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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความต้องการพัฒนา 

ศกัยภาพแรงงานภาคอตุสาหกรรมการผลติในจงัหวดัปทมุธาน ีจ�าแนกตามประเภทของอตุสาหกรรม

การผลิต และ 3) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตใน 

จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นแรงงานจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจร

อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์พลาสติก จ�านวน 394 คนการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

ตามสัดส่วนการวิจัยในเรื่องนี้เป็นแบบผสานวิธี (Mixed Method)ส�าหรับเชิงปริมาณเก็บข้อมูล 

โดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีทีร่ะดบันัยส�าคญัทางสถติ ิ0.05เชงิคณุภาพใช้การสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้างผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์หรือส่วนงานพัฒนาบุคลากรของ

องค์การ จ�านวน 20 คน

 ผลการวิจัยพบว่า1)ระดับความต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม 

การผลิตอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) การเปรียบเทียบระดับความต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

ในภาพรวมแรงงานมีความต้องการพัฒนาศักยภาพไม่แตกต่างกัน และ3) แนวทางในการพัฒนา

บุคลากร พบว่า องค์การเน้นการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับต�าแหน่งงาน ในอนาคตองค์การ 

เล็งเห็นว่าจะน�ามาใช้คือ การฝึกอบรมผ่านเว็บไซต์หรือการฝึกอบรมโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

(E-training)

ค�าส�าคัญ	:	การพัฒนาศักยภาพ / อุตสาหกรรมการผลิต / จังหวัดปทุมธานี
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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 plastic394 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

 จังหวัดปทุมธานีเป ็นจังหวัดในเขต

ปริมณฑลที่มีกิจการอุตสาหกรรมเป็นจ�านวน

มาก มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมสูง จาก

รายงานความเคลือ่นไหวการลงทนุอตุสาหกรรม

ของจังหวัดปทุมธานี ประจ�าเดือนธันวาคม  

พ.ศ.2557 (ส�านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธาน,ี 

2557)พบว่า สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุน

มากทีสุ่ด ได้แก่ อตุสาหกรรมไฟฟ้า ประกอบด้วย

การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรไฟฟ้า 

ชิ้ น ส ่ ว น ห รื อ อุ ป ก ร ณ ์ ท่ี ใ ช ้ กั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์

อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัดทดสอบไฟฟ้า 

อันดับต่อมาคือ อุตสาหกรรมเคมี ประกอบด้วย 

การผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ 

พลาสติก สี ยา เครื่องส�าอางผู้บริหารระดับสูง

ขององค์การด้านอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยแสดง

ความคิดเห็นว่า หากจะส่งเสริมในด้านการ

พฒันาผลติภณัฑ์ให้มคีณุภาพได้มาตรฐานและ

มนีวตักรรมทีท่นัสมยั องค์การต้องมุง่พฒันาและ
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แสวงหาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู ้ความ

สามารถและความเชี่ยวชาญในการพัฒนา

คุณภาพของการผลิต โดยผู ้น�าต้องให้ความ

ส�าคญักับการพฒันาบคุลากรให้มคีวามสามารถ

ในการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ (สมบูรณ์ 

คงทองวัฒนา, 2558) ส�าหรับอุตสาหกรรม 

การผลติผลติภณัฑ์พลาสตกิ พบว่า ผูป้ระกอบการ

ก�าลังประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน

ในฝ่ายผลิตทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ ส่วนด้าน

คุณภาพของแรงงานนั้น แรงงานส่วนใหญ่ไม่

เป็นงาน ขาดแรงงจงูใจในการเพิม่ความรู ้ทกัษะ 

และเทคนิคในการผลิต (สถาบันปิโตรเลียม  

แห่งประเทศไทย, 2551) ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา

เร่ือง แนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี

โดยเน ้นอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์

พลาสติก และการผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาระดบัความต้องการพฒันา

ศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตใน

จังหวัดปทุมธานี 

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบระดบัความต้องการ

พัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการ

ผลติในจงัหวดัปทมุธาน ีจ�าแนกตามประเภทของ

อุตสาหกรรม 

 3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

แรงงานภาคอตุสาหกรรมการผลติในจงัหวดัปทมุธานี 

สมมติฐานการวิจัย

 แรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

ชิ้นส ่วนและแผ่นวงจรอิ เล็กทรอนิกส ์และ

ผลิตภัณฑ์พลาสตกิมรีะดบัความต้องการพฒันา

ศักยภาพแตกต่างกัน

การด�าเนินการวิจัย

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากร

คือแรงงานระดับหัวหน้างานจากอุตสาหกรรม

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนและ

แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดปทุมธานี 

ได้แก่ ผลิตภัณฑ์พลาสติก จ�านวน 5,218คน  

และชิน้ส่วนและแผ่นวงจรอเิลก็ทรอนกิส์ จ�านวน 

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

อตุสาหกรรมจงัหวดัปทมุธาน,ี 2558) กลุม่ตวัอย่าง 

คือ แรงงานระดับหัวหน้างานจากอุตสาหกรรม

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนและ

แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดปทุมธานี 

ได้แก่แรงงานจากผลิตภัณฑ์พลาสติก จ�านวน 

93 คน และแรงงานจากชิ้นส่วนและแผ่นวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน 301 คน รวมทั้งสิ้น  

394 คน ก�าหนดความเชื่อมั่น 95% ระดับ

ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 (อ้างในบุญใจ  

ศรีสถิตนรากูร, 2550) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่	1  จ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ประชากร

(คน)

กลุ่มตัวอย่าง	(คน)

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก	 5,218 	93

การผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์	 16,847 301

รวม 22,065 394

 2. วธิกีารเลอืกตวัอย่างผูว้จิยัด�าเนนิการ

สุ ่มกลุ ่มตัวอย ่างแบบแบ่งชั้น (Stratified 

Sampling) โดยแบ่งจ�านวนขนาดของกลุม่ตวัอย่าง

ตามจ�านวนประชากร โดยใช้สดัส่วนของแรงงาน

ตามประเภทของอุตสาหกรรมการผลิตเป็นตัว

แบ่งและสุ่มกลุ ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 

Random Sampling) โดยจับสลากโรงงาน  

ซึ่งผู้วิจัยก�าหนดให้เก็บข้อมูลโรงงานละ 19 คน 

เพื่อให ้ได ้จ�านวนกลุ ่มตัวอย ่างที่ เพียงพอ  

จึงต้องเกบ็จากกลุม่การผลติผลติภณัฑ์พลาสตกิ 

จ�านวน 5 โรงงาน และการผลิตชิ้นส่วนและ 

แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน 16 โรงงาน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. การวจิยัเชงิปรมิาณใช้แบบสอบถาม

ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ  

  ตอนที	่1  สอบถามเกีย่วกบัสถานภาพ

ของผู ้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็น 

แบบตรวจสอบรายการ 

	 	 ตอนที่	2 สอบถามเกี่ยวกับระดับ

ความต้องการพัฒนาศักยภาพของแรงงานเป็น

แบบมาตรประมาณค่า แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้

มาตรวัดแบบของลิเคิร์ท

 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้การ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อศึกษาแนวทาง

การพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้ให้ข้อมูลเป็น 

ผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์หรือส่วนงาน

พัฒนาบุคลากรขององค์การ โดยการเลือกแบบ

เจาะจงจากบัญชีรายชื่อซึ่งเรียงล�าดับโรงงาน 

ที่มีพนักงานมากที่ สุดจนถึ งน ้อยที่ สุดใน 

จงัหวดัปทมุธาน ีประเภทละ10 โรงงาน ๆ  ละ 2 คน 

รวม 20 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ

ของผู ้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง

ความถี่ และหาค่าร้อยละ

 2. วิ เคราะห ์ข ้อมูล เกี่ ยวกับระดับ 

ความต ้ องการพัฒนาศั กยภาพแรงงาน 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี  

โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 3. วิเคราะห์การเปรียบเทียบระดับ 

ความต ้ องการพัฒนาศั กยภาพแรงงาน 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี 

จ�าแนกตามประเภทของอตุสาหกรรม โดยใช้การ

ทดสอบค่าที (t-test)
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 4. การวิเคราะห์ข ้อมูลเชิงคุณภาพ 

ใช้แบบสัมภาษณ์ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

ในจงัหวดัปทมุธานโีดยใช้การวเิคราะห์เชงิเนือ้หา 

(Content Analysis)

ผลการวิจัย

 1. ผลการวเิคราะห์ระดบัความต้องการ

พฒันาศกัยภาพแรงงานภาคอตุสาหกรรมการผลติ

ในจังหวัดปทุมธานีพบว่า ระดับความต้องการ

พัฒนาศกัยภาพแรงงานอยูใ่นระดบัมากทัง้ด้าน

การพัฒนาตน ( X = 3.79) และด้านการ 

พัฒนางาน ( X = 3.95) ส�าหรับหลักสูตร 

ที่แรงงานมีความต้องการพัฒนาตนมากที่สุด 

ได้แก่ ทักษะการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ตาม

ลักษณะงาน ( X = 4.04) การพัฒนาทักษะ 

ฝีมือแรงงานตามต�าแหน่งงาน ( X = 3.97)  

การพฒันาบคุลิกภาพ อารมณ์ และความเครยีด 

( X = 3.96) แนวทางการพฒันาตนสูค่วามส�าเรจ็

ในงาน ( X = 3.91) และเทคนิคการพูด 

เพือ่ประสานงาน ( X = 3.90) ตามล�าดบัส�าหรับ

หลักสูตรท่ีแรงงานมีความต้องการพัฒนางาน

มากท่ีสุด ได้แก่ ความรู้ด้านความปลอดภัยใน

การท�างาน ( X = 4.07) รองลงมา ได้แก่ ท�างาน

อย่างไรให้มีความสุข ( X = 4.06) ความรู้เรื่อง

การดูแลสขุภาพอนามยัในการท�างาน ( X = 4.04) 

การสร้างคุณภาพงานสู่ความเป็นเลิศ ( X = 

3.97) เทคนิคการท�างานเป็นทีม ( X = 3.96) 

ตามล�าดับ ดังตารางที่ 2

ตารางที่	2  แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานระดบัความต้องการพฒันาศกัยภาพแรงงาน 

   ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและเป็นรายด้าน

หลักสูตร/หัวข้อ S.D. ระดับความ

ต้องการพัฒนา

การพัฒนาตน 3.79 0.57 มาก

1. ทักษะการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ตามลักษณะงาน 4.04 0.77 มาก

2. การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามต�าแหน่งงาน 3.97 0.72 มาก

3. การพัฒนาบุคลิกภาพ อารมณ์ และความเครียด 3.96 0.83 มาก

4. แนวทางการพัฒนาตนสู่ความส�าเร็จในงาน 3.91 0.86 มาก

5. เทคนิคการพูดเพื่อประสานงาน 3.90 0.81 มาก

X
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หลักสูตร/หัวข้อ S.D. ระดับความ

ต้องการพัฒนา

การพัฒนางาน 3.95 0.53 มาก

1. ความรู้ด้านความปลอดภัยในการท�างาน 4.07 0.80 มาก

2.ท�างานอย่างไรให้มีความสุข 4.06 0.86 มาก

3. ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยในการท�างาน 4.04 0.84 มาก

4. การสร้างคุณภาพงานสู่ความเป็นเลิศ 3.97 0.79 มาก

5. เทคนิคการท�างานเป็นทีม 3.96 0.82 มาก

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความ

ต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงานจ�าแนกตาม

ประเภทของอุตสาหกรรม พบว่า ในภาพรวมทั้ง

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจร

อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์พลาสติกมีความ

ต้องการพัฒนาศักยภาพไม่แตกต่างกัน อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ดังตารางที่ 3

X X

ตารางที่	3		 แสดงผลการเปรยีบเทยีบระดบัความต้องการพฒันาศกัยภาพแรงงานภาคอตุสาหกรรม 

   การผลิตในจังหวัดปทุมธานี จ�าแนกตามประเภทของอุตสาหกรรม

องค์ประกอบของ

ศักยภาพ

ผลิตภัณฑ์

พลาสติก

ผลิตชิ้นส่วนและแผ่น

วงจรอิเล็กทรอนิกส์

t-Value P-Value

S.D. S.D.

การพัฒนาตน 3.72 0.61 3.82 0.55 0.06 0.13

การพัฒนางาน 3.91 0.64 3.96 0.48 0.00 0.49

รวม 3.81 0.59 3.89 0.49 0.01 0.26

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพแรงงาน พบว่า แนวทางในการพัฒนา

บคุลากรขององค์การด้านการผลติส่วนใหญ่เน้น

การพฒันาบคุลากรทีส่อดคล้องกบัต�าแหน่งงาน 

แต่เน้นการฝึกอบรมในงานและภายในสถาน

ประกอบการ (In-house Training) มากกว่าจะ

ส่งไปฝึกอบรมนอกองค์การเพือ่ประหยดัค่าใช้จ่าย 

ส�าหรบัการฝึกอบรมทีเ่ก่ียวข้องกับการเพ่ิมทกัษะ

ด้านเทคนิคในการท�างาน การฝึกอบรมเพื่อ 

เพิ่มทักษะด้านเทคนิค เช่น การฝึกให้พนักงาน

ใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมเครื่องจักร จะใช้

การฝึกอบรมในองค์การ โดยวิทยากรจะเป็น

หัวหน้างานหรือวิศวกรของสถานประกอบการ 

นอกจากนี้ก ่อนการจัดฝึกอบรมองค์การจะ

ท�าการส�ารวจความต้องการพฒันาของบคุลากร

ก่อนการจัดฝึกอบรม และพยายามจัดหลักสูตร

การพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของ

บุคลากร ส�าหรับแนวโน้มที่สถานประกอบการ

เลง็เหน็ว่าน่าจะน�ามาใช้เพ่ือการพัฒนาบุคลากร

ในอนาคตคือ การฝึกอบรมผ่านเว็บไซด์หรือ 

การฝึกอบรมโดยใช้สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ (E-training)

 

อภิปรายผล

 1. อตุสาหกรรมการผลติมคีวามต้องการ

พฒันาศกัยภาพแรงงานในระดบัมากทัง้ด้านการ

พัฒนาตนและการพัฒนางาน ซึ่งสิรินารถ  

เสพย์ธรรม (2558) เสนอแนวคิดว่า การพัฒนา

ตนเป็นหน้าทีห่ลกัของมนษุย์ เป็นการเสรมิสร้าง

ความรู ้ทักษะ และความสามารถในการปฏบิตังิาน 

การพัฒนาตนเองเป็นปัจจัยส�าคัญของการ

พัฒนาทั้งปวงสอดคล้องกับแนวความคิดของ

วนัิย เพชรช่วย (2551) กล่าวไว้ว่า การพฒันาตน

เป็นการพฒันาศกัยภาพของตนให้พร้อมในด้าน

ต่างๆ เป็นการปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องและพัฒนา

พฤติกรรมให้เหมาะสม เป็นการวางแนวทางให้

ตนเองสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายในชีวิตได้

อย่างมัน่ใจ และส่งเสรมิความรูส้กึในคุณค่าแห่งตน

ให้สูงขึ้น งานวิจัยของสุวรรณี โภชากรณ์และ

คณะ (2556) พบว่า พนักงานในอุตสาหกรรม 

มีความต้องการพัฒนาตนเองในระดับมาก เพื่อ

ให้ทันต่อเหตุการณ์ และเพื่อการเล่ือนต�าแหน่ง

ให้สูงขึ้น นอกจากน้ีจากงานวิจัยของสาโรจน์ 

การกูล (2552) พบว่า การแสวงหาความรู ้ 

เพื่อพัฒนาตนของพนักงานฝ่ายผลิต โรงงาน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์กับ

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และการเป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้

 2. ด ้านระดับความต้องการพัฒนา

ศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

ในจงัหวดัปทมุธาน ีตามประเภทของอตุสาหกรรม 

ซึ่งมีความต้องการพัฒนาไม่แตกต่างกันนั้น

สอดคล้องกบัแผนแม่บทการพฒันาอตุสาหกรรม

ไทย พ.ศ. 2555-2574 (กระทรวงอุตสาหกรรม,

2554) ได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาแรงงาน

ฝีมอืโดยเน้นการพฒันาทกัษะตามความต้องการ

ของอุตสาหกรรม ชาญณรงค์ วงค์วิชัย (2559) 

ให้แนวคิดว่า แรงงานไทยในระบบ 4.0 ต้องการ

ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

ทกัษะการคดิสร้างสรรค์ ทกัษะการบรหิารจดัการ

บุคคล ทักษะการท�างานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการ

มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทักษะการตัดสินใจ 

ทักษะการเจรจาต่อรอง การมีใจรักบริการ และ
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ความยืดหยุ่นทางความคิด เช่นเดียวกับเสาวณี 

จันทะพงษ์ (2559) กล่าวว่า แนวทางหนึ่ง 

เพื่อพัฒนาแรงงานไทยในการแก้ไขปัญหา 

ระยะยาวคือรัฐควรเร ่งพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ให้มสีมรรถนะสงูโดยจดัฝึกอบรมทกัษะทีจ่�าเป็น

ส�าหรับแรงงานและความต้องการขององค์การ

 3. ด้านแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

แรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัด

ปทุมธานี สอดคล้องกับงานวิจัยของพิริยะ  

ผลพริฬุห์ (2557) พบว่า บริษทัในภาคอุตสาหกรรม

ให้ความส�าคญักบัการลงทนุในมนษุย์ผ่านระบบ

การฝึกอบรม โดยพบว่าร้อยละ 63.5 ของบริษัท

ท้ังหมดมีการฝึกอบรมแรงงานภายในองค์การ 

(In-House Training) ของตนเอง นอกจากน้ี 

ยงัพบว่าบรษิัททีม่ีการฝึกอบรมมากทีสุ่ดจะเป็น

บริษัทที่พึ่งพาการผลิตที่ใช้ทุนหรือเครื่องจักร 

เป็นส�าคัญ และหลักสูตรการฝึกอบรมภายใน

องค์การส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรมาตรฐาน

ความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับชาญณรงค์  

วงค์วิชัย (2559) สรุปไว้ว ่า ในมุมมองของ

องค์การ ต้องการแรงงานทีส่ามารถเพิม่มลูค่าต่อ

ระบบอุตสาหกรรม โดยผ่านรูปแบบการพัฒนา

แบบ On the Job Trainingส�าหรับแนวโน้มที่ 

สถานประกอบการเล็งเห็นว่าน่าจะน�ามาใช้ 

เพื่อการพัฒนาบุคลากรในอนาคตคือ การฝึก

อบรมผ่านเว็บไซด์หรือการฝึกอบรมโดยใช  ้

สือ่อเิล็กทรอนกิส์ (E-training) ซึง่สาโรช โศภรีกัข์ 

(2557) ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ตามแนวทาง

ใหม่ที่สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล  

เพื่อให้ผู้เรียนมีอิสระในการศึกษาบทเรียนผ่าน

จอภาพ ซึง่อาจจะใช้ E-learning แล้วยงัสามารถ

ใช้ M-learning (Mobile Learning) ซึ่งเป็น 

อกีทางเลอืกหนึง่ของสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ M-learning 

เป็นส่วนหนึง่ของ E-learning ได้แก่โทรศพัท์มอืถอื 

คอมพิวเตอร์พกพา คอมพิวเตอร์แบบเขียน 

เป็นต้นM-learning จงึเป็นการเรยีนการสอนหรอื

บทเรียนส�าเร็จรูปท่ีสามารถต่อเชือ่มจากเครือข่าย

แม่ข่ายผ่านจุดต่อไร้สายแบบ real time อีกทั้ง

ยังสามารถปฏิสัมพันธ์กับโทรศัพท์มือถือหรือ

คอมพิวเตอร์พกพาเคร่ืองอื่น โดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล เช่น Bluetooth เพื่อสนับสนุนการท�างาน

ร ่วมกัน ดังน้ันการการฝึกอบรมโดยใช ้ ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-training) ก็สามารถใช้ 

M-learning ได้

ข้อเสนอแนะ

 1. จากผลการวจิยัความต้องการพฒันา

ศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตใน

จังหวัดปทุมธานี พบว่าระดับความต้องการ

พฒันาศกัยภาพแรงงานอยูใ่นระดบัมากทัง้ด้าน

การพัฒนาตนและด้านการพัฒนางาน ดังน้ัน

สถานประกอบการ ควรจัดท�าแผนพัฒนา

บุคลากรทั้งแผนรายบุคคลและแผนพัฒนา 

สายงานอาชีพ ตลอดจนจัดท�าแผนการพัฒนา

สายงานอาชพีจดัท�าเส้นทางหรอืผงัการฝึกอบรม

ส�าหรับต�าแหน่งงานต่างๆและจัดท�าแผนการ

สืบทอดต�าแหน่งงานเป็นต้น ในขณะเดียวกัน

สถานประกอบการด้านการผลิตควรส่งเสริม

สนบัสนนุให้บคุลากรของตน เข้ารบัการฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือ

2. จากผลด้านระดับความต้องการ

พัฒนาศักยภาพแรงงาน ตามประเภทของ
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อุตสาหกรรมซึ่งมีความต้องการพัฒนาไม  ่

แตกต่างกันนั้น ดังนั้นสถานประกอบการและ

สถาบันพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือ

แรงงานจังหวัดปทุมธานี ควรน�าข้อมูลไปใช้ใน

การจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาเทคโนโลยีออโตเมชั้นในยุคอุตสาหกรรม 

4.0ให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของ

แรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต

3. จากผลด้านแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตใน

จงัหวดัปทมุธานดีงันัน้ภาคอตุสาหกรรมการผลติ

ควรเตรียมแรงงานให้พรอ้มกบัการปฏิรูปแรงงาน 

เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Industry 

4.0) โดยพฒันาแรงงานให้สอดคล้องกบัอปุสงค์

ในอนาคต และส่งเสริมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงในสายการผลิต

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรวิจัยศักยภาพแรงงานโดยแบ่ง

ตามประเภทของแรงงาน ได้แก่แรงงานไร้ฝีมือ

และแรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมการผลิต 

เพื่อเปรียบเทียบระดับศักยภาพตามประเภท

แรงงานที่แตกต่างกัน

2. ควรวจิยัความต้องการพฒันาของบคุลากรใน

ต�าแหน่งต่างๆ ในอตุสาหกรรมการผลิตประเภท

อื่นและในองค์ประกอบด้านอื่นท่ีแตกต่างจาก

ง า น วิ จั ย น้ี เ ช ่ น  อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ 

ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลย ีด้านการ

ท�างานร่วมกับเทคโนโลยีออโตเมชั่นด้านการ

ติดต่อส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์การ 

องค์ประกอบด้านการพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 

(Productive Man Power) ที่เกี่ยวข้องกับ

แรงงานระดับปฏิบัติการ องค์ประกอบด้านการ

พัฒนาทักษะใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

แรงงานระดบักลางองค์ประกอบด้านการพฒันา

ความคิดสร้างสรรค์ที่ เกี่ยวข้องกับผู ้บริหาร 

ระดบัสงู เพือ่เตรยีมความพร้อมเป็นอตุสาหกรรม 

4.0 และไทยแลนด์ 4.0 เป็นต้น

 3.  ควรวจิยัศกัยภาพแรงงานในอตุสาหกรรม 

การผลติประเภทอืน่เปรยีบเทยีบกบัอตุสาหกรรม

การผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

และการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อพิจารณา

ระดับศักยภาพของแรงงานว่า มีความแตกต่าง

กันมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาล 

เน้นให้ประเทศไทยเป็น Thailand 4.0 และ

อุตสาหกรรมต้องพัฒนาตนเองเป็น 4.0 ด้วย 

เช่นกัน
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