคล	 ทักษะการท�างานร่วมกับผู ้อื่น	 ทักษะ 
การมีวุฒิภาวะทางอารมณ์	ทักษะการตัดสินใจ	
ทักษะการเจรจาต่อรอง	การมีใจรักบริการ	และ
ความยืดหยุ่นทางความคิด	เช่นเดียวกับเสาวณี	
จันทะพงษ์	 (2559)	กล่าวว่า	แนวทางหนึ่งเพื่อ
พัฒนาแรงงานไทยในการแก้ไขปัญหาระยะยาว
คือรัฐควรเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีสมรรถนะ
สงูโดยจัดฝึกอบรมทกัษะทีจ่�าเป็นส�าหรบัแรงงาน
และความต้องการขององค์การ
	 3.	 ด้านแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัด
ปทุมธานี	 สอดคล้องกับงานวิจัยของพิริยะ	 
ผลพริฬุห์	(2557)	พบว่า	บรษิทัในภาคอตุสาหกรรม
ให้ความส�าคัญกับการลงทุนในมนุษย์ผ่านระบบ
การฝึกอบรม	โดยพบว่าร้อยละ	63.5	ของบริษัท
ทั้งหมดมีการฝึกอบรมแรงงานภายในองค์การ	
(In-House	Training)	ของตนเอง	นอกจากนี ้
ยังพบว่าบริษัทที่มีการฝึกอบรมมากที่สุดจะเป็น
บริษัทท่ีพ่ึงพาการผลิตที่ใช้ทุนหรือเครื่องจักร
เป็นส�าคัญ	และหลักสูตรการฝึกอบรมภายใน

องค์การส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรมาตรฐาน
ความปลอดภัย	 ซึ่งสอดคล้องกับชาญณรงค์	 
วงค์วิชัย	 (2559)	 สรุปไว ้ว ่า	 ในมุมมองของ
องค์การ	ต้องการแรงงานที่สามารถเพิ่มมูลค่า 
ต่อระบบอตุสาหกรรม	โดยผ่านรปูแบบการพฒันา 
แบบ	On	 the	Job	Training	ส�าหรับแนวโน้ม
ที่สถานประกอบการเล็งเห็นว่าน่าจะน�ามาใช้
เพื่อการพัฒนาบุคลากรในอนาคตคือ	การฝึก
อบรมผ่านเว็บไซด์หรือการฝึกอบรมโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์	 (E-training)	ซึ่งสาโรช	โศภีรักข	์
(2557)	ได้กล่าวไว้ว่า	การเรียนรูต้ามแนวทางใหม่ 
ที่สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล	 เพื่อให  ้
ผู้เรียนมีอิสระในการศึกษาบทเรียนผ่านจอภาพ	
ซึ่งอาจจะใช้	 E-learning	แล้วยังสามารถใช	้
M-learning	(Mobile	Learning)	ซึ่งเป็นอีกทาง
เลือกหนึ่งของสื่ออิเล็กทรอนิกส์	M-learning	
เป็นส่วนหนึ่งของ	E-learning	ได้แก่	 โทรศัพท์
มือ ถือ 	 คอมพิว เตอร ์พกพา	 คอมพิวเตอร  ์
แบบเขียน	เป็นต้น	M-learning	จึงเป็นการเรียน
การสอนหรอืบทเรียนส�าเรจ็รปูทีส่ามารถต่อเชือ่ม 
จากเครือข่ายแม่ข่ายผ่านจุดต่อไร้สายแบบ	 
real	time	อกีทัง้ยงัสามารถปฏสิมัพันธ์กบัโทรศัพท์
มือถือหรือคอมพิวเตอร์พกพาเครื่องอื่น	 โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล	เช่น	Bluetooth	เพื่อสนับสนุน
การท�างานร่วมกัน	ดังนั้นการการฝึกอบรมโดย
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 (E-training)	ก็สามารถใช้	
M-learning	ได้

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 จากผลการวิจัยความต้องการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตใน
จงัหวดัปทมุธาน	ีพบว่าระดับความต้องการพฒันา
ศักยภาพแรงงานอยู ่ในระดับมากทั้งด้านการ
พัฒนาตนและด้านการพัฒนางาน	ดังนั้นสถาน
ประกอบการ	ควรจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรทั้ง
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แผนรายบุคคลและแผนพัฒนาสายงานอาชีพ	
ตลอดจนจัดท�าแผนการพัฒนาสายงานอาชีพจัด
ท�าเส้นทางหรือผังการฝึกอบรมส�าหรับต�าแหน่ง
งานต่างๆ	และจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง
งานเป็นต้น	ในขณะเดียวกันสถานประกอบการ
ด้านการผลิตควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
ของตน	 เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือ
แรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือ
2.	 จากผลด้านระดับความต้องการพัฒนา
ศักยภาพแรงงาน	ตามประเภทของอุตสาหกรรม
ซ่ึงมคีวามต้องการพฒันาไม่แตกต่างกนัน้ัน	ดงันัน้
สถานประกอบการและสถาบันพัฒนามาตรฐาน
และทดสอบฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี	ควร
น�าข้อมูลไปใช้ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีออโตเมชั้น
ในยุคอุตสาหกรรม	4.0	ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการพัฒนาของแรงงานภาคอุตสาหกรรม
การผลิต
	 3.	 จากผลด ้านแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตใน
จังหวัดปทุมธานีดังนั้นภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ควรเตรยีมแรงงานให้พร้อมกบัการปฏริปูแรงงาน	
เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต	 (Industry	
4.0)	โดยพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับอุปสงค์
ในอนาคต	และส่งเสริมการเรียนรู ้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีอัจฉริยะ	เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในสายการผลิต

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 ควรวิจัยศักยภาพแรงงานโดยแบ่ง
ตามประเภทของแรงงาน	ได้แก่	แรงงานไร้ฝีมือ
และแรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อ
เปรียบเทียบระดับศักยภาพตามประเภทแรงงาน
ที่แตกต่างกัน

	 2.	 ควรวิจัยความต้องการพัฒนาของ
บุคลากรในต�าแหน่งต่างๆ	ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตประเภทอื่นและในองค์ประกอบด้านอื่นที่
แตกต่างจากงานวิจัยน้ีเช่น	องค์ประกอบด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	 ด้านการ
ท�างานร่วมกับเทคโนโลยีออโตเมชั่นด้านการ
ติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์การ	
องค์ประกอบด้านการพัฒนาผลิตภาพแรงงาน	
(Productive	Man	Power)	ทีเ่กีย่วข้องกับแรงงาน
ระดับปฏิบัติการ	องค์ประกอบด้านการพัฒนา
ทักษะใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแรงงาน
ระดับกลางองค์ประกอบด้านการพัฒนาความ
คิดสร้างสรรค์ทีเ่กีย่วข้องกบัผู้บรหิารระดับสงู	เพือ่
เตรยีมความพร้อมเป็นอตุสาหกรรม	4.0	และไทย
แลนด์	4.0	เป็นต้น
	 3.	 ค ว ร วิ จั ย ศั ก ย ภ าพแ ร ง ง า น ใ น
อุตสาหกรรมการผลิตประเภทอื่นเปรียบเทียบ
กับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์	และการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
เพื่อพิจารณาระดับศักยภาพของแรงงานว่า	มี
ความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด	 โดยเฉพาะ
เมื่อรัฐบาลเน้นให้ประเทศไทยเป็น	Thailand	4.0	
และอุตสาหกรรมต้องพัฒนาตนเองเป็น	4.0	ด้วย
เช่นกัน
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