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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัทธรรมรักษ ออโตพารท
จํากัด ที่มีผลตอประสิทธิภาพในการจัดฝกอบรมของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัดศึกษาปจจัยที่มี
ผลตอการฝกอบรมของพนักงานบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัดและศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอ
การฝกอบรมและประสิทธิภาพในการฝกอบรมของพนักงานบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัดกลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก พนักงานบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด จํานวน 289 คน โดยคํานวณหากลุม
ตัวอยางตามสัดสวนประชากรในแตละประเภทของพนักงานโดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% และกําหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได.05 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ไดแก แบบสอบถามสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคา
สหสัมพันธแบบเพียรสันและการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเปนขั้นตอน
ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการฝกอบรมของพนักงานบริษัท ธรรมรักษออโต
พารท จํากัดมีความสัมพันธกันไปในทางบวกซึ่งมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน และปจจัยในการฝกอบรม
ที่สงผลตอประสิทธิภาพในการฝกอบรมของพนัก งานบริษัท ธรรมรัก ษ ออโตพารท จํากัด คือดานกฎและ
เกณฑในการเรียนรูดานลัก ษณะขององคก ร ดานการวางแผนการฝกอบรม ดานการคัดเลือกผูเ ขารับ การ
ฝกอบรม นอกจากนี้ประสิทธิภาพการฝกอบรมของพนักงานบริษัท ธรรมรักษออโตพารท จํากัด โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง โดยดานทัศนคติที่ดีหลังการฝกอบรมอยูในระดับมาก ดานบรรยากาศขององคกรอยูในระดับ
ปานกลางดานความพึงพอใจที่มีตอการฝกอบรม อยูในระดับปานกลาง ดานแรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับ
ปานกลาง
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ, การฝกอบรม
Abstract
This Research aimed to study personal factors of employees of Thamaruk Auto Parts
Company Limited affecting employee training efficiency of Thamaruk Auto Parts Company
Limited, to study the factors affecting employee training of Thamaruk Auto Parts Company
Limited, and to study the relationship of the factors affecting training and the efficiency in
employee training of Thamaruk Auto Parts Company Limited. The samples used in this
~ 214 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

Research were 289 employees of Thamaruk Auto Parts Company Limited. The samples were
calculated in proportion to population of each category of employees. The samples were
selected by purposive sampling at the confidential level of 95% and the tolerance error was
.05. The tools used in data collection were questionnaires. The statistics used in data
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson Correlation
Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis.
According to the Research, the factors affecting employee training efficiency of
Thamaruk Auto Parts Company Limited were positively related at the same direction, and
the training factors affecting employee training efficiency of Thamaruk Auto Parts Company
Limited were rules and learning criteria, organizational natures, training planning, and
trainees selection. Additionally, overall employee training efficiency of Thamaruk Auto Parts
Company Limited was at a middle level, the positive attitude after being trained was at the
high level, the organizational atmosphere was at a middle level, the satisfaction towards the
training was at a middle level, and and the motivation for working was at a middle level.
Keywords: efficiency, training
บทนํา
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบันมีความสลับซับซอนและเชื่อมโยงกันมากขึ้น มีการปรับ
ระเบียบเศรษฐกิจที่นําไปสูการกําหนดกติกาการคา การลงทุน และการรวมกลุมทางเศรษฐกิจทั้งระดับทวิภาคี
และพหุภาคีที่มีอิทธิพลตอการพัฒนารวมทั้งแนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหมที่มีการใชเทคโนโลยีและการ
ใชความรูเปนพื้นฐานการพัฒนาทําใหประเทศไทยตองเรงเตรียมความพรอมทั้งการสรางระบบกลไก และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสามารถปรับตัวเพื่อกาวเขาสูระบบเศรษฐกิจยุคใหมไดอยางเทาทันและรวดเร็ว อัน
จะเปนการสรางรากฐานที่เขมแข็งมั่นคงในการเสริมสรางสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันใน
ระดับประเทศในโลกเศรษฐกิจใหม การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเปนปจจัยหนึ่งที่องคก ารตางๆ กําลังให
ความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากทรัพยากรมนุษยเปรียบเสมือนสินทรัพยที่ทรงคุณคามากที่สุดขององคการ และ
จัดเปนกลยุทธหนึ่งที่สามารถสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันขององคการ (ปรีดาพร อารักษสมบูรณ และ
นิชชิชญา นราฐปนนท, 2559)
ปจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี อัน
ไดแก ขอตกลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรวมกลุมในภูมิภาคเอเชียภายใตกรอบการคาเสรี
ของอาเซียนกับจีน ญี่ปุน และอินเดียรวมทั้ง การเปนThailand 4.0 ซึ่งเปนวิสัยทัศนเชิงนโยบาย ที่เปลี่ยน
เศรษฐกิจแบบเดิมไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมก็จะตองเปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ”
ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อน
ดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมโดยไดรวมถึงการเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานที่
มีความรูและทักษะสูงซึ่งสง ผลกระทบตอการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยทําใหสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมที่ไมอาจปรับตัวไดทันทวงทีประสบ
ปญหาหลายประการเชน พนักงานขาดความรูและทักษะขาดขอมูลเกี่ยวกับการถายทอดเทคโนโลยีบุคลากร
ขาดศักยภาพและความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันทีอันเนื่องมาจากโครงสรา งการผลิตที่เปลี่ยนจากการใช
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แรงงานเป นการใช องคค วามรู และเทคโนโลยีม ากขึ้น มีก ารเคลื่อ นย ายกํา ลัง คนขา มประเทศเกิด ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใชทดแทนกําลังแรงงานที่ขาดแคลนกระบวนการผลิต
และเครื่องจักรจะมีขนาดเล็กลงแตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการผลิตดังกลาว
ทํา ให บุ ค ลากรในภาคอุ ต สาหกรรมต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ที่แ ตกต า งไปจากเดิ ม เชน พนั ก งานเหล า นี้ ต อ งมี
ความสามารถทํางานไดหลายอยางมีความสามารถที่จะเรียนรูดวยตนเองไดตลอดชีวิตมีความยืดหยุนปรับตัว
เขากับความเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็วมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและตัดสินใจแกปญหาดวย
ตนเอง (ชูชัย สมิทธิไกร, 2554)
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564) ที่กําหนดใหการพัฒนาคนเป
นวัตถุประสงคหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยรวมถึงประเทศอยางยั่งยืนและตอเนื่องชัดเจนในแนวคิดที่
ยึด“คนเปนศูนยก ลางของการพัฒ นา”โดยมุ ง หวัง ใหคนไทยมีความรู ทัก ษะ ความสามารถรู เ ทาทันการ
เปลี่ยนแปลงวิทยาการซึ่งกาวหนาไปอยางรวดเร็ว มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตมีการฝกอ
บรมและการพัฒนาที่ทําใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ทั้งดานวิชาการ คุณภาพและมาตรฐานฝ
มือแรงงาน(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,2550) กลยุทธกระบวนการเรียนรูที่
เหมาะสมและแนวทางที่ชวยใหสถานประกอบการสามารถจัดเตรียมกําลังคนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาวการณในปจ จุบันไดเ ปนอยางดีนั้นก็คื อ “การฝกอบรม” ซึ่งเปนวิธีการที่จ ะทําใหพนัก งานในองคก ร
สามารถกาวทันตอโลกที่มีเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมมากยิ่งขึ้นเนื่องมาจากประเทศไทยมีการปรับตัวใหเขากับ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก
บริษัท ธรรมรัก ษ ออโตพารท จํากัด จึง ไดกําหนดแนวทางและปรัชญาการทํ างานขององคก รที่
สอดคลองกับสภาพการแขงขันของธุรกิจ โดยกําหนดนโยบายการฝกอบรมพนักงานขึ้นโดยมีจุดมุงหมายที่
สําคัญ คือการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับงาน และตําแหนงหนาที่ที่รับผิดชอบ เพราะการ
ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานแกผูปฏิบัติงานเปนสิ่งที่มีความสําคัญและจําเปนมากในการที่จะชวย
ใหงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และวิธีการที่ดีที่สุดในการใหความรูในลักษณะนี้ก็คือการจัดใหมีการ
ฝกอบรมอยางเปนทางการขึ้นเพราะการฝกอบรมอยางเปนทางการและมีการวางแผนอยางรอบคอบและ
เหมาะสมจะมีผลตอการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งตามวัตถุประสงคเฉพาะของงานที่หนวยงานนั้นตองการ
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการฝกอบรมของพนักงานบริษัท ธรรม
รักษ ออโตพารท จํากัด เพื่อตองการทราบถึงปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพใน การฝกอบรมของพนักงานในแต
ละดานวามีความสัม พันธตอพนัก งานอยางไร ผลจากการศึก ษาที่ไดจ ะเปนขอมูล ในพัฒ นาปรับ ปรุง การ
ฝกอบรมใหกับพนักงานในองคกรในอนาคตซึ่งจะทําใหการฝกอบรมของพนักงานในองคกรมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นและพัฒนาปรับปรุงในดานที่พนักงานยังขาดใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นใหกับพนักงานในอนาคตตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด ที่มีผลตอประสิทธิภาพใน
การจัดฝกอบรมของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการฝกอบรมของพนักงานบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการฝกอบรมและประสิทธิภาพในการฝกอบรมของ
พนักงานบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด
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ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตประชากร
1) ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก พนักงานบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด จํานวน 1,030 คน
(ขอมูลพนักงานฝายทรัพยากรบุคคลณ วันที่ 1 มกราคม 2560)
2) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก พนักงานบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด จํานวน 289
คน โดยใชสูตรการคํานวณกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน ระดับ ความเชื่อมั่น 95% และกําหนดความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได.05 (Yamane, 1973) และคํานวณหากลุมตัวอยางตามสัดสวนประชากรในแตละประเภท
ของพนักงานโดยใชวิธีการ เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรตน (Independent Variable) คือ 1) ปจ จัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึ ก ษา รายได ตอเดือน ตํา แหนง งาน ระยะเวลาในการปฏิบัติ ง าน 2) ปจ จั ยที่มี ผ ลต อการฝก อบรม
ประกอบดวย ลักษณะขององคกรการวางแผนการฝกอบรมการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมและผูฝกอบรม
และกฎเกณฑในการเรียนรู
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ประสิทธิภาพในการฝกอบรม ประกอบดวย ค ว า ม พึ ง
พอใจที่มีตอการฝกอบรม ทัศนคติที่ดีหลังการฝกอบรม บรรยากาศขององคกร และแรงจูงใจในการทํางาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
-อายุ
- ระดับการศึกษา
- รายไดตอเดือน
- ตําแหนงงาน
-ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ตัวแปรตาม

ประสิทธิภาพในการฝกอบรมพนักงาน
บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด
- ความพึงพอใจที่มีตอการฝกอบรม
- ทัศนคติที่ดีหลังการฝกอบรม
- บรรยากาศขององคกร
- แรงจูงใจในการทํางาน

ปจจัยที่มีผลตอการฝกอบรม
- ลักษณะขององคกร
- การวางแผนการฝกอบรม
- การคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม
และผูฝกอบรม
- กฎเกณฑในการเรียนรู
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ขอบเขตเวลา
ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ตั้งแตเดือนกรกฎาคม2560 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2561
วิธีดําเนินการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยแบบเชิงปริมาณ Quantitative Research
แบบประมาณค า เป น การแสวงหาความรู เ ชิ ง ประจั ก ษ ซึ่ ง มี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ บรรยายลั ก ษณะทํ า นาย
ความสัมพันธห รืออธิบายความสัมพันธเ ชิงเหตุ-ผลของปรากฏการณที่ ทําการศึก ษาโดยมี ทฤษฎีหรือกรอบ
แนวคิดเปนแนวทางในการดําเนินงานอยางชัดเจน
ขั้นตอนการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใชสอบถามปจจัยที่มี
ผลตอประสิทธิภาพในการฝกอบรมของพนักงานบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด โดยผูวิจัยขอเก็บกลุม
ตัวอยางจํานวน 289 คน จํานวน 1 ฉบับ มี 3 ตอน ดังนี้
1) ผูตอบแบบสอบถาม คือ พนั กงานบริษั ท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัดโดยเปนพนั ก งานฝา ย
สํานักงาน จํานวน 84 คน และพนักงานระดับปฏิบัติการฝายโรงงาน จํานวน 205 คน
2) แบบสอบถามฉบับนี้มี3 ตอน คือ
ตอนที่ 1เปนแบบสอบถามคุณลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) จํานวน 7 ขอ โดยสอบถามตามกรอบของปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการฝกอบรมดาน
ลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับ การศึกษา รายไดตอเดือน ตําแหนงงาน และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการฝกอบรมจํานวน 20 ขอ
ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด (5) มาก (4)
ปานกลาง (3) นอย (2) นอยที่สุด (1) โดยสอบถามตามกรอบของปจจัยที่มีผลในการฝกอบรม ไดแก ดาน
ลัก ษณะขององคกร การวางแผนการฝก อบรม การคัดเลื อกผูเขารับ การฝกอบรมและผูฝก อบรม ดาน
กฎเกณฑในการเรียนรู
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการฝกอบรมจํานวน 21 ขอซึ่ง แบบสอบถามมี
ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3)
นอย (2) นอยที่สุด (1) โดยสอบถามตามกรอบของประสิทธิภาพการฝกอบรม ไดแกความพึงพอใจที่มีตอการ
ฝกอบรม ทัศนคติที่ดีหลังการฝกอบรม บรรยากาศขององคกร แรงจูงใจในการทํางาน
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1) ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ในการขออนุญาตบริษัท ธรรม
รักษ ออโตพารท จํากัด ใหพนักงานบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด ที่เปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม
2) ผูวิจัยนําแบบสอบถามพรอมหนังสือขออนุญาตและขอความรวมมือไปยังบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท
จํากัด เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และนัดวันเวลาไปรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง
3) นําแบบสอบถามที่รวบรวมมาไดทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ
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การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ดังนี้
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1) วิเคราะหลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
คารอยละ (Percentage)
2) วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการฝกอบรมของพนักงานใช คาเฉลี่ย (Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3) วิเคราะหประสิทธิภาพในการฝกอบรมของ ใช คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
1) วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการฝกอบรมของพนักงาน โดย
หาคาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
2) การวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเปนขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
1) ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามที่ใชเ ปนกลุม ตัวอยางในการศึกษาครั้ง นี้
จํานวน 289 คน จําแนกตามตําแหนงงานของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนพนักงานระดับปฏิบัติการฝาย
โรงงาน มีจํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 70.93รองลงมา คือ พนักงานฝายสํานักงาน จํานวน 84 คน คิดเปน
รอยละ 29.07 ตามลําดับ
2) การวิเคราะหระดับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการฝกอบรม แบงออกเปน 4 ดาน ไดแกดาน
ลักษณะขององคกร ดานการวางแผนการฝกอบรม ดานการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมและผูฝกอบรม ดาน
กฎและเกณฑในการเรียนรูวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพ
ในการฝกอบรมของพนักงานบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (X (= 3.38,
S.D. = .62) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย
ไดแก ดานลักษณะขององคกร X( = 3.44, S.D. = .68) อยูในระดับปานกลาง รองลงมาไดแกดานกฎและ
เกณฑในการเรียนรู ( X = 3.42, S.D. = .66) อยูในระดับปานกลาง ดานการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม
และผูฝกอบรม ( X = 3.36, S.D. = .64) อยูใ นระดับปานกลาง สวนอันดับสุดทายไดแก ดานการวางแผนการ
ฝกอบรม ( X = 3.30, S.D. = .66) ตามลําดับดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ อันดับ ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการฝกอบรมของ
พนักงานบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัดโดยรวม
n = 289
รายการ
ระดับ
อันดับ
S.D.
X
1. ดานลักษณะขององคกร
3.44
.68
ปานกลาง
1
2. ดานการวางแผนการฝกอบรม
3.30
.66
ปานกลาง
4
3. ดานการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมและผูฝกอบรม
3.36
.64
ปานกลาง
3
4. ดานกฎและเกณฑในการเรียนรู
3.42
.66
ปานกลาง
2
รวม
3.38
.62
ปานกลาง
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3) การวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการฝกอบรมแบงออกเปน 4 ดาน ไดแกความพึงพอใจที่มีตอการ
ฝกอบรม ทัศนคติที่ดีหลังการฝกอบรม บรรยากาศขององคกร แรงจูงใจในการทํางานวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพการฝกอบรมของพนักงานบริษัท ธรรมรัก ษ ออโตพารท จํากัด
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.40, S.D. = .62) เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย ไดแก ดานทัศนคติที่ดีหลังการฝกอบรม อยูในระดับมาก ( X = 3.53, S.D. = .67) รองลงมาไดแกดาน
บรรยากาศขององคกรอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.37, S.D. = .70) ดานความพึงพอใจที่มีตอการฝกอบรม
อยูในระดับปานกลาง (X = 3.36, S.D. = .66) สวนอันดับสุดทายไดแก ดานแรงจูงใจในการทํางานอยูใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.34, S.D. = .71) ตามลําดับดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ อันดับ ประสิทธิภาพการฝกอบรมของพนักงานบริษัท
ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัดโดยรวม
n = 289
S.D.
X
3.36
.66
3.53
.67
3.37
.70
3.34
.71
3.40
.62

ประสิทธิภาพการฝกอบรม
1. ดานความพึงพอใจที่มีตอการฝกอบรม
2. ดานทัศนคติที่ดีหลังการฝกอบรม
3. ดานบรรยากาศขององคกร
4. ดานแรงจูงใจในการทํางาน
รวม

ระดับ

อันดับ

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3
1
2
4

4) การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการฝกอบรมของพนัก งานบริษัท ธรรมรักษ ออโต
พารท จํากัดโดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) แบบ stepwise ตัวแปรที่
สามารถพยากรณประสิทธิภาพในการฝกอบรมของพนักงานบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด มี 4 ตัวแปร
คือดานกฎและเกณฑในการเรียนรู (X4) ดานลักษณะขององคกร (X1) ดานการวางแผนการฝกอบรม (X2) ดาน
การคัดเลือกผูเ ขารับ การฝกอบรม (X3) ซึ่งทั้ง 4 ตัวแปรนี้ สามารถรวมกันพยากรณป ระสิท ธิภาพในการ
ฝกอบรมไดรอยละ 78.9 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และสามารถสรางสมการพยากรณประสิทธิภาพในการ
ฝกอบรมของพนักงานบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด ไดดังนี้
สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบ
y
=
a + bx
y
= .434 + .373 (X4) +.193(X1) + .161(X2) + .143(X3)
สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้
Zy = .430(X4) + .206(X1) + .177(X2) + .163(X3)
ดังแสดงในตาราง 3
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ตารางที่ 3 การวิเคราะหถดถอยพหุคูณของปจจัยที่ใชพยากรณ ประสิทธิภาพในการฝกอบรมของพนักงาน
บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด
ปจจัยที่มผี ลตอประสิทธิภาพในการฝกอบรม
ตัวแปรที่ใชพยากรณ
b
SE(b) Beta
t
p
a
.434 .095
4.560
.000*
ดานกฎและเกณฑในการเรียนรู (X4)
.373 .040
.430
9.244
.000*
ดานลักษณะขององคกร (X1)
.193 .050
.206
3.867
.000*
ดานการวางแผนการฝกอบรม (X2)
.161 .047
.177
3.427
.001
ดานการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม (X3) .143 .057
.163
2.506
.013
R = .888, R2= .789, Adjust R2 = .786, SE(est.) = .286 , F = 0.000*
*p<.05
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการฝกอบรมของพนักงานกรณีศึกษา : บริษัท ธรรมรักษ
ออโตพารท จํากัดอภิปรายผลไดดังนี้
ปจ จัยที่มีผ ลตอประสิท ธิภาพในการฝก อบรมของพนัก งานบริษัท ธรรมรัก ษ ออโตพารท จํากัด
โดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาพบประเด็นที่นาสนใจ คือ ดานลักษณะขององคกรดานกฎและ
เกณฑในการเรียนรู สวนอับดับสุดทายไดแก ดานการวางแผนการฝกอบรมซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สิริกาญจนโชคสิทธิเกียรติ (2553) ไดทําการวิจัยปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการจัดการฝกอบรมและ
สมรรถนะ ของพนักงานบริษัทในเขตสวนอุตสาหกรรมโรจนะ อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา
ในดานลักษณะขององคกร ดานการวางแผนการฝกอบรม ดานการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม ดานกฎเกณฑ
ในการเรียนรูมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปจจัยในการฝกอบรมเปนสิ่งที่สําคัญในการจัดฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพควรเปน
ลักษณะการมีสวนรวมทั้งผูจัดฝกอบรมและผูเขารวมฝกอบรม การจัดฝกอบรมใหมีประสิทธิผลนั้นขึ้นอยูกับ
องคประกอบหลายประการที่ทุกฝายจะตองชวยกันและสนับสนุนใหก ารดําเนินการฝก อบรมเปนไปอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะหนวยงานที่จัดฝกอบรมจะตองมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนพรอมทั้งใหความชวยเหลือ
และสนับสนุนทุกดานที่จะชวยใหการฝกอบรมดําเนินไปดวย
ประสิทธิภาพการฝกอบรมของพนักงานบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด โดยรวมอยูในระดับปาน
กลางเมื่อพิจารณาพบประเด็นที่นาสนใจ คือ ดานทัศนคติที่ดีหลังการฝกอบรม ดานบรรยากาศขององคกรสวน
อันดับสุดทายไดแก ดานแรงจูงใจในการทํางานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุธี เสริมสุข (2556) ไดศึกษา การ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใชเทคนิค
วิเคราะหผลกระทบไขว ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝกอบรมรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาชีพ โดยใชเทคนิควิเคราะหผลกระทบไขว ความเหมาะสมของเนื้อหาหลัก สูตร การฝกอบรมความ
เหมาะสมของวิทยากรฝกอบรมและความเหมาะสมของของบรรยากาศการจัดฝกอบรมพบวามีความเหมาะสม
อยูในระดับดีถึงดีมากทั้ง3 องคประกอบ
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ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการฝกอบรมเปนกระบวนการที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพในการพัฒนา
บุคคล ใหมีความรูทักษะ ความสามารถ ในเทคนิคการปฏิบัติงานและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรวมทั้ง
ทัศนคติที่ไมพึงประสงคของพนักงาน เพื่อใหพนักงานมีคุณภาพและ มีสมรรถนะตามที่องคกรคาดหวัง ซึ่งจะ
ชวยใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายขององคกรตอไป
ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการฝกอบรมของพนักงานบริษัท ธรรมรักษ ออ
โตพารท จํากัดพบวา
1) ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการฝกอบรมของพนั กงานบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด
พบวา มีความสัมพันธกันไปในทางบวกซึ่งมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับเบญจวรรณ พงษ
พันธ (2553) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของการฝกอบรมพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทมิตานิ
(ไทยแลนด) จํากัดจังหวัดปทุมธานี ผลของการวิจัยครั้งนี้พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของพนักงาน
ที่มีตอการฝกอบรมความสัมพันธกันไปในทางบวกซึ่งมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน
2) ปจจัยในการฝกอบรมสงผลตอประสิทธิภาพในการฝกอบรมของพนักงานบริษัท ธรรมรักษ ออโต
พารท จํากัด คือดานกฎและเกณฑในการเรียนรูดานลักษณะขององคกร ดานการวางแผนการฝกอบรม ดาน
การคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมสอดคลองกับสิริกาญจนโชคสิทธิเกียรติ (2553) ไดทําการวิจัยปจจัยที่มีความ
สัมพันธกับประสิทธิภาพการจัดการฝกอบรมและสมรรถนะของพนักงานบริษัทในเขตสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการฝกอบรม
ไดแก ดานลักษณะขององคกร ดานการวางแผนการฝกอบรม ดานการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม ดานกฎ
เกณฑในการเรียนรู
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
1) ประสิทธิภาพการฝกอบรมของพนักงานบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด
1.1) ดานความพึง พอใจที่มีตอการฝก อบรมพบวาควรจัดระยะเวลาแตล ะหลัก สูตรใหมีความ
เหมาะสมโดยมีการจัดหลักสูตรแบงเปนระยะสั้น ระยะยาวตามความเหมาะสม
1.2) ดานทัศนคติที่ดีหลังการฝกอบรมพบวาควรนําความรูหลังการฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน
ใหตรงตามสายงานเพิ่มขึ้น
1.3) ดานบรรยากาศขององคกรพบวาผูบริหารควรจัดสรรสนับสนุนงบประมาณในการจัดการ
ฝกอบรมใหมากขึ้นตามความเหมาะสมของแตละหลักสูตร
1.4) ดานแรงจูง ใจในการทํา งานพบวาควรเพิ่ม เงิ นเดือนให กับ ผูผานการฝก อบรมตามความ
เหมาะสมของหลักสูตรที่ไดรับการฝกอบรม
2) ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการฝกอบรมของพนักงานบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด
2.1) ดานลักษณะขององคก รพบวา ควรมีก ารฝกอบรมการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
2.2) ด านการวางแผนการฝก อบรมพบวา ควรมีก ารวางแผนการฝก อบรมให ส อดคลอ งกั บ
งบประมาณที่ไดรับ
2.3) ดานการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมและผู พบวา ควรมีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมให
ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน
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2.4) ดานกฎและเกณฑในการเรียนรูพบวา ควรจัดวัสดุอุปกรณในการจัดฝกอบรมใหมีความพรอม
และเพียงพอกับความตองการของผูเขารับการฝกอบรม
ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป
1) ควรมีการศึกษาปจจัยในดานอื่นๆ ที่สง ผลตอ ประสิทธิภาพในการฝก อบรมของพนักงานบริษัท
ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด
2) ควรศึกษากลุมตัวอยางอื่น เชน พนักงานของบริษัทฯ ในแผนกอื่น ๆ หรือพนักงานในระดับหัวหนา
งานขึ้นไป
3) ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ ปจ จัยที่มีผ ลตอประสิทธิภาพในการฝกอบรมของพนัก งาน
บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด เพื่อเจาะไปยังแหลงขอมูลขนาดเล็กโดยเก็บขอมูลดวยวิธีการสังเกตและ
การสัมภาษณเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐาน นอกจากนี้การเขาไปอยูในชุมชนจะชวยใหไดขอมูล
หลายดานมากขึ้น
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