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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

และผู้เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาฝีมือแรงงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ินในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (2) เพ่ือศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในกลุ ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (3) เพ่ือสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

 การด�าเนินการวิจัย ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง ท่ีได้จากการก�าหนด

จ�านวนผู้เก่ียวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 คน ผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 11 คน 

รวมเป็น 22 คน และการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีส�ารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถามแบบมาตรประมาณ

ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีปลายเปิดไว้ในตอนท้ายแต่ละหัวข้อค�าถาม ประชากรได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�านวน 1,806 คน ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางส�าเร็จรูปของ Krejcie and 

Morgan จ�านวน 320 คน จากนั้นน�าผลมาประมวลสร้างเป็นร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

ฝีมือแรงงาน แล้วน�าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 24 คน เพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบ

 ผลการวิจัย ได้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 3 รูปแบบคือ รูปแบบที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดการฝึกอบรม 

โดยประสานงานกับสถาบนั/ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจงัหวัดหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือขอรบัการสนับสนุน

วิทยากร รปูแบบท่ี 2 สถาบนั/ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจงัหวัดหรอืหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเป็นผูจ้ดัการฝึกอบรม 

โดยประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือจัดหาผู้เข้ารับการฝึกอบรม รูปแบบที่ 3 กรมพัฒนา 

ฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ช่างประจ�าชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน ต่อกรมส่งเสริม
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การปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นวาระแห่งชาตเิพ่ือประสานงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์ช่างประจ�าชุมชนเทิดไท้องค์ราชันอย่างน้อยอ�าเภอละ 1 แห่ง

ค�าส�าคัญ: รูปแบบการมีส่วนร่วม, การพัฒนาฝีมือแรงงาน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ABSTRACT

 The objectives of this research were as follows: (1) to study opinions of people involved 

with development of laborer skills and concerned people in local administrative organizations 

toward participation in development of laborer skills of local administrative organizations in Nakhon 

Chaiburin Provincial Group; (2) to study guidelines for participation in development of laborer 

skills of local administrative organizations in Nakhon Chaiburin Provincial Group; and (3) to create 

models of participation in development of laborer skills of local administrative organizations in 

Nakhon Chaiburin Provincial Group.

 This research was a mixed-method research employing both the qualitative and quantitative 

research methodologies. In the qualitative study, the researcher conducted in-depth interviews 

of 22 persons involved with development of laborer skills and those concerned with local 

administrative organizations in order to obtain in-depth information. In the quantitative study, the 

researcher used a questionnaire to survey opinions of persons involved with local administrative 

organizations. The questionnaire was a 5-scale rating questionnaire with open space at the end 

of each question item for respondents to express their additional opinions. The survey population 

comprised 1,806 people involved with local administrative organizations, while the survey sample 

consisted of 320 people obtained by simple random sampling. After that, the researcher drafted 

models of participation in development of laborer skills based on the obtained research information, 

and then submitted them to experts for verification and approval.

 As for research results, three models of participation in development of laborer skills of 

local administrative organizations in Nakhon Chaiburin Provincial Group were obtained. In the 

First Model, the local administrative organizations organize the training, with coordination for 

receiving supports in terms of resource persons from provincial laborer skills development 

institutions/centers or other concerned agencies. In the Second Model, the provincial laborer skills 

development institutions/centers or other concerned agencies organize the training, with 
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coordination with local administrative organizations to recruit the trainees. In the Third Model, the 

Laborer Skills Development Department proposes the Project for Establishment of Community Technical 

Skills Center in Honor of His Majesty the King to the Local Administration Department to adopt as 

the national agenda for coordination with local administrative organizations throughout the country to 

establish at least one community technical skills center for each district.

Keywords: Model of participation, Development of laborer skills, Local administrative organization

บทน�า

 “นครชยับรุนิทร์” เป็นชือ่การจดักลุม่จงัหวัด

ในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ อยู่ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย

จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร ์

โดยมีจังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์ปฏิบัติการ 

กลุ่มจังหวัดและจังหวัดนครราชสีมาถือว่าเป็น

ประตูอีสานสู ่สากล(North-East gateway to 

Global Communities) อกีทัง้เป็นศนูย์กลางในการ

พัฒนาเพ่ือส่งออก ซึ่งกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

นอกจากจะมีจุดเด่นเรื่องอุตสาหกรรมการเกษตร

แล้ว ยังมีการประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ 

(จงัหวดันครราชสมีา)และสิง่ทอ ซึง่คาดว่าจะมกีาร

ขยายตวัในอนาคตและก้าวไปสูก่ารเปน็ศนูย์กลาง

การผลิตและการตลาดสินค้าในระดับภูมิภาค

ประชาคมอาเซียน (ASEAN)ในอนาคต ดังนั้น 

เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมชั้นกลาง 

ดังกล่าว จ�าเป็นต้องเตรียมแรงงานที่มีความรู ้ 

ทักษะ สมรรถนะ ที่มีคุณภาพและจ�านวนเพียงพอ

ต่อความต้องการในการผลิต(กลุ ่มจังหวัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1, 2555 : 8) 

 ประการส�าคัญในปัจจุบันโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมได้เปลี่ยนไปสู ่แบบ

อุตสาหกรรม ส่งผลให้กระบวนการผลิตเปลี่ยน 

จากการใช้แรงงานคนไปสู ่การใช้เครื่องจักรมี

การน�าเคร่ืองจักรและวัสดุอุปกรณ์ทันสมัยที่มี

เทคโนโลยีสูงมาใช้ในการผลิตรูปแบบการจ้าง 

จึงต้องใช้แรงงานที่มีทักษะฝีมือ ดังนั้นแรงงาน 

ที่ขยันอดทนท�างานด้วยความอุตสาหะวิริยะ 

คงจะเป็นคุณสมบัติท่ียังไม่เพียงพอ แต่จะต้อง 

เพ่ิมคณุลกัษณะแรงงานทีม่ทัีกษะและสมรรถนะสงู 

เช่น มีความสามารถในการใช้เคร่ืองจักรได้ด ี 

ความสามารถในการใช้ภาษาตดิต่อส่ือสารได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ เป็นต้นถึงแม้ว่าหลายภาคส่วน 

เช่นสถาบันที่ผลิตบุคลากรด้านอาชีวะจะทราบถึง

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีมีฝีมือแต่ก็ยัง 

ไม่สามารถแก้ไขได้อีกทั้งระบบการศึกษาก็ยัง 

ไม่สามารถผลิตคนออกมาทันกับความต้องการและ

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (เนาวรัตน์ 

ทรงสวัสดิ์ชัย 2557 : 48; กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, 

2556 : 5) ช่องว่างนี้เป็นผลให้แรงงานได้รับอัตรา

ค่าจ้างต�า่หรอืเป็นแรงงานราคาถูก (พิรยิะ ผลพิรฬุห์ 

2557 : 12) อนึ่งเป็นที่ทราบกันว่าในทศวรรษที่ 21 

หลายประเทศได้ปรับตวัให้สอดคล้องกับบริบทเพ่ือ

การแข่งขันเช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ 

หรือสิงคโปร์ เป็นต้น โดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต้
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เมื่อรัฐบาลเห็นว่าด้านอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลง

จากเดิมไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้เกาหลีใต้ได้มี 

การพัฒนาก�าลงัแรงงานให้มคีวามสามารถในวิชาชพี 

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมากขึ้นด้วยเล็งเห็นว่า

แรงงานท่ีมีคุณภาพต่างหากจะช่วยให้เศรษฐกิจ

ขยายตัวอย่างย่ังยืน(ศรีน้อยโพวาทอง 2546 : 

บทบรรณาธิการ-4)

 ในสภาพปัจจุบันชุมชน หมู ่บ้านต่างๆ  

มีโรงงานอุตสาหกรรมกระจายตั้งอยู่ อีกทั้งวิถีชีวิต

ของคนในชนบทเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์เครื่องจักร 

และเครื่องใช้ไฟฟ้าอ�านวยความสะดวกในชีวิต

ประจ�าวัน เช่น รถไถนาเดินตาม เครื่องจักรสีข้าว  

รถจักรยานยนต์ รถยนต์เครื่องสูบน�้า ทีวี ตู้เย็น  

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ (บุญรุ่ง โจใจ และ วีระกุล  

ชายผา 2557) แต่คนในพ้ืนที่มีความรู ้ในเรื่อง

เครื่องยนต์ อีเล็กทรอนิกส์น้อยมาก เมื่อประสบ

ปัญหาเก่ียวกับเครื่องยนต์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าจึง

ต้องไปพ่ึงพิงสถานบรกิาร ท�าให้สิน้เปลอืงค่าใช้จ่าย

ไปเพ่ือการดังกล่าวทั้งๆท่ีเป็นปัญหาเล็กน้อย และ

แม้ว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะมีโครงการจัดตั้ง 

“ศูนย์ช่างประจ�าชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน” เพ่ือแก้

ปัญหาเหล่าน้ีแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่ประสบความ

ส�าเร็จเท่าท่ีควร (บทสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาฝีมือแรงงาน : ภาคผนวก ข) อนึ่งเมื่อชุมชน 

หมู่บ้าน มีการขยายตัวหนาแน่นมากขึ้น มีการ

ประกอบอาชพีทีห่ลากหลาย เช่น ร้านโทรศพัท์มอืถือ 

ร้านกาแฟสด ขนมเค้ก อาหารท่ีทันสมัย ฯลฯ  

แต่ชาวบ้านบางกลุ่มยังไม่สามารถปรับวีถีชีวิตให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างอาชีพ

รองรับ ท้ังนี้เนื่องจากขาดการให้ความรู้จากทาง

ราชการและภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการพัฒนา 

ฝีมือแรงงาน 

 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน

ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ คือ “ก�าลัง

แรงงานไทยมีสมรรถนะได ้มาตรฐานสากล

(Workforce with world class competency)” 

มีพันธกิจท่ีส�าคัญคือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ

สร้างเครือข่ายเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือ

แรงงานโดยมีเป้าประสงค์เพ่ือยกระดับก�าลัง

แรงงานของประเทศให้มีมาตรฐานความสามารถ 

ที่สูงข้ึนสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ และ 

เพ่ือแก้ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และ

อุปทานในตลาดแรงงาน(กระทรวงแรงงาน, 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2555 : 39) ซึ่งส่วนใหญ่

จะประสานร่วมมือและการท�าบันทึกข้อตกลง  

(เอ็มโอยู : MOU) ในความร่วมมือกับเครือข่าย 

ภาคเอกชน(กระทรวงแรงงาน, กรมพัฒนาฝีมือ

แรงงาน 2555 : 65) อย่างไรก็ตามธนาคารโลก 

เห็นว่าการเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานไม่ใช่หน้าที่ของ

กระทรวงแรงงานเพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นหน้าท่ี 

ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา (พิริยะ 

ผลพิรุฬห์ 2557 : 16) ในนโยบายที่ส ่งเสริม 

ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศนั้น ฯพณฯ  

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลือ่นประเทศด้วย 

“ประชารัฐ” นั่นคือประชาชนกับรัฐบาลจะต้อง

ประสานร่วมมือกัน (รติมา คชนันทน์ 2559)

 ผู ้วิจัยเห็นว่าการท�าหน้าที่ตามบทบาท 

ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยังขาดการสร้าง 

เครือข่ายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อันได้แก่ 

กรงุเทพมหานคร (กทม.) องค์การบริหารส่วนจงัหวัด

(อบจ.) เทศบาลองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) 

และเมืองพัทยา ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

ฝีมอืแรงงานตามรปูแบบท่ีควรจะเป็นอย่างชัดเจน 



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
177

ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะเป็นก�าลังส�าคัญ

เพราะมีอ�านาจหน้าที่ในการส่งเสริม การฝึกและ

ประกอบอาชีพ ที่ควรร่วมมือกันท�า[มาตรา 16 (6), 

17(3) แห่ง พ.ร.บ.ก�าหนดแผนและข้ันตอนกระจาย

อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 

2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และ

มาตรา 89 (25) แห่ง พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แก้ไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550] ซึ่งปัจจุบันองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินนับวันแต่จะมีบทบาทส�าคัญในการ

พัฒนาประเทศ โดยจะเหน็ได้จากรฐับาลได้กระจาย

อ�านาจ งบประมาณ และภารกิจต่างๆ ไปสู่ท้องถิ่น

เพ่ือให้เต็มรูปแบบ ที่ส�าคัญคือท้องถ่ินอยู่ใกล้ชิด 

กับประชานย่อมทราบถึงสภาพปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนดี เป็นแต่เพียงยังขาดการ

ประสานงานให้ความรูเ้ชงิวิชาการ ในเรือ่งนีส้ถาบนั

ท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการหรือ 

สปร. (2547 : 72) ได้วิจัยพบว่าความร่วมมือของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการบริการ

สาธารณะในหลายพ้ืนท่ี มีลักษณะต่างคนต่างท�า

อีกทั้งยังไม่มีต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถ่ินร่วมมอืกับองค์กรอืน่ในการจดับรกิารสาธารณะ

[กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่, ส�านกัพัฒนาและ

ส่งเสรมิการบรหิารงานท้องถ่ิน (นโยบายและแผน), 

มปพ. : 180]ดงันัน้ผูวิ้จยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษา 

“รูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในกลุม่จงัหวัดนคร

ชัยบุรินทร์”ซึ่งคาดว่าจะเป็นอีกมิติหนึ่งที่จะได้องค์

ความรู้ใหม่ท่ีเป็นรูปแบบให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินอื่น ๆ เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือ

แรงงานขัน้พ้ืนฐานจนน�าไปสูม่าตรฐานในเขตพ้ืนที่

ของตน เพ่ือสร้างให้ราษฎรมีรายได้สูงตามทักษะ

ของฝีมือแรงงานอันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง

กับการพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู ้เก่ียวข้องกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการมีส่วนร่วม 

พัฒนาฝีมอืแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

 2)  เพ่ือศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาฝีมือแรงงานขององค ์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

 3) เพ่ือสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมใน 

การพัฒนาฝีมือแรงงาน ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

กรอบความคิดในการวิจัย

 การวิจัยนี้ ใช ้ทั้ ง วิ ธี เชิ งคุณภาพและ 

เชงิปริมาณ สรุปเป็นกรอบความคดิในการวิจยั ดงันี้

 1.ตัวแปรต ้น (ตัวแปรอิสระ) ได ้แก ่  

ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องกับการพัฒนาฝีมือ

แรงงานและผู้เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 2.ตัวแปรตาม ได้แก่

 2.1 แนวทางหรือวิธีการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาฝีมอืแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 2.2 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ฝีมือแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 จากกรอบความคิดในการวิจัยดังกล่าว  

ได้บูรณาการสรุปเป็นภาพ ดังนี้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 ก�าหนดวิธีด�าเนินการวิจัยเป็น 5 ขั้นตอน 

ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนวรรณกรรม 

 ขั้นตอนที่ 2 การด�าเนินการวิจัยใช้วิธีการ

วิจยัเชงิคุณภาพและการวิจยัเชงิปรมิาณผสมผสานกนั

   2.1  ส่วนที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

โดยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้จากการก�าหนด

จ�านวนผูเ้ก่ียวข้องกับการพัฒนาฝีมอืแรงงาน11 คน

และผู้เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 11 

คนรวมเป็น 22 คนเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงถึงแก่นวิถี

ชีวิตของชาวบ้าน วัฒนธรรมทางการท�างานที่ใช้

ฝีมือแรงงาน

  2.2 ส ่วนที่ใช ้ วิ ธีการวิจัยเชิงปริมาณ 

ประชากร (Population) ได้แก่ นายกองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ินปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และท้องถ่ินอ�าเภอ จ�านวนทัง้สิน้ 1,806 คน ส�าหรบั

กลุม่ตวัอย่าง (Sample) ได้จากตารางส�าเรจ็รปูของ

เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) จ�านวน 

320 คน จากนั้นท�าการสุ่มตัวอย่างประเภทผสม 

198 ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY 

Vol.7  No.2  July - December  2018 

 
 3) เพ่ือสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการ

พฒันาฝีมือแรงงาน ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

ในกลุม่จงัหวดันครชยับริุนทร์    

 

กรอบความคิดในการวจิัย 

 การวิจัยนีใ้ช้ทัง้วิธีเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ สรุปเป็นกรอบความคดิในการวิจยั ดงันี ้

 1.ตวัแปรต้น (ตวัแปรอิสระ) ได้แก่ 

ความคดิเห็นของผู้ เก่ียวข้องกบัการพฒันาฝีมือ

แรงงานและผู้ เก่ียวข้องกบัองค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ินในการมีสว่นร่วมพฒันาฝีมือแรงงาน 

 2.ตวัแปรตาม  ได้แก่ 

 2.1 แนวทางหรือวิธีการมีส่วนร่วมในการ

พฒันาฝีมือแรงงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

 2.2 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ฝีมือแรงงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  

 จากกรอบความคิดในการวิจัยดงักล่าว 

ได้บรูณาการสรุปเป็นภาพ  ดงันี ้

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วธีิดาํเนินการวจิัย      

 กําหนดวิธีดําเนินการวิจัยเป็น 5 ขัน้ตอน  

ดงันี ้  

 ขัน้ตอนที่ 1 การทบทวนวรรณกรรม   

 ขั ้นตอนที่  2 การดําเนินการวิจัยใช้

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ

ผสมผสานกนั 

     2.1 สว่นท่ีใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ 

โดยการสมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้อง ท่ีได้จากการกําหนด

จํานวนผู้ เก่ียวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน11 

คนและผู้ เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

11 คนรวมเป็น 22  คนเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงถึงแก่น

วิถีชีวิตของชาวบ้าน  วัฒนธรรมทางการทํางานท่ีใช้

ฝีมือแรงงาน 

     2.2 ส่วนท่ีใช้วิ ธีการวิจัยเชิงป ริมาณ  

ประชากร (Population)  ได้แก่  นายกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินปลัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน และท้องถ่ินอําเภอ  จํานวนทัง้สิน้ 1,806 

คน  สําหรับกลุ่มตัวอย่าง (Sample)  ได้จาก

ตารางสําเร็จรูปของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie 

and Morgan) จํานวน  320  คน จากนัน้ทําการ

สุม่ตวัอย่างประเภทผสม ได้แก่การสุ่มตามลําดบั

ชัน้   การสุ่มแบบไม่ เป็นสัดส่วน จนได้กลุ่ม

ตัวอย่างครบตามจํานวน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

วิจัยได้แก่แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 

(Rating  scale)  5 ระดบั มีปลายเปิดในท้ายแต่

ละหวัข้อคําถาม 

ขัน้ตอนที่  3การวิเคราะห์ข้อมูล  โดย

นําผลจากขัน้ตอนท่ี 2 มาวิเคราะห์   

ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ
กับการพัฒนาฝมือแรงงาน
และผูเกี่ยวของกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในการ
มีสวนรวมพัฒนาฝมือ

แรงงาน 

แนวทาง / วิธีการมี
สวนรวมในการ

พัฒนาฝมือแรงงาน
ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 
 

รูปแบบการมีสวนรวมในการพัฒนาฝมือแรงงาน 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในกลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร 
 

ได้แก่การสุ่มตามล�าดับชั้น การสุ่มแบบไม่เป็น

สัดส่วน จนได้กลุ ่มตัวอย่างครบตามจ�านวน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามแบบ

มาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั มปีลาย

เปิดในท้ายแต่ละหัวข้อค�าถาม

 ขัน้ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมลู โดยน�าผล

จากขั้นตอนที่ 2 มาวิเคราะห์  

  3.1  น�าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มา

วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

  3.2  น�าข้อมูลที่ส�ารวจความคิดเห็นจาก

แบบสอบถาม มาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดย

ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences) ด้วยการค�านวณหาค่า

สถิติ (Statistic) ซึ่งก�าหนดใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

  3.3  จากนัน้น�าผลจากข้อ 3.1 และข้อ 3.2 

มาประมวลสร้างเป็นร่างรูปแบบ

  เพ่ือให้เห็นภาพของการได้มาซึง่ร่างรปูแบบ

ดังกล่าวข้างต้น สรปุเป็นภาพ ดงันี้

ภาพที่ 2 แสดงที่มาของการได้ร่างรูปแบบ

 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
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      3.1  นําข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์มา

วิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis)  

       3.2  นําข้อมลูท่ีสํารวจความคิดเห็นจาก

แบบสอบถาม  มาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์

โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป   SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences)    ด้วยการ

คํานวณหาค่าสถิติ (Statistic) ซึ่งกําหนดใช้สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive  Statistics)ได้แก่ ร้อยละ 

(Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard  Deviation)  

      3.3 จากนัน้นําผลจากข้อ 3.1 และข้อ 3.2 

มาประมวลสร้างเป็นร่างรูปแบบ 

    เพ่ื อให้ เห็ นภาพของการได้มาซึ่ งร่าง

รูปแบบดงักลา่วข้างต้น สรุปเป็นภาพ ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงที่มาของการไดรางรูปแบบ 
 

 ขัน้ตอนที่  4นําร่างรูปแบบการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ไปสอบถาม

ความคดิเห็นจากผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒิุใน

ท่ีประชุมเชิงปฏิบตัิการ  เพ่ือพิจารณากลัน่กรอง

และให้ความเห็นชอบรูปแบบ  ซึง่ผู้ เช่ียวชาญและ

ผู้ ทรงคุณวุฒิแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มท่ีมี

ประสบการณ์ด้านฝีมือแรงงาน  9 คน  และกลุ่ม

ผู้ เก่ียวข้องกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 12 คน 

ขัน้ตอนที่ 5  สร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาฝีมือแรงงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน   ในกลุ่มจังหวดันครชัยบุรินทร์  โดยนํา

ผลจากขัน้ตอนท่ี 4 มาวิเคราะห์  ปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะของผู้ ทรงคุณวุฒิและผู้ เช่ียวชาญ  

แล้วสร้างเป็นรูปแบบ 

  

ผลการวจิัย   

1. ส่วนที่ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  

ผลการสมัภาษณ์ มีดงันี ้

เร่ืองของฝีมือแรงงานนัน้มีความสําคญั  

เพราะจะไปเช่ือมโยงกับการผลิตสินค้าและ

บริการท่ีมีคุณ ภาพ  ในด้านภาคบริการท่ีใช้

ภาษาอังกฤษในการส่ือสารของไทยยงัด้อยกว่า

ประเทศในกลุ่มอาเซียนในด้านการฝึกอาชีพและ

พัฒนาฝีมือแรงงานนัน้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมี

พันธกิจในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้าง

เครือข่าย  อนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี

บทบาทหน้าท่ีในการส่งเสริมอาชีพและการ

ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพโดยตรงอยู่แล้วสําหรับการ

จดัตัง้ศนูย์ช่างประจําชุมชน เป็นโครงการท่ีจะช่วย

ผลการวิเคราะหการสัมภาษณ 
กลุมผูเกี่ยวของในการพัฒนาฝมือ

 แรงงานกับผูเกี่ยวของขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่นในขอ 1 

ผลการวิเคราะหขอมูลการสํารวจ
 ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของกับ
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอ 
การมีสวนรวมในการพัฒนาฝมือ

 แรงงานในขอ 2 
ผลการวิเคราะหคําตอบ 

ปลายเปดทายหัวขอคําถาม 
 
 

ไดแนวทางหรือวิธี

 การมีสวนรวมใน

 การพัฒนาฝมือ

 แรงงาน 

รางรูปแบบการมีสวน
รวมในการพัฒนาฝมือ
แรงงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
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 ขัน้ตอนที ่4 น�าร่างรปูแบบการมส่ีวนร่วม

ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ไปสอบถามความคิด

เห็นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในท่ีประชุม

เชงิปฏิบตักิาร เพ่ือพิจารณากลัน่กรองและให้ความ

เห็นชอบรูปแบบ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีประสบการณ์ด้าน

ฝีมือแรงงาน 9 คน และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 12 คน

ขั้นตอนท่ี 5 สร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาฝีมอืแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดยน�าผลจากขั้น

ตอนท่ี 4 มาวิเคราะห์ ปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะของ

ผูท้รงคณุวุฒแิละผู้เชีย่วชาญ แล้วสร้างเป็นรปูแบบ

 

ผลการวิจัย 

 1. ส่วนที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผล

การสัมภาษณ์ มีดังนี้

 เรื่องของฝีมือแรงงานนั้นมีความส�าคัญ 

เพราะจะไปเชื่อมโยงกับการผลิตสินค้าและบริการ

ที่มีคุณภาพ ในด้านภาคบริการท่ีใช้ภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสารของไทยยังด้อยกว่าประเทศในกลุ่ม

อาเซยีนในด้านการฝึกอาชพีและพัฒนาฝีมอืแรงงาน

นัน้กรมพัฒนาฝีมอืแรงงานมพัีนธกิจในการส่งเสรมิ

การมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย อน่ึงองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินมบีทบาทหน้าทีใ่นการส่งเสรมิ

อาชีพและการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพโดยตรง 

อยู่แล้วส�าหรับการจัดตั้งศูนย์ช่างประจ�าชุมชน  

เป็นโครงการท่ีจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลน 

ช่างทีม่ฝีีมอืตลอดจนการลดค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน 

อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาของศูนย์ช่างประจ�าชมุชน

ที่ส่วนหนึ่งมาจากความรู้สึกขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินที่เห็นว่าเป็นงานฝากไม่ได้เป็นงาน 

ทีร่เิริม่จากท้องถ่ินโดยตรงรวมถึงการเปลีย่นผูบ้รหิาร

ศนูย์ฯกล่าวคอืเมือ่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

คนใหม่เข้ามารับหน้าที่ก็ไม่มีการสานต่อ หากมี 

การแก้ไขปัญหาโครงการน้ีได้งานศนูย์ช่างฯก็น่าจะ 

ขับเคลื่อนไปได้ดี มีข้อสังเกตท่ีส�าคัญคือศูนย์ช่าง

ประจ�าชุมชนยังไม่เป็นท่ีรู้จักกันท่ัวไปโดยเฉพาะ 

ในวงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 2. ผลการส�ารวจความคิดเห็นต่อการ 

มีส่วนร่วมในการพฒันาฝีมือแรงงาน และแนวทาง

หรอืวธีิการมส่ีวนร่วมในการพัฒนาฝีมอืแรงงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 2.1 ด้านความรูเ้ก่ียวกับการพฒันาฝีมือ

แรงงานมดีงันี ้(1)การมคีวามรูเ้ก่ียวกับการพัฒนา

ฝีมือแรงงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.81 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.52 (2) ด้านการบริหารจัดการในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67และ (3) ด้าน

ศูนย์ช่างประจ�าชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 3.51 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.73 

 2.2 แนวทางหรือวิธีการท่ีจะเข้าไปมี

ส่วนร่วมพัฒนาฝีมือแรงงานมีดังนี้ (1) ด้านการ

สร้างความพร้อมในภาพรวมอยู่ในระดับมากมี 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.62(2) แนวทางด้านงบประมาณและ 

วัสดอุปุกรณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มค่ีาเฉล่ีย

เท่ากับ 3.62 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.72(3) แนวทางการสนบัสนุนส่งเสรมิ ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และ 

ส ่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท ่ากับ 0.73 และ 

(4) แนวทางทีจ่ะร่วมมอืพัฒนาฝีมือแรงงาน ในภาพ
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รวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65   

 3. น�าผลจากข้อ1และ ข้อ 2 มาวเิคราะห์

และสงัเคราะห์แล้วร่างเป็นรปูแบบการมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งได้ร ่างรูปแบบ 

ดังนี้

  (1)  การสร้างความตระหนักให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือเป็นการเตรยีมความพร้อม

สู่การเห็นความส�าคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงาน

และการจัดตั้งศูนย์ช่างประจ�าชุมชน

  (2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด�าเนนิการ

ฝึกอบรมเอง โดยประสานงานขอรับการสนับสนุน

วิทยากรและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมจากสถาบัน/

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือหน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวข้อง  

  (3) สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

จังหวัดหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นผู้ด�าเนินการ

ฝึกอบรม โดยประสานงานกับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นจัดหาผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  (4)  การจัดตั้งศูนย์ช่างประจ�าชุมชนใน

พ้ืนที่ท่ีอยู่ห่างไกล เพ่ือให้ศูนย์ช่างประจ�าชุมชน

อบรมช่างสาขาต่างๆแล้วให้ไปอบรมชาวบ้านต่อไป 

นอกจากน้ีศูนย์ช่างฯยังท�าหน้าที่บริการประชาชน

เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและให้ความรู้ในการบ�ารุงรักษา

อุปกรณ์เครื่องมือในการประกอบอาชีพ ตลอดจน

เครื่องใช้ในครอบครัว

 4.  ผลการประชมุผู้เชีย่วชาญและผู้ทรง

คุณวุฒิ เพ่ือพิจารณา วิพากษ์ และยืนยันให้

ความเห็นชอบ

 น�าร่างรูปแบบไปสอบถามความคิดเห็น

จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ ซึ่งท่ีประชุมได้มีการวิพากษ์ ให้ข้อคิด

เห็น ข้อเสนอแนะ อย่างกว้างขวาง โดยสรุปในสาระ

ส�าคัญดังนี้

 4.1  การเดินตามรอยพระบาท (เดิน

ตามรอยพ่อ) ในช่วงที่กระแสปวงชนชาวไทยได้

แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีด้วยการจะท�าดีเพ่ือ

พ่อ รวมถึงจะน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ปรับใช้กับชีวิตประจ�าวัน องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ินจงึควรจะให้ความส�าคญักับการพัฒนาฝีมอื

แรงงานให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่เพ่ือสร้างรายได้และ

คุณภาพชีวิตที่ดี

 4.2 ท่ีประชุมเห็นชอบด้วยกับรูปแบบ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีแรงงงาน ตามที ่

ผู้วิจัยเสนอ แต่ได้แสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ  

ไว้ดังนี้  

  4.2.1 การสร้างความตระหนักเพราะ

เชื่อว่าส่วนใหญ่ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีรวมถึงสมาชิก

สภาท้องถ่ิน ยังไม่มคีวามตระหนกัดพีอจงึให้ความ

ส�าคญักับการส่งเสริมอาชพีในด้านอืน่ ซึ่งถ้าหากผู้

เก่ียวข้องทุกคนมีความเข้าใจและให้ความส�าคัญ 

ย่อมจะเป็นแรงสนบัสนุนส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมพัฒนา

ฝีมอืแรงงาน 

  4.2.2 เห็นชอบด้วยกับการมีส ่วน

ร่วมพัฒนาฝีมือแรงงานในรูปของศูนย์ช่างประจ�า

ชุมชนแต่ให้จดัต้ังในพ้ืนทีท่ี่ห่างไกลและขาดแคลน

ช่างหรือร้านซ่อมจริงๆซึง่น่าจะได้ผลดี

  4.2.3 ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กระทรวงแรงงาน ประสานงานกับกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถ่ินกระทรวงมหาดไทย เสนอโครงการ

จัดตั้งศูนย์ช่างประจ�าชุมชนให้เป็นวาระแห่งชาติ  

เพ่ือประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดตั้ง
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อ�าเภอละ 1 ศูนย์ยกเว้นอ�าเภอเมืองหรืออ�าเภอที่มี

สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอยู่แล้ว 

และช่างประจ�าชมุชนควรคัดเลอืกผูม้จีติอาสาจรงิๆ 

ส่วนเรื่องคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯนั้นควรม ี

ภาคเอกชนร่วมด้วย

 5.  สร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาฝีมือแรงงาน โดยน�าผลจากข้อ 4 มา

ประมวลสร้างเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาฝีมือแรงงานทีเ่ป็นไปได้ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ดังนี้

  รปูแบบท่ี 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจดั

ฝ ึกอบรมเอง โดยประสานงานกับหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องสนับสนุนวิทยากรและอุปกรณ์การ 

ฝึกอบรม

  รูปแบบที่ 2 สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือ

แรงงานจังหวัดหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็น 

ผู้จัดฝึกอบรม โดยประสานงานกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ให้จัดหาผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

  รูปแบบท่ี 3กรมพัฒนาฝ ีมือแรงงาน

กระทรวงแรงงานประสานงานกับกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินทั่วประเทศจัดต้ังศูนย์ช่าง

ประจ�าชุมชนเทิดไท้องค์ราชันอ�าเภอละ 1 แห่ง 

ยกเว้นอ�าเภอเมืองหรืออ�าเภอที่มีสถาบัน/ศูนย์

พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดต้ังอยู่ในพ้ืนที่ท้ังนี้ให้มี

คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯเป็นผู้ด�าเนินการ

 จากรูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ฝีมือแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ดังกล่าว สรุปแสดง

เป็นภาพดังนี้
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เก่ียวข้องสนับสนุนวิทยากรและอุปกรณ์การ

ฝึกอบรม 

     รูปแบบท่ี 2  สถาบนั/ศนูย์พฒันาฝีมือแรงงาน

จังหวัดห รือหน่วยงาน ท่ี เก่ียวข้องเป็ นผู้ จัด

ฝึกอบรม  โดยประสานงานกับองค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน ให้จดัหาผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

          รูปแบบท่ี 3กรมพัฒ นาฝีมือ

แรงงานกระทรวงแรงงานประสานงานกับกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกระทรวงมหาดไทย  

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั่วประเทศจัดตัง้

ศนูย์ช่างประจําชุมชนเทิดไท้องค์ราชนัอําเภอละ 

1 แห่ง  ยกเว้นอําเภอเมืองหรืออําเภอท่ีมีสถาบนั/

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตัง้อยู่ในพืน้ท่ี

ทั ง้ นี ใ้ ห้ มี คณ ะก รรม ก ารบ ริห ารศูน ย์ ฯ เป็ น

ผู้ ดําเนินการ 

 จากรูปแบบการมีสว่นร่วมในการพฒันา

ฝีมือแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ใน

กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ดังกล่าว  สรุปแสดง

เป็นภาพดงันี ้

 

 
 

ภาพที่ 3 โครงสร้างรูปแบบการมีสว่นร่วมในการพฒันาฝีมือแรงงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

ในกลุม่จงัหวดันครชยับริุนทร์ 

ภาพที่ 3 โครงสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
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การอภิปรายผล

 ในการอภิปรายผล จะน�าผลการวิจัย 

มาแจงให้เห็นถึงความสอดคล้องและความไม่

สอดคล้อง รวมถึงการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับแนวคิด 

เอกสาร งานวิจัย ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งจะท�าให้เห็นภาพ

ของผลการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาฝีมอืแรงงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ชัดเจนย่ิงข้ึน โดยจะ

อภิปรายผลตามล�าดับ ดังนี้

  1. ด ้านการมีส ่วนร ่วมพัฒนาฝีมือ

แรงงาน 

   1.1  ด้านความรู้เก่ียวกับการพัฒนา

ฝีมือแรงงาน จากการวิจัยพบว่าบุคลากรและ

สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจและเห็น

ความจ�าเป็นในเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงาน  

ให้เป็นแรงงานทีมีฝีมือและมีคุณภาพซึ่งแม้ว่าใน

เขตพ้ืนที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่จะ

เป็นพ้ืนทีเ่กษตรกรรมก็ตาม แต่ก็มคีวามจ�าเป็นต้อง

มีการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพราะเมื่อหลัง

จากฤดูเพาะปลูกไปแล้วราษฎรจะว่างและออกไป

ใช้แรงงานรับจ้าง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

บุญรุ่ง โจใจ และ วีระกุลชายผา (2557) ท่ีศึกษา 

รปูแบบการส่งเสรมิอาชพีช่างฝีมอืชมุชนในท้องถ่ิน 

จังหวัดขอนแก่น พบว่า ในฤดูว่างจากการท�าการ

เกษตรชาวบ้านจะออกไปรับจ้างเป็นช่างซ่อม

จักรยานยนต์และช่างเชื่อมเหล็กดัด แรงงาน 

ดังกล่าวถ้าหากเป็นแรงงานที่ไม่มีฝีมือก็จะตกงาน

หรอืไม่ก็ได้รบัค่าจ้างต�า่ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ

พิริยะ ผลพิรุฬห์ นักวิชาการแรงงาน (2557 : 12) 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของชัชวาล สิงห์อุษา 

(2554) ที่ได้ศึกษาเรื่องความร่วมมือในการพัฒนา

ฝีมือแรงงานระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

ภาค 10 ล�าปางกับภาคเอกชนในเขตจงัหวัดล�าปาง

และจงัหวัดเชยีงใหม่ ทีพ่บว่าบริษทัเอกชนต้องการ

แรงงานที่มีคุณสมบัติแรงงานที่พึงประสงค์คือมี

ระเบียบวินัย มีความช�านาญในงานระดับสูง

   1.2  ด้านการบริหารจัดการ จากการ

วิจัยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่มี

การส�ารวจความต้องการอบรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน

เป็นประจ�าทกุปี เพ่ือใช้ประกอบการตัง้งบประมาณ

ในการฝึกอบรม แต่กระบวนการบริหารจดัการด้าน

นี้ไม่ครบวงจรกล่าวคือหลังจากฝึกอบรมไปแล้ว 

ขาดการติดตามประเมินผลจึงไม่สามารถทราบว่า 

งบประมาณท่ีลงทนุไปคุม้ค่าหรอืไม่ เพ่ือเป็นข้อมลู

ในการทบทวน ปรับปรุงผลการด�าเนนิงานประจ�าปี 

ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ ส�านักพัฒนาและ 

ส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ิน [กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน, ส�านักพัฒนาและส่งเสริมการ

บรหิารงานท้องถ่ิน (นโยบายและแผน), มปพ.:161-

163] ท่ีเห็นว่า การบริหารจัดการใดๆก็ตามข้อมูล

เป็นสิ่งส�าคัญ ซึ่งถ้าหากมีข้อมูลอย่างเพียงพอ 

ก็ท�าให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพ

   1.3  เก่ียวกับศนูย์ช่างประจ�าชมุชนจาก 

การวิจัยพบว่า การจัดตั้งศูนย์ช่างประจ�าชุมชนมี

ประโยชน์มาก เพราะสามรถช่วยลดค่าใช้จ่าย 

ของประชาชน โดยไม่ต้องเดินทางไปซ่อมอุปกรณ์

ถึงในตัวเมืองหรือตัวจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับ

นโยบายของกรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

(โครงการ กพร. เลขท่ี 119 / 2550 และหนังสือ 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด่วนมาก ที่ รง 0401/ 

ว 05571 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2552) 
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  2. ด้านแนวทางหรอืวธิกีารท่ีจะมีส่วนร่วม 

พัฒนาฝีมือแรงงาน

    2.1  การสร้างความพร้อม จากการวิจยั 

พบว่า การสร้างความพร้อมจะเป็นพ้ืนฐานของ

การเตรียมแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน การจัดตั้ง 

ศนูย์ช่างประจ�าชมุชนควรมกีารรบัฟังความคดิเหน็

จากประชาชนด้วย เพ่ือมใิห้เกิดการขดัแย้งภายหลงั 

ซึ่งผลวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา  

เหตานุรักษ์ และคณะ (2551) ที่ได้ศึกษาโครงการ

ความร่วมมือของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานและ

สถานประกอบการ ในการศึกษาแนวทางการ 

เพ่ิมศกัยภาพในการท�างานของสถานประกอบการ

จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะที่ 1 พบว่า เจ้าหน้าที่

ส ่วนใหญ่ยังเคยชินกับการท�างานแบบด้ังเดิม  

งานส่วนมากจึงมักเกิดจากความคิดของเจ้าหน้าที่

ฝ่ายเดียวไม่ประสานงานสอบถามความต้องการ

ของฝ่ายอื่น ท�าให้ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และ

ตลาดแรงงาน 

  2.2  ด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ 

จากการวิจัยพบว่า ท้องถ่ินท่ีไม่มีความพร้อมท่ีจะ

ท�าการฝึกอบรม ก็จะแก้ไขปัญหาโดยประสานงาน

ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ส�านักงานเกษตร 

ส�านักงานพัฒนาชุมชน หรือปราชญ์ชาวบ้าน 

เป็นต้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของสถาบันท่ี

ปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ [2547 

:1-14 ; กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, ส�านัก

พัฒนาและส่งเสรมิการบรหิารงานท้องถ่ิน (นโยบาย

และแผน), 2536 มปพ. : 164-167] ทีไ่ด้ศกึษาเรือ่ง

แนวทางการจัดการความร่วมมือระหว่างท้องถ่ิน 

พบว่าการจัดการความร่วมมือระหว่างท้องถ่ิน 

หรือหน่วยงานอื่นในการแก้ไขปัญหาจะประหยัด 

งบประมาณของราชการได้มากในปีหนึ่งๆ และ

เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะ

ให้มีมูลค่ามากขึ้น ประชาชนได้รับบริการรวดเร็วมี

มาตรฐาน เพราะโดยล�าพังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แห่งเดียวมีข้อจัดในขีดความสามารถ ไม่สามารถ

ท�าได้ดีหรือท�าไม่ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับ

แนวคดิของ ศุภสวสัดิ ์ชชัวาล (2554 : 54-56) ท่ีเหน็

ว่ารูปแบบ(Model)ความร่วมมือระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถกระท�าได้หลาย

แนวทาง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของ ชตุมิา เห

ตานุรักษ์ และคณะ (2551) ที่ได้ศึกษาโครงการ

ความร่วมมือของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานและ

สถานประกอบการ ในการศึกษาแนวทางการเพ่ิม

ศักยภาพในการท�างานของสถานประกอบการ

จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะที่ 1พบว่า เจ้าหน้าที่

ประสานการฝึกอบรมและงานฝึกช่างฝีมอืส่วนใหญ่

ไม่ชอบท�างานร่วมกับคนอื่น จึงมีลักษณะต่างคน

ต่างท�า

   2.3  การสนับสนนุส่งเสรมิ จากการวิจยั

พบว่า แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้ง 

ศูนย์ช่างประจ�าชุมชนก็ดี หรือการพัฒนาฝีมือ

แรงงานกด็ ีหากกระทรวงมหาดไทยให้ความส�าคญั

และสนับสนุนจะมีความส�าเร็จได้สูง หรือหากยัง 

ไม่พร้อมที่จะขับเคล่ือนในเร่ืองน้ี ในระดับจังหวัด 

ผู ้ว ่าราชการจังหวัดก็สามารถประสานงานให้ 

ท้องถิ่นต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่างประจ�าชุมชนก็มีความ

เป็นไปได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งสอดคล้อง สถาบันท่ี

ปรกึษาเพ่ือพัฒนาประสทิธิภาพในราชการ (2547) 

ที่ได ้ศึกษาเรื่องแนวทางการจัดความร ่วมมือ

ระหว่างท้องถิ่น พบว่าความร่วมมือระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินกับหน่วยงานราชการนั้น  

ความส�าเรจ็จะเกิดขึน้ได้ต้องอาศยัปัจจยัสนบัสนุน



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.7 No.2 July - December 2018
184

จากผู้บริหารระดับจังหวัด คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และอ�าเภอ อย่างไร

ก็ตามในระดับอ�าเภอนายอ�าเภอแม้จะใช้บทบาท

หน้าท่ีประสานงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต่างๆ จดัตัง้ศนูย์ช่างประจ�าชมุชนได้ก็ตาม แต่ดจูะ

ไม่มีพลัง(power) เท่ากับสองแนวทางที่กล่าว

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1.  ควรมีการศึกษาวิจัยถึงสภาพปัญหา

การส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2. ควรมกีารศกึษาวิจยัผลการด�าเนนิงาน

ของศูนย์ช่างประจ�าชุมชน เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนา

รูปแบบศูนย์ช่างประจ�าชุมชน 

  3.  ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือหารูปแบบ 

การบริหารเชิงบูรณาการระหว่างองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

  4.  ควรมีการวิจัยเชิงเปรียบเทียบระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดการฝึกอบรมเอง 

กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้จัดการฝึกอบรมว่า 

ได้ผลแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

  5.  ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือหารูปแบบ 

การบริหารเชิงบูรณาการระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินอื่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(อบจ.), องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.), เทศบาล 

เมืองพัทยาในการมีส่วนร่วมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

เพ่ือสร้างชุมชนหรอืท้องถ่ินให้มคีวามเข้มแขง็ย่ิงขึน้

ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย

 1. เนื่องจากเป็นบทบาทหน้าท่ีโดยตรง 

กอปรกับราชการบริหารส่วนกลางมีนโยบายให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จดัท�าบรกิารสาธารณะ

ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดังน้ันองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินจงึควรก�าหนดเป็นนโยบายใน

การพัฒนาฝีมือแรงงานให้ชัดเจน

 2.  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ต่างๆควรจัดท�าแผน โครงการท่ีจะส่งเสริมอาชีพ  

โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาอาชีพอย่างจริงจังและ

ต่อเนื่อง

 3.  การด�าเนินการทุกโครงการควรมีการ

ประเมนิผลตามหลักการ เพ่ือเป็นข้อมลูย้อนกลับใน

การตัดสินใจตามกระบวนการบริหารจัดการ

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยและพฒันา (Research 

and Development : R & D)

 ควรมกีารศกึษาเพ่ือการวิจยัและพัฒนาใน

ประเด็นต่อไปนี้

  1.  การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาฝีมือแรงงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น มาสู่การปฏิบัติในให้ครอบคลุมทุกท้องถิ่น

 2.  การพัฒนาการบริหารจัดการส่งเสริม

อาชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยพ่ึงพิง

จากหน่วยงานภายนอกให้น้อยทีสุ่ด เพ่ือสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่ชุมชนหรือท้องถิ่น 

 3. การพัฒนาระบบการท�างานส่งเสริม

อาชพีในลกัษณะเชงิรกุ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ

ของการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะการเตรียมเข้าสู่

การเป็นประชาคมอาเซียน

 4.  การพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินให้มคีวามรู ้ความสามารถ ในการพัฒนา

อาชพีของประชาชน โดยไม่ต้องพ่ึงพงิบคุลากรจาก

หน่วยงานภายนอก
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