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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยเรื่องความต้องการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทโอเอ ทรานสปอร์ต 

จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับความต้องการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
บริษัทโอเอ ทรานสปอร์ต จ ากัด ประชากรในครั้งนี้คือประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
พนักงานที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทโอเอ ทรานสปอร์ต จ ากัด จ านวน 55 คน เป็นชาย 30 คน หญิง 25 คน 
ขนาดตัวอย่าง ส าหรับตารางของเครจซี่และมอร์แกน ตารางนี้ใช้ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากร
เช่นเดียวกัน และก าหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% สามารถค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ 52 คน คิดเป็นร้อย
ละ 53.85 แบ่งเป็นชาย 28 คน หญิง 24 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 25 - 35 ปี คิด
เป็นร้อยละ 44.23 รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 36 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.93 มีอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 15.38 และมีอายุ ต่ ากว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.46 ส่วนใหญ่สมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 
80.77 เป็นโสด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.61  เป็นหม้าย/หย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 9.61 ส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 78.85 รองลงมามีวุฒิการศึกษาสูงสุดต่ ากว่าปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 13.46 และวุฒิการศึกษาสูงสุดสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 7.69 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.92มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 
15,000 บาท ร้อยละ 19.24 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 15.38 และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.46 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ท างาน 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 65.39 มีรองลงมามีประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 21.15 และน้อยที่สุดมีประสบการณ์ท างานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 13.46 

ผลการวิจัยโดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยความต้องการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท
โอเอ ทรานสปอร์ต จ ากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งทุกด้านมีค่าเฉลี่ยความต้องการฝึกอบรมอยู่ระดับ
มากทุกด้าน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการฝึกอบรมด้านการอบรมในขณะปฏิบัติงาน
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มากกว่าด้านอ่ืนโดยเฉพาะเริ่องต้องการมีพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาแนะน า และแก้ไขปัญหาในเรี ยนรู้งานใหม่ 
รองลงมาคือด้านการอบรมก่อนปฏิบัติงานโดยเฉพาะเริ่องการแนะน ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สวัสดิการ และ
แนวทางการปฏิบัติตนภายในบริษัท และน้อยที่สุดคือด้านการอบรมภายในบริษัทโดยเฉพาะเริ่องอบรมเทคนิค
การบริหารเวลา ส าหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศที่ต่างกันมีความต้องการฝึกอบรม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะ ด้านการอบรมก่อนปฏิบัติงาน ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่
มีอายุที่ต่างกันมคีวามต้องการฝึกอบรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการอบรม
ก่อนปฏิบัติงาน และด้านการอบรมภายในบริษัท ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสที่ต่างกันมีความต้องการ
ฝึกอบรมไมแ่ตกต่างกัน ในทุก ๆ ด้าน คือด้านการอบรมก่อนปฏิบัติงาน ด้านการอบรมภายในบริษัท ด้านอบรม
นอกสถานที่ ด้านการอบรมในขณะปฏิบัติงาน ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ต่างกันมีความ
ต้องการฝึกอบรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการอบรมก่อนปฏิบัติงาน  
ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีความต้องการฝึกอบรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการอบรมก่อนปฏิบัติงาน และด้านการอบรมในขณะปฏิบัติงาน และส าหรับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างานที่ต่างกันมีความต้องการฝึกอบรมไม่แตกต่างกัน คือด้านการอบรมก่อน
ปฏิบัติงาน ด้านการอบรมภายในบริษัท ด้านอบรมนอกสถานที่ ด้านการอบรมในขณะปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ด้านการอบรมก่อนปฏิบัติงาน ผู้บริหารของฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทโอเอ ทรานสปอร์ต 
จ ากัด ต้องก าหนดให้มีการแนะน ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สวัสดิการ และแนวทางการปฏิบัติงานภายในบริษัท 
ให้พนักงานทราบ ส าหรับด้านการอบรมภายในบริษัท ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทโอเอ ทรานสปอร์ต จ ากัด
ต้องจัดหลักสูตรการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆให้กับพนักงาน ส่วนด้านอบรมนอกสถานที่ ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล บริษัทโอเอ ทรานสปอร์ต จ ากัด ควรสนองความต้องการของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการ
เลือกหลักสูตร และส าหรับด้านการอบรมในขณะปฏิบัติงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทโอเอ ทรานสปอร์ต 
จ ากัดต้องก าหนดให้มีพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาแนะน า และแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้งานใหม่ ให้กับพนักงานเพ่ือให้
การท างานมีความถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค ์

 
ภูมิหลัง 

การจัดการด้านการบริหารในองค์กรซึ่งในภาวะปัจจุบัน ต้องประสบกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพในการแข่งขันกันของธุรกิจที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยมีปัจจัยด้านต่างๆเป็นส่วนประกอบ เช่น ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ที่ท าให้เกิดการแข่งขันและเกิดค่าของความนิยมต่าง ๆ ตลอดจนความ
ต้องการในตัวพนักงานที่ต้องมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ มี
การแข่งขันกันในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงท าให้ข้อมูล และข่าวสาร การติดต่อสื่อสารที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
ด้วยสาเหตุนี้การที่จะบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจึงจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถสูง 
และพนักงานที่จะมาปฏิบัติงานจึงจ าเป็นที่จะต้องมีทักษะมีความสามารถ ถ้าในองค์กรที่มีเทคโนโลยีและ
เครื่องมือที่ทันสมัย พนักงานในองค์กรนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ มีทักษะ เพราะฉะนั้นการที่จะท าให้
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องค์กรบรรลุเป้าหมายหรือประสบกับความส าเร็จได้นั้น พนักงานในองค์กรจะต้องเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น
และตื่นตัวอยู่เสมอพร้อมที่จะยอมรับการเรียนรู้ก้าวไปพร้อม ๆ กับความเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพ่ือให้องค์กรนั้นสามารถแข่งขันในตลาดการค้าได้ การพัฒนาทักษะจึงเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถพัฒนาคนให้
สามารถน าไปพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จตามนโยบาย และเป้าหมาย
ที่องค์กรก าหนดซึ่งการพัฒนาทักษะในหน้าที่ของหน่วยงานตนเองมิใช่เพ่ือก่อให้เกิดการส าเร็จผลตามเป้าหมาย
ขององค์กรเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการพัฒนาทางด้านทักษะการเรียนรู้เฉพาะอย่าง เฉพาะด้านของแต่ละบุคคล
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงเพ่ิมเติมความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนความช านาญเพ่ือยกระดับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพสูงขึ้นและยังส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอีกด้วย 

ดังนั้นบุคคลจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ถ้าทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้รับการพัฒนานอกจากจะไม่
เกิดประโยชน์แล้วยังเป็นอุปสรรคต่อความเจริญของประเทศอีกด้วย ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้มี
คุณภาพ จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งเพราะสามารถน ามาใช้ให้ตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ 
การที่พนักงานและบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพนั้นนอกจากจะขึ้นอยู่กับการมี
เครื่องมืออย่างเพียงพอแล้ว การบ ารุงขวัญที่เอ้ือต่อการปฎิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ และความรู้ในวิชาชีพ
ตลอดจนการได้รับการส่งเสริมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานก็นับเป็นสิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง 
การจะท าให้บุคคลมีความพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ การฝึกอบรมจึงไม่ใช่เป็นหนทางเดียวที่จะให้
คนท างานได้ แต่จะต้องให้บุคคลเป็นผู้น าของการเปลี่ยนแปลงด้วย คือ การเตรียมคนเพ่ือแก้ปัญหาและการ
เตรียมคนเพ่ือควบคุมไม่ให้เกิดปัญหา ซึ่งเป็นผลมาจากการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไข
ข้อผิดพลาดในการท างานปัจจุบันและการท างานในอนาคต การฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิภาพจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงความเหมาะสมหลาย ๆ ด้านทั้งค่าใช้จ่าย เวลาการใช้สถานที่และที่ส าคัญคือท าให้บุคคลากรมี
ความก้าวหน้าทันสมัยกับภาวะปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยได้ท าให้การฝึกอบรมบุคลากรมี
ความส าคัญอย่างยิ่งยวดต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ขององค์กร และของตัวบุคลากรเองอย่างไรก็ตาม
การฝึกอบรมบุคลากรจะต้องกระท าอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ จึงจะท าให้การรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวสัมฤทธิผลตามเป้าหมาย ในการฝึกอบรมดังกล่าว จ าเป็นต้องตระหนักถึงการพัฒนา
บุคลากร โดยการจัดการฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของบุคลากรในองค์กร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถของบุคคลให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านความรู้ 
ความสามารถ ทัศนคติ และทักษะในการปฏิบัติงาน จึงจะท าให้องค์กรได้รับผลประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายในอันที่จะยกระดับการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 

บริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการเช่ารถบัส และรถตู้
ปรับอากาศ เพ่ือรับทัวร์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย ได้ค านึงถึงการฝึกอบรมเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ และทัศนคติของพนักงานเช่นกันเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างาน พนักงานอาจจะท า
ต้องพบและพูดคุยกับชาวต่างชาติและชาวไทย ดังนั้นการการฝึกอบรมในเรื่องต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องจ าเป็น แม้การ
ฝึกอบรมจะเป็นสิ่งที่ดีก็ควรจะต้องน ามาวิเคราะห์และใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ต่าง ๆ เช่น เวลา บุคคล 
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สถานที่ โดยจะต้องพิจารณาดูว่าเมื่อไรจึงจะท าการฝึกอบรมให้กับใครและที่ไหน เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็น
สิ่งส าคัญที่ขาดไม่ได้เพราะเป็นการหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมนั่นเอง การฝึกอบรมเป็นเครื่องมือใช้ในการ
บริหารงาน และปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น แต่การฝึกอบรมเป็นเรื่องที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายไม่น้อย
ฉะนั้นการตัดสินใจที่จะจัดการฝึกอบรมจะต้องวิเคราะห์ให้รอบคอบว่าใครบ้างที่มีความต้องการหรือมีความ
จ าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม ถ้าหากไม่จัดฝึกอบรมให้ก็จะต้องหาวิธีอ่ืนมาแก้ไข เพราะบางครั้งการฝึกอบรม
นอกจากจะท าให้สิ้นเปลืองโดยไม่คุ้มค่าแล้ว ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างได้ถ้าบุคลากร เหล่านั้นไม่มี
ความต้องการที่จะเข้ารับการฝึกอบรม ดังนั้นการหาความจ าเป็น หรือความต้องการในการฝึกอบรม และการ
พัฒนาจึงนับว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการฝึกอบรม เพ่ือที่จะน าไปสู่การก าหนดจุดประสงค์ของการฝึกอบรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาความต้องการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท
โอเอ ทรานสปอร์ต จ ากัด เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามความต้องการการ
ฝึกอบรมของพนักงาน ดังที่กล่าวมาความเจริญเติบโตของธุรกิจขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของบุคคลโดยตรง ดังนั้น
การฝึกอบรมจึงเป็นทางหนึ่งที่จะใช้ในการพัฒนาความสามารถของบุคคล และความส าเร็จของงาน หากการ
ฝึกอบรมไม่สัมพันธ์โดยตรง กับต าแหน่งหน้าที่ของผู้ปฏิบัติ งานนั้นย่อมให้ผลไม่คุ้มค่ากับการลงทุน แม้กระนั้น
ก็ยังมีการฝึกอบรมที่ไม่ตรงกับความต้องการเกิดขึ้นเสมอ ผลก็คือการสิ้นเปลืองทรัพยากรเพราะทักษะที่
ผู้ปฏิบัติงานได้รับไม่เพียงพอหรือล้าสมัยบางครั้งทักษะต้องการมาก กลับไม่ได้รับการฝึกหรือให้ฝึกแต่เพียง
เล็กน้อย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศกึษาความต้องการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทโอเอ ทรานสปอร์ต จ ากัด 
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความต้องการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทโอเอ ทราน

สปอร์ต จ ากัด 
. 

ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตของค์การศึกษาไว้ดังนี้ 
1. ขอบเขตของเนื้อหา  
มุ่งศึกษาความต้องการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทโอเอ ทรานสปอร์ต จ ากัด 
1.1 ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษาสูงสุด รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ท างาน 
1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ได้แก่ ด้านการอบรมก่อนปฏิบัติงาน ด้านการอบรมภายในบริษัท ด้านอบรม

นอกสถานที่ ด้านการอบรมในขณะปฏิบัติงาน 
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2. ขอบเขตประชากรและขนาดตัวอย่าง 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทโอเอ 

ทรานสปอร์ต จ ากัด จ านวน 55 คน เป็นชาย 30 คน หญิง 25 คน ขนาดตัวอย่าง ส าหรับตารางของเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie  & Morgan,  1970  อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล,2543)  ตารางนี้ใช้ในการประมาณค่าสัดส่วน
ของประชากรเช่นเดียวกัน และก าหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับ
ความคลาดเคลื่อนทีย่อมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% สามารถค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ 
52 คน แบ่งเป็นชาย 28 คน หญิง 24 คน 
 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม เรื่องความต้องการฝึกอบรมของพนักงานฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล บริษัทโอเอ ทรานสปอร์ต จ ากัด เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วน 5 ระดับ (Rating scale) 
โดยก าหนดเกณฑ์ คะแนนการประมาณค่าดังนี้   

คะแนน    5  หมายถึง  ระดับความต้องการมากท่ีสุด           
คะแนน    4 หมายถึง  ระดับความต้องการมาก 

 คะแนน    3 หมายถึง  ระดับความต้องการปานกลาง 
 คะแนน    2 หมายถึง  ระดับความต้องการน้อย 
 คะแนน    1 หมายถึง  ระดับความต้องการน้อยที่สุด 
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยด าเนินการ ดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ถึง 

วิธีท าการวิจัยแนวคิดและทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษาเพ่ือนิยามศัพท์ให้ครอบคลุม
กรอบความมุ่งหมายของงานวิจัย เพื่อน ามาท าการสร้างแบบสอบถาม 

2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาจัดท าแบบสอบถามเรื่องความต้องการฝึกอบรมของพนักงานฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล บริษัทโอเอ ทรานสปอร์ต จ ากัด  

3. น าแบบสอบถามที่จัดท าเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ และท าการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด 

4.  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบใช้ (Try out) กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
30 คน แล้วน าไปวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่า .81 
  
 
 



6 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยเลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  

(Accidental Sampling) 
2. น าข้อมูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมส าเร็จรูป  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน และรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา 
2. น าแบบสอบถามมาลงตารางตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 3.1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
3.2 วิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใช้เกณฑ์ประเมินค่าเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
  ระดับ  = คะแนนสูงสดุ-คะแนนต่ าสุด  
      จ านวนช้ัน 

    = 
5

15    

    =      0.8   

1.00 – 1.80 หมายถึง  ระดับความต้องการน้อยที่สุด 
1.81 – 2.60 หมายถึง  ระดับความต้องการน้อย 

 2.61 – 3.40 หมายถึง  ระดับความต้องการปานกลาง   
              3.41 – 4.20 หมายถึง  ระดับความต้องการมาก 
 4.21 – 5.00         หมายถึง  ระดับความต้องการมากท่ีสุด 

3.3 เปรียบเทียบระดับความต้องการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทโอเอ ทราน
สปอร์ต จ ากัด จ าแนกตาม เพศ โดยการทดสอบค่า (t-test Independent) 

3.4 เปรียบเทียบระดับความต้องการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทโอเอ ทราน
สปอร์ต จ ากัด ในแต่ละด้านจ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้สถิติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การ
ทดสอบค่าเฉลี่ยด้วย t-test and One way ANOVA 
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สรุปผลการวิจัย 

ผู้วิจัยขอน าเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอในรูปแบบของ
ตาราง ประกอบค าบรรยายโดยสรุปผลการวิจัยข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ 
สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ท างาน โดยใช้ค่าแจกแจงความถี่ ค่า
ร้อยละ แล้วน าเสนอรูปตาราง 

ตอนที่ 2 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท
โอเอ ทรานสปอร์ต จ ากัด ได้แก่ ด้านการอบรมก่อนปฏิบัติงาน ด้านการอบรมภายในบริษัท ด้านอบรมนอก
สถานที่ ด้านการอบรมในขณะปฏิบัติงาน โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้น แปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยโดยเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ และเสนอข้อมูลทั้งใน ภาพรวม  
รายด้าน และรายข้อ   

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างความต้องการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายทรัพยากร
บุคคล บริษัทโอเอ ทรานสปอร์ต จ ากัด จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

ตอนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 เป็นเพศหญิง จ านวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.15 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 25 - 35 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 44.23 รองลงมามีอายุอยู่
ระหว่าง 36 - 45 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 26.93 มีอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.38 และมีอายุต่ ากว่า 25 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 13.46 ส่วนใหญ่สมรสแล้ว จ านวน 42 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80.77 เป็นโสด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.61  เป็นหม้าย/หย่าร้าง จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.61 ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 78.85 รองลงมามี
วุฒิการศึกษาสูงสุดต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 13.46 และวุฒิการศึกษาสูงสุดสูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 4 คน คดิเป็นร้อยละ 7.69 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 
– 20,000 บาท จ านวน 27คน คิดเป็นร้อยละ 51.92มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 10 
คน ร้อยละ 19.24 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท ขึ้นไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาทจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 13.46 กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์ท างาน 5 – 10 ปี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 65.39 มีรองลงมามีประสบการณ์ท างาน
น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 21.15 และน้อยที่สุดมีประสบการณ์ท างานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 13.46 

ตอนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความต้องการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
บริษัทโอเอ ทรานสปอร์ต จ ากัด 
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ผลการวิจัยข้อมูลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ยความต้องการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

บริษัทโอเอ ทรานสปอร์ต จ ากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.76, S.D.= 0.189) ซึ่งทุกด้านมีค่าเฉลี่ย
ความต้องการฝึกอบรมอยู่ระดับมากทุกด้าน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการฝึกอบรมด้าน
การอบรมในขณะปฏิบัติงานมากกว่าด้านอ่ืน (=3.99, S.D.= 0.309) รองลงมาคือด้านการอบรมก่อน
ปฏิบัติงาน (=3.77, S.D.= 0.384) และน้อยที่สุดคือด้านการอบรมภายในบริษัท (=3.57, S.D.= 0.307) 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยความต้องการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทโอ
เอ ทรานสปอร์ต จ ากัด ด้านการอบรมก่อนปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.77, S.D.= 0.384) 
เมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการฝึกอบรมในประเด็นเรื่องการแนะน ากฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ สวัสดิการ และแนวทางการปฏิบัติตนภายในบริษัทมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ (=4.13, S.D.= 0.817) 
รองลงมาคือการแนะน าความเป็นมาของบริษัท โครงสร้างขององค์กร  แผนธุรกิจ และเป้าหมายองค์กรใน
อนาคต เช่น การขยายโรงงาน หรือแผนการตลาด (=3.98, S.D.= 0.939) ส่วนเรื่องการสอดแทรกเรื่อง
จรรยาบรรณในการท างาน คุณธรรม จริยธรรม ในการปฐมนิเทศกลุ่มตัวอย่างต้องการฝึกอบรมในประเด็นเรื่อง
ประเด็นนี้น้อยกว่าที่สุด (=3.37, S.D.= 0.627) ส าหรับด้านการอบรมภายในบริษัท โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (=3.57, S.D.= 0.307) เมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการฝึกอบรมในประเด็น
เรื่องอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ (=4.23, S.D.= 0.703) รองลงมาคือ
อบรมวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน (=4.00, S.D.= 0.653) ส่วนเรื่องอบรมเทคนิคการบริหารเวลา
กลุ่มตัวอย่างต้องการฝึกอบรมในประเด็นเรื่องประเด็นนี้น้อยกว่าที่สุด (=3.02, S.D.= 0.542) ส่วนด้านอบรม
นอกสถานที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.72, S.D.= 0.404) เมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างต้องการที่จะให้บริษัทสนองความต้องการของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการเลือกหลักสูตรมากกว่า
ประเด็นอ่ืน ๆ (=4.10, S.D.= 0.693) รองลงมาคือควรมีการฝึกอบรมนอกสถานที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(=3.58, S.D.= 0.499) ส่วนเรื่องการอบรมควรเป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสามัคคีและความ
เป็นหนึ่งขององค์กรกลุ่มตัวอย่างต้องการฝึกอบรมในประเด็นเรื่องประเด็นนี้น้อยกว่าที่สุด (=3.48, S.D.= 
0.754) และส าหรับด้านการอบรมในขณะปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.99, S.D.= 0.309) 
เมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการมีพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาแนะน า และแก้ไขปัญหาใน
เรียนรู้งานใหม่มากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ (=4.48, S.D.= 0.641) รองลงมาคือมีการอบรมซ้ าทุก ๆ 6 เดือน 
(=4.13, S.D.= 0.345) ส่วนเรื่องมีการสอน On the job training ทุกครั้งเมื่อมีพนักงานเข้าใหม่กลุ่มตัวอย่าง
ต้องการฝึกอบรมในประเด็นเรื่องประเด็นนี้น้อยกว่าที่สุด (=3.60, S.D.= 0.569)  

เมื่อพิจารณาตามลักษณะบุคคลส าหรับเรื่องอายุพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 35 – 45 ปี 
โดยภาพรวมมีความต้องการฝึกอบรมมากกว่าช่วงอายุอ่ืน (=3.84, S.D.= 0.155) โดยเฉพาะด้านการอบรม
ในขณะปฏิบัติงาน รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 25 – 35 ปี (=3.78, S.D.= 0.149) 
โดยเฉพาะด้านการอบรมในขณะปฏิบัติงาน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุต่ ากว่า 25 ปีโดยภาพรวมมีความ
ต้องการฝึกอบรมน้อยที่สุด (=3.71, S.D.= 0.208)  โดยเฉพาะด้านการอบรมภายในบริษัท 
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เมื่อพิจารณาตามลักษณะบุคคลส าหรับเรื่องสถานภาพสมรสพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่สมรสแล้ว โดย

ภาพรวมมีความต้องการฝึกอบรมมากกว่าสถานภาพสมรสอ่ืน (=3.77, S.D.= 0.186) โดยเฉพาะด้านการ
อบรมในขณะปฏิบัติงาน รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่สมรสแล้ว (=3.75, S.D.= 0.178) โดยเฉพาะด้านการ
อบรมในขณะปฏิบัติงาน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นโสดโดยภาพรวมมีความต้องการฝึกอบรมน้อยที่สุด ( =3.71, 
S.D.= 0.254)  โดยเฉพาะด้านการอบรมภายในบริษัท 

เมื่อพิจารณาตามลักษณะบุคคลส าหรับเรื่องวุฒิการศึกษาสูงสุดพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษา
สูงสุดระดับปริญญาตรีโดยภาพรวมมีความต้องการฝึกอบรมมากกว่าวุฒิการศึกษาสูงสุดอ่ืน ( =3.77, S.D.= 
0.187) โดยเฉพาะด้านการอบรมในขณะปฏิบัติงาน รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับสูง
กว่าปริญญาตรี (=3.74, S.D.= 0.205) โดยเฉพาะด้านการอบรมในขณะปฏิบัติงาน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิ
การศึกษาสูงสุดระดับต่ ากว่าปริญญาตรีโดยภาพรวมมีความต้องการฝึกอบรมน้อยที่สุด ( =3.71, S.D.= 
0.208)  โดยเฉพาะด้านการอบรมภายในบริษัท 

เมื่อพิจารณาตามลักษณะบุคคลส าหรับเรื่องรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 20,000 บาทโดยภาพรวมมีความต้องการฝึกอบรมมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนอ่ืน 
(=3.80, S.D.= 0.144) โดยเฉพาะด้านการอบรมในขณะปฏิบัติงาน รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท (=3.76, S.D.= 0.184) โดยเฉพาะด้านการอบรมในขณะ
ปฏิบัติงาน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท ขึ้นไปโดยภาพรวมมีความต้องการ
ฝึกอบรมน้อยที่สุด (=3.65, S.D.= 0.282) โดยเฉพาะด้านการอบรมก่อนปฏิบัติงาน 

เมื่อพิจารณาตามลักษณะบุคคลส าหรับเรื่องประสบการณ์ท างานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์
ท างานน้อยกว่า 5 ปี ประสบการณ์ท างาน 5 – 10 ปี และมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป โดยภาพรวมคิดเห็นตรงกันมี
ความต้องการฝึกอบรม (=3.76, S.D.= 0.197, S.D.=0.193 และ S.D.=0.184 ตามล าดับ) โดยเฉพาะด้านการ
อบรมในขณะปฏิบัติงาน  

ตอนที่ 3 สรุปผลทดสอบสมมติฐานความต้องการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
บริษัทโอเอ ทรานสปอร์ต จ ากัด 

การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างความต้องการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท
โอเอ ทรานสปอร์ต จ ากัด พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศที่ต่างกันมีความต้องการฝึกอบรมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะ ด้านการอบรมก่อนปฏิบัติงาน 

การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างความต้องการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท
โอเอ ทรานสปอร์ต จ ากัด พบว่าด้านการอบรมก่อนปฏิบัติงานกลุ่มตัวอย่างที่มี เพศต่างกันมีความต้องการ
ฝึกอบรมด้านการอบรมก่อนปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็นค าถาม
การอธิบายถึงหน้าที่ที่พนักงานใหม่จะต้องปฏิบัติ และรายละเอียดการท างานอย่างชัดเจน และการแนะน ากฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ สวัสดิการ และแนวทางการปฏิบัติตนภายในบริษัท ส าหรับด้านการอบรมภายในบริษัท
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีความต้องการฝึกอบรมด้านการอบรมภายในบริษัทแตกต่างกัน อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็นค าถามอบรมทักษะการเป็นผู้น า อบรมการใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมต่างๆ และอบรมวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ส่วนด้านอบรมนอกสถานที่พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่มีเพศต่างกันมีความต้องการฝึกอบรมด้านอบรมนอกสถานที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ในทุกประเด็นค าถาม และส าหรับด้านการอบรมในขณะปฏิบัติงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมี
ความต้องการฝึกอบรมด้านการอบรมในขณะปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เฉพาะประเด็นค าถามการสอน On the job training ทุกครั้งเมื่อมีพนักงานเข้าใหม ่

การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างความต้องการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท
โอเอ ทรานสปอร์ต จ ากัด พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่ต่างกันมีความต้องการฝึกอบรมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการอบรมก่อนปฏิบัติงาน และด้านการอบรมภายในบริษัท 

การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างความต้องการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท
โอเอ ทรานสปอร์ต จ ากัด พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสที่ต่างกันมีความต้องการฝึกอบรมไม่แตกต่าง
กัน ในทุก ๆ ด้าน คือด้านการอบรมก่อนปฏิบัติงาน ด้านการอบรมภายในบริษัท ด้านอบรมนอกสถานที่ ด้าน
การอบรมในขณะปฏิบัติงาน 

การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างความต้องการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท
โอเอ ทรานสปอร์ต จ ากัด พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ต่างกันมีความต้องการฝึกอบรมแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการอบรมก่อนปฏิบัติงาน  

การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างความต้องการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท
โอเอ ทรานสปอร์ต จ ากัด พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีความต้องการฝึกอบรมแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการอบรมก่อนปฏิบัติงาน และด้านการอบรมในขณะ
ปฏิบัติงาน 

การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างความต้องการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท
โอเอ ทรานสปอร์ต จ ากัด พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างานที่ต่างกันมีความต้องการฝึกอบรมไม่
แตกต่างกัน คือด้านการอบรมก่อนปฏิบัติงาน ด้านการอบรมภายในบริษัท ด้านอบรมนอกสถานที่ ด้านการ
อบรมในขณะปฏิบัติงาน 

 

อภิปรายผล 
จากการวิจัยอภิปรายได้ว่าค่าเฉลี่ยความต้องการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทโอ

เอ ทรานสปอร์ต จ ากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งทุกด้านมีค่าเฉลี่ยความต้องการฝึกอบรมอยู่ระดับมาก
ทุกด้าน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการฝึกอบรมด้านการอบรมในขณะปฏิบัติงานมากกว่า
ด้านอ่ืนโดยเฉพาะเริ่องต้องการมีพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาแนะน า และแก้ไขปัญหาในเรียนรู้งานใหม่ รองลงมาคือ
ด้านการอบรมก่อนปฏิบัติงานโดยเฉพาะเริ่องการแนะน ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สวัสดิการ และแนวทางการ
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ปฏิบัติตนภายในบริษัท และน้อยที่สุดคือด้านการอบรมภายในบริษัทโดยเฉพาะเริ่องอบรมเทคนิคการบริหาร
เวลา 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยความต้องการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทโอ
เอ ทรานสปอร์ต จ ากัด ด้านการอบรมก่อนปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็น
ค าถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการฝึกอบรมในประเด็นเรื่องการแนะน ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สวัสดิการ และ
แนวทางการปฏิบัติตนภายในบริษัทมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือการแนะน าความเป็นมาของบริษัท 
โครงสร้างขององค์กร  แผนธุรกิจ และเป้าหมายองค์กรในอนาคต เช่น การขยายโรงงาน หรือแผนการตลาด  
ส่วนเรื่องการสอดแทรกเรื่องจรรยาบรรณในการท างาน คุณธรรม จริยธรรม ในการปฐมนิเทศกลุ่มตัวอย่าง
ต้องการฝึกอบรมในประเด็นเรื่องประเด็นนี้น้อยกว่าที่สุด ส าหรับด้านการอบรมภายในบริษัท โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการฝึกอบรมในประเด็นเรื่องอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆมากกว่าประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคืออบรมวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
ส่วนเรื่องอบรมเทคนิคการบริหารเวลากลุ่มตัวอย่างต้องการฝึกอบรมในประเด็นเรื่องประเด็นนี้น้อยกว่าที่สุด 
ส าหรับด้านอบรมนอกสถานที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างต้องการที่จะให้บริษัทสนองความต้องการของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการเลือกหลักสูตรมากกว่า
ประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือควรมีการฝึกอบรมนอกสถานที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ส่วนเรื่องการอบรมควรเป็น
หลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสามัคคีและความเป็นหนึ่งขององค์กรกลุ่มตัวอย่างต้องการฝึกอบรมใน
ประเด็นเรื่องประเด็นนี้น้อยกว่าที่สุด และส าหรับด้านการอบรมในขณะปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการมีพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาแนะน า และแก้ไขปัญหาใน
เรียนรู้งานใหม่มากกว่าประเด็นอื่นๆ รองลงมาคือมีการอบรมซ้ าทุกๆ 6 เดือน ส่วนเรื่องมีการสอน On the job 
training ทุกครั้งเมื่อมีพนักงานเข้าใหม่กลุ่มตัวอย่างต้องการฝึกอบรมในประเด็นเรื่องประเด็นนี้น้อยกว่าที่สุด  

ส าหรับการเปรียบเทียบสมมติฐานอภิปรายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศที่ต่างกันมีความต้องการฝึกอบรม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะ ด้านการอบรมก่อนปฏิบัติงาน ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่
มีอายุที่ต่างกันมคีวามต้องการฝึกอบรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการอบรม
ก่อนปฏิบัติงาน และด้านการอบรมภายในบริษัท ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสที่ต่างกันมีความต้องการ
ฝึกอบรมไมแ่ตกต่างกัน ในทุกๆ ด้าน คือด้านการอบรมก่อนปฏิบัติงาน ด้านการอบรมภายในบริษัท ด้านอบรม
นอกสถานที่ ด้านการอบรมในขณะปฏิบัติงาน ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ต่างกันมีความ
ต้องการฝึกอบรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการอบรมก่อนปฏิบัติงาน  
ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีความต้องการฝึกอบรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการอบรมก่อนปฏิบัติงาน และด้านการอบรมในขณะปฏิบัติงาน และส าหรับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างานที่ต่างกันมีความต้องการฝึกอบรมไม่แตกต่างกัน คือด้านการอบรมก่อน
ปฏิบัติงาน ด้านการอบรมภายในบริษัท ด้านอบรมนอกสถานที่ ด้านการอบรมในขณะปฏิบัติงาน 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านการอบรมก่อนปฏิบัติงาน ผู้บริหารของฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทโอเอ ทรานสปอร์ต จ ากัด 
ต้องก าหนดให้มีการแนะน ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สวัสดิการ และแนวทางการปฏิบัติงานภายในบริษัท ให้
พนักงานทราบ 

2. ด้านการอบรมภายในบริษัท ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทโอเอ ทรานสปอร์ต จ ากัดต้องจัดหลักสูตร
การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆให้กับพนักงาน 

3. ด้านอบรมนอกสถานที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทโอเอ ทรานสปอร์ต จ ากัด ควรสนองความ
ต้องการของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการเลือกหลักสูตร 

4. ด้านการอบรมในขณะปฏิบัติงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทโอเอ ทรานสปอร์ต จ ากัดต้อง
ก าหนดให้มีพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาแนะน า และแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้งานใหม่ ให้กับพนักงานเพ่ือให้การท างาน
มีความถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
1. ในการศึกษาเรื่องความต้องการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทโอเอ ทราน

สปอร์ต จ ากัด ควรมีการศึกษาเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท
โอเอ ทรานสปอร์ต จ ากัด  

2. ในการศึกษาเรื่องความต้องการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทโอเอ ทราน
สปอร์ต จ ากัด ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการท างานของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทโอเอ 
ทรานสปอร์ต จ ากดั เพื่อน าผลการศึกษาท่ีได้มาใช้ในการแก้ปัญหาการท างาน 


