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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
กรมพั ฒนาฝี มื อแรงงาน ในฐานะเป็นหน่ วยงานภาครัฐที่ มีภารกิจหลั กในการฝึ กอบรมฝี มื อ
แรงงาน เพื่อให้แรงงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ ความสามารถ เจตคติ และ
สร้ างความพร้ อมในการท างานและด ารงชี วิ ตได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพ ได้ มอบหมายให้ ศู นย์ วิ จั ย
เศรษฐศาสตร์ ประยุ กต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ เป็ นที่ ปรึ กษาเพื่ อด าเนิ น
โครงการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 เรื่อง การวิจัยเกี่ยวกับการฝึกอบรมฝีมือ
แรงงานกับการเพิ่มผลิ ตภาพแรงงานใน 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมี วัตถุ ประสงค์ของโครงการ 2
ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของ
ผลิ ตภาพแรงงาน และ 2) เพื่อกาหนดแนวทางการจัดฝึ กอบรมฝี มือแรงงานให้ สามารถเพิ่มผลิ ตภาพ
แรงงานใน 5 อุ ตสาหกรรมเป้ าหมาย ได้ แก่ ยานยนต์ สมั ยใหม่ อิ เล็ กทรอนิ กส์ อั จฉริ ยะ ท่ องเที่ ยว
เชิงสุขภาพ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และการแปรรูปอาหาร
ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสารวจสถานประกอบการตัวอย่างใน
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่จานวน 103 ราย และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการจานวน 50 ราย
โดยใช้ ข้ อมู ลทุ ติ ยภู มิ ในการศึ กษาเกี่ ยวกั บ อุ ตสาหกรรมเป้ าหมายและรู ปแบบการจั ดฝึ กอบรมของ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานในระยะที่ผ่านมา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ รวมทั้งใช้การวิเคราะห์ F-test การวิเคราะห์ไคสแควร์ (Chi-Square) และการวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิ งซ้ อน (Multiple Regression Analysis) ส าหรั บผลการศึ กษา ข้ อเสนอแนะที่ ได้จาก
การศึกษา และข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาที่เกี่ยวข้องต่อไป สามารถสรุปผลการศึกษาของอุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่ได้ดังนี้
1. โครงสร้ำงอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่และกำรจ้ำงงำน อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
เป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) ที่อาศัยการพัฒนาเทคโนโลยีหลัก 3 ด้าน
ได้แก่ เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีระบบบังคับควบคุม (หรือเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ) และเทคโนโลยี
วัสดุแห่งอนาคต ประกอบด้วยผู้ผลิตต้นน้า กลางน้า และปลายน้าอยู่ภายในห่วงโซ่อุปทาน มีการจัดหา
วัตถุดิบมาผลิตเป็นชิ้นส่วนต่างๆ และส่งต่อชิ้นส่วนไปเป็นทอดๆ จากผู้ผลิตชิ้นส่วนย่อยระดับ 3rd Tier
ไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วนย่อยระดับ 2nd Tier แล้วถูกส่งต่อไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วนหลักระดับ 1st Tier หลังจากนั้น
ชิ้ นส่ วนย่ อยที่ ถู กประกอบเป็ นชิ้ นส่ วนหลั กแล้ ว จะถู กส่ งต่ อไปยั งผู้ ประกอบรถยนต์ จากข้ อมู ลของ
สถาบันยานยนต์ในปี พ.ศ. 2557 มีผู้ประกอบรถยนต์จานวน 18 ราย มีกาลังการผลิตรวม 2,799,150 คัน
ต่อปี มีผู้ประกอบรถจักรยานยนต์จานวน 7 ราย และมีผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จานวน 1,599 ราย แบ่งเป็น
ผู้ผลิตชิ้นส่วนหลักระดับ 1st Tier จานวน 462 ราย ผู้ผลิตชิ้นส่วนย่อยระดับ 2nd Tier และ 3rd Tier จานวน
1,137 ราย มีการจ้างงานทั้งสิ้น 550,000 คน อย่างไรก็ตาม ผลการส ารวจของส านักงานสถิติ แห่งชาติ
พบว่าในปี พ.ศ. 2559 มีผู้ประกอบรถยนต์จานวน 102 ราย ผู้ประกอบรถจักรยานยนต์จานวน 123 ราย
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จานวน 3,935 ราย และมีการจ้างงานทั้งสิ้น 396,487 คน
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- vi 2. ผลกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับผลิตภำพแรงงำนและควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำย Thailand 4.0
ในอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้จานวน
103 ราย เพื่อการวิเคราะห์เกี่ยวกับผลิตภาพแรงงาน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภาพแรงงาน นโยบาย
Thailand 4.0 และการฝึกอบรมแรงงาน สรุปได้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในภาพรวมมีผลิตภาพ
แรงงานเฉลี่ยเท่ากับ 4,483,362.00 บาทต่อคนต่อปี กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภาพ
แรงงานและนโยบาย Thailand 4.0 ในระดับปานกลาง
3. ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภำพแรงงำนในอุตสำหกรรมยำนยนต์
สมัยใหม่ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณแสดงให้เห็นว่าทุนและชั่วโมงการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การผลิ ต มีผลกระทบทางบวกต่อผลิ ตภาพแรงงาน ขนาดของกิจการมีผลกระทบทางลบต่อผลิ ตภาพ
แรงงาน นอกจากนี้ มาตรฐานฝี มื อแรงงาน ประเภทการฝึ ก รู ปแบบการฝึ ก หลั กสู ตรการฝึ กอบรม
ระยะเวลาฝึก สถานที่ฝึกอบรม ผู้ฝึกอบรม และหน่วยงานที่ให้การฝึกอบรม ก็มีผลต่อผลิตภาพแรงงาน
โดยผู้ ประกอบการเน้ นการฝึ กอบรมระหว่ างปฏิ บัติ งานและการฝึ กปฏิ บัติ มีความต้ องการหลั กสู ตร
ฝึ กอบรมด้ าน Hard skills ได้ แก่ การลดของเสี ย การใช้ เครื่ องจั กรและหุ่ นยนต์ อั ตโนมั ติ การเชื่ อม
ด้วยเครื่ องจั กร การเขียนแบบแม่พิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การบารุงรักษาเครื่องจักร การใช้
เครื่ องมื อวั ด การควบคุ มคุณภาพสิ นค้ า ระบบควบคุ มคุ ณภาพ และหลั กสู ตรด้ าน Soft skills ได้ แก่
การบริหารงาน ภาวะผู้นา การทางานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ การใฝ่รู้ การคิดบวก การแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ ภาษาต่างประเทศ การขายและลูกค้าสัมพันธ์
4. ข้อเสนอแนะหัวข้อ/หลักสูตรกำรฝึกอบรมแรงงำนในอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่
สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.20
5. สรุปผลและข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัยสำหรับกำรพัฒนำกำรจัดฝึกอบรมแรงงำน
5.1) กำรสร้ ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลิตภำพแรงงำน สถานประกอบการ
ส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภาพแรงงานในระดับปานกลาง และมีจานวนน้อยที่เข้าใจอย่างถูกต้อง
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานควรจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภาพแรงงาน โดยเฉพาะ
ในสถานประกอบการขนาดเล็ ก ซึ่งมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภาพแรงงานน้อยกว่าสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ หากสถานประกอบการสามารถประเมินผลิตภาพของแรงงาน และประเมินการเพิ่มขึ้นของ
ผลิ ตภาพแรงงานอั น เนื่ อ งมาจากการอบรมแรงงานทุ ก ระดั บในสถานประกอบการได้ จะท าให้
สถานประกอบการสามารถเปรี ยบเทียบความคุ้มค่าของการอบรมประเภทต่างๆ และอาจนาไปสู่ การ
กาหนดค่าจ้างที่เหมาะสมเมื่อพิจารณาจากผลิตภาพของแรงงาน ซึ่งในท้ายที่สุดอาจช่วยลดการเคลื่อนย้าย
แรงงานออกจากสถานประกอบการเดิมภายหลังการอบรมเพื่อเพิ่มความสามารถและทักษะแล้ว
5.2) กำรแก้ไขปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ จำกกำรฝึกอบรม
ในรูปแบบเดิม สรุปได้ดังนี้
5.2.1) กำรขออนุมัติหลักสูตร ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขการขออนุมัติหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างชัดเจน ควรมีแนวทำงแก้ไข คือ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- vii (1) กรมพั ฒนาฝี มื อแรงงานควรจั ดให้ มี การฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การต่ อไปอย่ างต่ อเนื่ อง เนื่ องจาก
สถานประกอบการมีการเปลี่ยนพนักงานที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการขออนุมัติหลักสูตรฝึกอบรมบ่อย หาก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานไม่สามารถจัดการฝึกอบรมเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องได้ ควรจัดทาสื่อการสอน
เช่น คลิบวีดีโอ คู่มือ เป็นต้น ออกเผยแพร่ เพื่อให้สถานประกอบการสามารถดาเนินการจัดทาเอกสาร
การขออนุมัติหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง ตามวิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขที่กาหนด (2) กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความสามารถในการให้คาแนะนาปรึกษาแก่สถานประกอบการใน
ประเด็นดังกล่าวอย่างทันการ
5.2.2) กำรรำยงำนผลกำรฝึกอบรมและตรวจผลกำรฝึ กอบรม การรายงานผล
การฝึกอบรมมีความซ้าซ้อน ผู้ประกอบการต้องยื่นแบบรายงานผลการฝึกอบรมทั้งในรูปแบบเอกสาร
และแบบออนไลน์ (Online) และใช้ระยะเวลาในการรอผลการพิจารณานาน บางครั้งพ้นระยะเวลา
ของการยื่นเอกสารขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ควรมีแนวทำงแก้ไข คือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ควรกาหนดระยะเวลาในการตรวจผลการฝึกอบรมเพื่อให้ สถานประกอบการได้รับประโยชน์ทางภาษี
ตามเจตจ านงของ พ.ร.บ. ส่ งเสริ มการพัฒ นาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2545 อย่างแท้จริง นอกจากนี้
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานควรเร่งดาเนินการทดลองใช้ระบบการยื่นแบบรายงานผลการฝึกอบรมแบบ
ออนไลน์ ให้ แล้ ว เสร็ จ โดยเร็ ว และกาหนดให้ มีการยื่น แบบรายงานผลการฝึ ก อบรมในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งเพียงรูปแบบเดียว เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน สับสน ซึ่งจะมีผ ลต่อระยะเวลาที่ใช้ใน
การพิจารณาตรวจผลการฝึกอบรม
5.2.3) กำรติดต่อสื่อสำรเกี่ยวกับข่ำวสำรกำรฝึกอบรม กฎหมำยและระเบียบใหม่
ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรม
จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติ อย่างทันการ ควรแนวทำงแก้ไข คือ (1) กรมพัฒนาฝีมือแรงงานควรแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ
ข่าวการฝึกอบรม กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝี มือแรงงาน อย่างต่อเนื่อง โดยใช้
ช่องทางการสื่อสาร วิธีการสื่อสาร และสื่อ ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะในการให้ข้อมูล
อาจแจ้งให้สถานประกอบการทราบโดยตรงเมื่อพนักงานของสถานประกอบการมาติดต่อที่หน่วยงานของ
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน หรืออาจแจ้งผ่านสมาคมที่สถานประกอบการเป็นสมาชิก เช่น สมาคมผู้ผลิ ต
ชิ้ นส่ วนยานยนต์ ไทย และจั ดท าข้ อมู ลประกาศในเว็ บไซต์ ที่ เกี่ ยวข้ องของกรมพั ฒนาฝี มื อแรงงาน
นอกจากนี้ควรสร้างช่องทางการสื่อสารสาหรับการติดต่อสอบถามระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและ
ผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้าใจ ซึ่งจะนาไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง และรวดเร็วยิ่งขึ้น (2) การสารวจ
ความต้องการอบรม สถานประกอบการส่วนใหญ่มีการวางแผนการฝึกอบรมในช่วงปลายปีปฏิทิน (กันยายน –
พฤศจิกายน) ดังนั้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือหน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ทาหน้าที่
จัดการฝึกอบรม ควรสอบถามความต้องการฝึกอบรมจากสถานประกอบการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เพื่อให้
สามารถจัดหลักสูตรได้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้หลักสูตรควร
จัดหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ เพื่อให้สถานประกอบการ
อยากส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานได้
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- viii 6. ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ กำรปรั บ ปรุ ง กำรอบรมเพื่ อ พั ฒ นำฝี มื อ แรงงำน ภำยใต้ พ.ร.บ.
ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
เนื่องจากโครงสร้างอุตสาหกรรมและรูปแบบการบริหารจัดการของอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป
ภายใต้ นโยบาย Thailand 4.0 ที่ เน้ นการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสนั บสนุ นห่ วงโซ่ การผลิ ต
(Supply Chain) ในขณะที่ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ยังไม่ได้กาหนดการพัฒนา
ฝีมือแรงงานให้ครอบคลุมการอบรมในบางลักษณะของสถานประกอบการและเครือข่ายสถานประกอบการ
จึงมีความจาเป็นที่จะต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนการปฏิบัติภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. 2545 ในประเด็น ดังต่อไปนี้
6.1) กำรฝึกอบรมผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบสำรสนเทศ สถานประกอบการ
ยังไม่สามารถน าค่าใช้ จ่ ายของการฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบสารสนเทศมารับสิทธิ
ประโยชน์ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เนื่องจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะ
รับรองหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ดาเนินการโดยสถานประกอบการที่สามารถระบุตัวตนจริง
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ และหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ขอรับรองจากกรมพัฒนาฝีมื อ
แรงงานตาม พ.ร.บ. ส่ งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2545 จะต้องแสดงให้เห็ นถึงทักษะฝี มือที่
เกี่ยวข้องกับงานที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติ ในปัจจุบันการฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
สารสนเทศยั งมีข้อจากัดด้านการพิสู จน์ ตัวตนจริงของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและการแสดงผลลัพธ์การ
เรี ยนรู้ นอกจากนี้ กระบวนการรวมถึ งรู ปแบบของการฝึ กอบรมผ่ านระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ และระบบ
สารสนเทศยังมีความหลากหลายและขาดรูปแบบโครงสร้างที่ชัดเจน อีกทั้งประเมินทักษะของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ยาก ทาให้ยากต่อการรับรองหลักสูตร ในอนาคตหากมีมาตรการแก้ไขประเด็นเหล่านี้ได้แล้ว
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานควรมีการพิจารณาเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมในรูปแบบดังกล่าว
6.2) กำรฝึกอบรมแรงงำนของบริษัทในเครือ ในปัจจุบันสถานประกอบการจานวนมาก
ดาเนินกิจการในลักษณะกลุ่มบริษัทหรือบริษัทในเครือ (บริษัทแม่-ลูก) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้า
ให้ได้มาตรฐานเดียวกัน จึงจาเป็ นต้ องจัดฝึกอบรมแรงงานร่ วมกัน โดยทั่วไปจะมีบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดฝึกอบรมและรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ แต่ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 บริษัทที่จัดการฝึกอบรมไม่สามารถนาค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงดังกล่าว
มารับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีได้อย่างครบถ้วน บริษัทที่จัดการฝึกอบรมสามารถรับสิทธิประโยชน์ได้
ตามสัดส่วนของแรงงานที่ส่งเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น เช่น บริษัท ก. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ทาหน้าที่ฝึกอบรม
ให้พนักงานของบริษัทในเครือและเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมทั้งหมด เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
1,000,000 บาท มีผู้ เข้าอบรมทั้งหมด 100 คน ในจ านวนนี้ เป็นพนักงานของบริ ษัท ก. จ านวน 40 คน
ส่วนที่เหลืออีก 60 คน เป็นพนักงานของบริษัท ข. ซึ่งเป็นบริษัทลูก บริษัท ก. จะสามารถนาค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมเพียงร้อยละ 40 มารับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี ทาให้บริษัท ก. ขาดแรงจูงใจในการจัด
ฝึกอบรมให้พนักงานของบริษัทในเครือ ส่งผลให้พนักงานของบริษัท ข. เสียโอกาสในการเข้าฝึกอบรม
ขณะเดียวกันบรษัท ข. ซึ่งไม่ได้รั บภาระค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมก็ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี
ในอนาคตมีแนวโน้มว่าโครงสร้างการผลิตในอุ ตสาหกรรมต่างๆ จะอยู่ในรูปแบบของบริษัทในเครือ
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- ix มากยิ่งขึ้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงควรพิจารณาแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานของ
บริษัทแม่ซึ่งรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้บริษัทลูกมากขึ้น
6.3) กำรฝึกอบรมของบริ ษั ทในห่ วงโซ่อุ ปทำน เนื่องจากนโยบาย Thailand 4.0
เน้นการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทาน ผู้ประกอบการหลัก (Tier 1) มักฝึกอบรมแรงงานให้ผู้ประกอบการ
ต้นน้าของตน โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมดังกล่าว แต่ไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ตาม
พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เนื่องจากไม่ได้ส่งแรงงานของตนเองเข้าร่วมการอบรม
ในขณะที่สถานประกอบการต้นน้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็กก็ไม่ได้รับแรงจูงใจในการจัดฝึกอบรมจาก
พ.ร.บ. ส่ งเสริมการพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2545 จากการที่โครงสร้างอุตสาหกรรมดาเนินไปใน
ลักษณะห่วงโซ่อุปทานมากขึ้นภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 จึงเป็นการสมควรที่กรมพัฒ นาฝีมือ
แรงงานจะพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์ เพื่อเกื้อกูลบริษัทที่จัดการอบรมแรงงาน
ทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ตลอดทั้งห่ วงโซ่อุปทาน แม้ว่าตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒ นาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 สถานประกอบการที่มีการจ้างงานน้อยกว่า 100 คน จะสามารถนาค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมแรงงานมาขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ แต่สถานประกอบการนอกจากจะไม่ทราบ
ข้อมูลนี้แล้วยังไม่มีแรงจูงใจจะมาใช้สิทธิทางภาษี เนื่องจากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสูงกว่าสิทธิ
ทางภาษีที่จะได้รับ อีกทั้งมีขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์หลายขั้นตอน
6.4) กำรสนับสนุนให้องค์กร/สถำบันกำรศึกษำเป็นผู้จัดอบรมแรงงำน สืบเนื่องจาก
ปัญหาที่สถานประกอบการมักไม่ขอรับอนุมัติหลักสูตรเพื่อจัดการฝึกอบรมแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สถานประกอบการขนาดเล็ก อีกทั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอาจมีความจากัดด้านบุคลากรและวิทยากรใน
การฝึ กอบรม แต่ความต้ องการฝึ กอบรมมีการเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลาตามโครงสร้างอุ ตสาหกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้ นกรมพัฒนาฝี มือแรงงานควรสนับสนุนให้องค์กร/สถาบันการศึกษาได้รับอนุมัติ
หลักสูตรฝึกอบรมแรงงานในสาขาต่างๆ ที่เป็นความต้องการเฉพาะด้าน เนื่องจากองค์กร/สถาบันการศึกษา
เป็นแหล่งที่มีองค์ความรู้และความชานาญเฉพาะด้านในวิทยากรต่างๆ อยู่แล้ว
6.5) กำรเป็ น ผู้ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจั ด ฝึ ก อบรมของกรมพั ฒ นำฝี มื อ
แรงงำน สืบเนื่องจากปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการฝึกอบรมแรงงานตามที่กล่าวมาข้างต้น กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานควรพิจารณาพัฒนาระบบ E-Service เพื่อให้การอนุมัติหลักสูตรเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
นอกจากนี้ กรมพัฒนาฝี มือแรงงานควรปรับบทบาทหน้าที่จากการเป็นหน่วยงานที่จัดการฝึ กอบรม
มาเป็นหน่วยงานที่อานวยความสะดวก (Facilitator) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการฝึกอบรมตามความต้องการ
ของสถานประกอบการโดยองค์กร/สถาบันการศึกษาผู้จัดการฝึกอบรมที่มีองค์ความรู้เฉพาะทางตามที่
กล่ าวมาข้างต้น การเปลี่ ยนแปลงหน้าที่ดังกล่ าวนี้จะท าให้ บริการด้านการฝึ กอบรมแรงงานภายใต้
ความรั บผิ ดชอบของกรมพั ฒนาฝี มื อแรงงานสามารถครอบคลุ มสถานประกอบการในขนาดต่ างๆ
มากยิ่งขึ้น
7. ข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำย Thailand 4.0
จากการสารวจสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย พบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่
มีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 ในระดับน้อยถึงปานกลาง ดังนั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานควร
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-xร่ วมมือกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องสร้ างความเข้าใจเกี่ยวกั บนโยบายดั งกล่ าว เพื่ อน าไปสู่ แนวทางการ
พัฒนาการผลิตและการพัฒนาแรงงานรองรับนโยบาย Thailand 4.0 อย่างแท้จริงและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
8. ข้อเสนอแนะสำหรับกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องต่อไป
8.1) กำรศึ ก ษำวิ จั ย เพื่ อน ำไปสู่ กำรฝึ ก อบรมเชิ ง ปฎิ บั ติ ก ำรเพื่ อ สร้ ำ งควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลิตภำพแรงงำน กำรวัดผลิตภำพแรงงำนจำกโปรแกรมกำรวัดที่จะได้กำหนดให้
มีกำรพัฒนำและจัดสร้ำงขึ้น
การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลิตภาพแรงงานและการวัดผลิตภาพแรงงานในระดับน้อยถึงปานกลาง และมีจานวนน้อยที่เข้าใจ
อย่างถูกต้อง ดังนั้น ในเบื้องต้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานควรจัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อนาไปสู่การฝึกอบรม
เชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภาพแรงงาน การวัดผลิตภาพแรงงานจากโปรแกรม
การวั ดที่ จะได้ ก าหนดให้ มี การพั ฒนาและจั ดสร้ างขึ้ น รวมทั้ งการประเมิ นผลของการอบรมที่ มี ต่ อ
การเปลี่ ยนแปลงผลิ ตภาพแรงงาน จะท าให้ สถานประกอบการเปรี ยบเที ยบระหว่ างการเพิ่ มขึ้ นของ
ผลิตภาพแรงงานอันเนื่องมาจากการอบรมแรงงานทุกระดับในสถานประกอบการได้ และเปรียบเทียบ
ความคุ้มค่าของการอบรมประเภทต่างๆ ได้เช่นกัน เป็นการชักจูงให้สถานประกอบการเห็นความสาคัญ
ของการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในระยะยาวต่อไป ซึ่งเท่ากับเป็นการลดภาระในงานอันเป็นพื้นฐานของ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจากการที่ต้องชักจูงให้สถานประกอบการเห็นความสาคัญของการฝึกอบรมไปเป็น
การมุ่งเน้ นที่การพัฒนาหลั กสูตรที่สอดคล้ องกับความก้าวหน้าทางการผลิต เทคโนโลยีการผลิ ต และ
การบริหารจัดการ ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วภายใต้นโยบาย Thailand 4.0
8.2) กำรศึ ก ษำวิ จั ย เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง พ.ร.บ. ส่ ง เสริ ม กำรพั ฒ นำฝี มื อ แรงงำน
พ.ศ. 2545 เพื่อให้มีการปรับปรุงเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 ตามที่ได้เสนอแนะมาข้างต้นสามารถดาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานควรพิจารณาถึงความจาเป็นในการที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุง พ.ร.บ. ส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ให้สามารถจัดการเกี่ยวกับการฝึกอบรมแรงงานได้ครอบคลุม
สถานประกอบการทุกขนาด ประเภท และรูปแบบ/ลักษณะการดาเนินธุรกิจ ได้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น
เมื่ อ นั้ น พ.ร.บ. ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาฝี มือ แรงงานที่ จ ะได้ มี ก ารปรั บ ปรุง จะท าหน้ า ที่ พั ฒ นาทั ก ษะ
ความชานาญ และความสามารถของแรงงานสมดังเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. อย่างแท้จริงยิ่งขึ้น
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