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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจหลักในการฝึกอบรมฝีมือ
แรงงาน เพ่ือให้แรงงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ เพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์ ความสามารถ เจตคติ และ
สร้างความพร้อมในการท างานและด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัย
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาเพ่ือด าเนิน
โครงการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 เรื่อง การวิจัยเกี่ยวกับการฝึกอบรมฝีมือ
แรงงานกับการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานใน 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ  
2 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่ส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึน
ของผลิตภาพแรงงาน และ 2) เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้สามารถเพ่ิม 
ผลิตภาพแรงงานใน 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และการแปรรูปอาหาร 

ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการส ารวจสถานประกอบการ
ตัวอย่างจ านวนรวมทั้งสิ้น 515 รายในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งห้าอุตสาหกรรมและการสัมภาษณ์
เช ิงล ึกผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมละ 50 ราย รวมทั ้งสิ ้น 250 ราย และใช ้ข ้อม ูลทุต ิยภูมิ  
ในการศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมายและรูปแบบการจัดฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ในระยะที่ผ่านมา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ รวมทั้งใช้ 
การวิเคราะห์ F-test และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) 
ส าหรับผลการศึกษา ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษา และข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาที่
เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้สามารถสรุปผลการศึกษาเฉพาะในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจข้อมูลปฐมภูมิจากสถานประกอบการตัวอย่างจ านวน 102 ราย และ 
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะจ านวน 50 ราย  
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงสร้ำงอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและกำรจ้ำงงำน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งใน 10 ของอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต (New 
Engine of Growth) ในปี พ.ศ. 2556-2560 มีมูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ยปีละ 
45,344.76 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ (ร้อยละ 20.29 ของมูลค่าการส่งออกรวม) การผลิตผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
(Disruptive Technology) ซึ่งถือเป็นทั้งโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) กล่าวคือ 
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เป็นการสร้างโอกาสและตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งสามารถต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมขึ้น อาทิ  
การยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตวงจรรวมที่มีความซับซ้อนขึ้น การผลิตระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ใน 
ยานยนต์ และอุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีสูง เช่น อุปกรณ์โทรคมนาคม การออกแบบและ 
ผลิตระบบที่อยู่อาศัยอัจฉริยะ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Appliances) ซึ่งเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ การออกแบบผลิตอุปกรณ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ประเภทสวมใส่ เช่น นาฬิกา
ข้อมืออัจฉริยะ (Smart Watch) การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาด
เล็ก (Microelectronics) และการออกแบบระบบฝังตัว (Embedded Systems) รวมถึงการผลิตสาร
หรือแผ่นไมโครอิเล็กทรอนิกส์ แต่ถ้าไม่มีปรับตัวอาจส่งผลให้ความได้เปรียบทางการแข่งขันของไทย
ลดลงและเสียเปรียบความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศใน AEC อาทิ มาเลเซียและเวียดนาม 

ประเทศไทยมีสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้ารวม 2,408 ราย 
ส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 62 ของผู้ประกอบการทั้งหมด ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็น  
ผู้รับจ้างผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์หรือเป็นการผลิต Original Equipment Manufacturing (OEM)  
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ส าคัญในระดับ
โลก อาทิ Hard Disk Drive แผงวงจรรวมและชิ้นส่วน ( Integrated Circuits) เครื่องปรับอากาศ 
ตู้เย็น และเครื่องซักผ้า เป็นต้น เนื่องจากมีบริษัทชั้นน าระดับโลกเข้ามาลงทุนในประเทศไทย อาทิ 
Western Digital, Seagate, HANA Microelectronics Group, ไม โครชิ ฟ  เทค โน โลยี , Daikin, 
Electrolux, Haier, Mitsubishi, Panasonic, Sony, Samsung, LG และ Toshiba เป็นต้น 

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีการจ้างแรงงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 729,029 

คน  เ ป็ น แ ร ง ง าน ในสถาน ปร ะก อบก า ร ขนา ด ให ญ่ ม า กที่ สุ ด  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ยล ะ  64. 04  
ของแรงงานรวม สถานประกอบการขนาดใหญ่และขนาดกลางมักเป็นบรรษัทข้ามชาติหรือร่วมทุนกับ
ต่างชาติจะใช้เครื่องจักรและ /หรือหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติควบคู่ไปกับการใช้แรงงาน แต่ 
สถานประกอบการขนาดเล็กมักเป็นของคนไทยซึ่งรับช่วงการผลิตหรือประกอบที่ไม่ซับซ้อนและใช้
แรงงานคนมาก แต่ขาดแคลนแรงงานทักษะ/ทักษะพิเศษที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  ขาดทัศนคติใน 
การเรียนรู้การจัดการและเทคโนโลยีใหม่ ขาดการสั่งสมทักษะและประสบการณ์ในการท างาน 
อย่างต่อเนื่อง ขาดพ้ืนฐานความรู้ในการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น และมีผลิตภาพ (Productivity) ต่ า 

2. ผลกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับผลิตภำพแรงงำนและควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำย Thailand 4.0 
ในอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จากการเก็บข้อมูลตัวอย่างผู้ประกอบการจ านวน 102 ราย เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์เกี่ยวกับผลิตภาพแรงงาน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภาพแรงงาน นโยบาย 
Thailand 4.0 และการฝึกอบรมแรงงาน สรุปได้ว่าผลิตภาพแรงงานโดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง 
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะเท่ากับ 4,816,767 บาทต่อคนต่อปี  มีแนวโน้มว่า 
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สถานประกอบการที่มีขนาดใหญ่จะมีผลิตภาพสูงกว่าสถานประกอบการที่มีขนาดเล็กกว่า มีระดับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภาพแรงงานในระดับปานกลางถึงระดับดี สถานประกอบการ 
มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Thailand 4.0 และความพร้อมในการเข้าสู่ Thailand 4.0 ในระดับปานกลาง 
โดยมีแนวโน้มว่ากลุ่มที่เป็นบรรษัทข้ามชาติ และบริษัทสาขาของบรรษัทข้ามชาติจะมีระดับความรู้
ความเข้าใจและความพร้อมในการเข้าสู่ Thailand 4.0 มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ  

3. ผลกำรวิเครำะห์ เปรียบเทียบปัจจัยที่ มีผลต่อผลิตภำพแรงงำนในอุตสำหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณแสดงให้เห็นว่าทุน ชั่วโมง  
การฝึกอบรม และขนาดของสถานประกอบการ มีผลกระทบทางบวกต่อการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เนื้อหาของหลักสูตรการจัดอบรม ผู้ฝึกอบรม มีผลกระทบ 
ต่อการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรมนี้เช่นกัน 

4. ข้อเสนอแนะหัวข้อ/หลักสูตรกำรฝึกอบรมแรงงำนในอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.23 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัยส ำหรับกำรพัฒนำกำรจัดฝึกอบรมแรงงำน 

5.1) กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลิตภำพแรงงำน สถานประกอบการ 
ส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภาพแรงงานในระดับปานกลาง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานควรจัด
ฝึกอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภาพแรงงาน โดยเฉพาะในสถานประกอบการ  
ขนาดเล็กซึ่งมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภาพแรงงานน้อยกว่าสถานประกอบการขนาดใหญ่  หาก 
สถานประกอบการสามารถประเมินผลิตภาพของแรงงานและประเมินการเพ่ิมข้ึนของผลิตภาพแรงงาน
อันเนื่องมาจากการอบรมแรงงานทุกระดับในสถานประกอบการได้ จะท าให้สถานประกอบการสามารถ
เปรียบเทียบความคุ้มค่าของการอบรมประเภทต่างๆ และอาจน าไปสู่การก าหนดค่าจ้างที่เหมาะสม  
เมื่อพิจารณาจากผลิตภาพของแรงงาน ซึ่งในท้ายที่สุดอาจช่วยลดการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจาก 
สถานประกอบการเดิมภายหลังการอบรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถและทักษะของแรงงงานแล้ว 

5.2) กำรแก้ไขปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ จำกกำรฝึกอบรม 
ในรูปแบบเดิม สรุปได้ดังนี้ 

5.2.1) กำรขออนุมัติหลักสูตร ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขการขออนุมัติหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างชัดเจน ควรมีแนวทำงแก้ไข คือ  
(1) กรมพัฒนาฝีมือแรงงานควรจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก 
สถานประกอบการมีการเปลี่ยนพนักงานที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการขออนุมัติหลักสูตรฝึกอบรมบ่อย หาก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานไม่สามารถจัดการฝึกอบรมเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องได้ ควรจัดท าสื่อการสอน 
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เช่น คลิบวีดีโอ คู่มือ เป็นต้น ออกเผยแพร่ เพ่ือให้สถานประกอบการสามารถด าเนินการจัดท าเอกสาร
การขออนุมัติหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง ตามวิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขที่ก าหนด (2) กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถในการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่สถานประกอบการใน
ประเด็นดังกล่าวอย่างทันการ 

5.2.2) กำรรำยงำนผลกำรฝึกอบรมและตรวจผลกำรฝึกอบรม  การรายงานผล 
การฝึกอบรมมีความซ้ าซ้อน ผู้ประกอบการต้องยื่นแบบรายงานผลการฝึกอบรมทั้งในรูปแบบเอกสาร
และแบบออนไลน์ (Online) และใช้ระยะเวลาในการรอผลการพิจารณานาน บางครั้งพ้นระยะเวลา
ของการยื่นเอกสารขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ควรมีแนวทำงแก้ไข คือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ควรก าหนดระยะเวลาในการตรวจผลการฝึกอบรมเพ่ือให้สถานประกอบการได้รับประโยชน์ทางภาษี
ตามเจตจ านงของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 อย่างแท้จริง นอกจากนี้ 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานควรเร่งด าเนินการทดลองใช้ระบบการยื่นแบบรายงานผลการฝึกอบรมแบบ
ออนไลน์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และก าหนดให้มีการยื่นแบบรายงานผลการฝึกอบรมในรูปแบบใด 
รูปแบบหนึ่งเพียงรูปแบบเดียว เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน สับสน ซึ่งจะมีผลต่อระยะเวลาที่ใช้ใน  
การพิจารณาตรวจผลการฝึกอบรม 

5.2.3) กำรติดต่อสื่อสำรเกี่ยวกับข่ำวสำรกำรฝึกอบรม กฎหมำยและระเบียบใหม่
ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรม
จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติ อย่างทันการ ควรแนวทำงแก้ไข คือ (1) กรมพัฒนาฝีมือแรงงานควรแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ
ข่าวการฝึกอบรม กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ 
ช่องทางการสื่อสาร วิธีการสื่อสาร และสื่อ ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะในการให้ข้อมูล  
อาจแจ้งให้สถานประกอบการทราบโดยตรงเมื่อพนักงานของสถานประกอบการมาติดต่อที่หน่วยงานของ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรืออาจแจ้งผ่านสมาคมที่สถานประกอบการเป็นสมาชิก เช่น สมาคมผู้ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และจัดท าข้อมูลประกาศในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
นอกจากนี้ควรสร้างช่องทางการสื่อสารส าหรับการติดต่อสอบถามระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและ
ผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างความเข้าใจ ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง และรวดเร็วยิ่งขึ้น (2) การส ารวจ
ความต้องการอบรม สถานประกอบการส่วนใหญ่มีการวางแผนการฝึกอบรมในช่วงปลายปีปฏิทิน (กันยายน – 
พฤศจิกายน) ดังนั้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือหน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ท าหน้าที่
จัดการฝึกอบรม ควรสอบถามความต้องการฝึกอบรมจากสถานประกอบการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เพ่ือให้
สามารถจัดหลักสูตรได้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้หลักสูตรควร
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จัดหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ เพ่ือให้สถานประกอบการ
อยากส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานได้ 

6. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรอบรมเพื่อพัฒนำฝีมือแรงงำน ภำยใต้ พ.ร.บ. 
ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545 

เนื่องจากโครงสร้างอุตสาหกรรมและรูปแบบการบริหารจัดการของอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป 
ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุนห่วงโซ่การผลิต 
(Supply Chain) ในขณะที่ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ยังไม่ได้ก าหนดการพัฒนา
ฝีมือแรงงานให้ครอบคลุมการอบรมในบางลักษณะของสถานประกอบการและเครือข่ายสถานประกอบการ 
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนการปฏิบัติภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. 2545 ในประเด็น ดังต่อไปนี้ 

6.1) กำรฝึกอบรมผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบสำรสนเทศ สถานประกอบการ
ยังไม่สามารถน าค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบสารสนเทศมารับสิทธิ
ประโยชน์ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เนื่องจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะ
รับรองหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ด าเนินการโดยสถานประกอบการที่สามารถระบุตัวตนจริง
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ และหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ขอรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 จะต้องแสดงให้เห็นถึงทักษะฝีมือที่
เกี่ยวข้องกับงานที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติ ในปัจจุบันการฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
สารสนเทศยังมีข้อจ ากัดด้านการพิสูจน์ตัวตนจริงของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและการแสดงผลลัพธ์การ
เรียนรู้ นอกจากนี้กระบวนการรวมถึงรูปแบบของการฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
สารสนเทศยังมีความหลากหลายและขาดรูปแบบโครงสร้างที่ชัดเจน อีกทั้งประเมินทักษะของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ยาก ท าให้ยากต่อการรับรองหลักสูตร ในอนาคตหากมีมาตรการแก้ไขประเด็นเหล่านี้ได้แล้ว
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานควรมีการพิจารณาเพ่ือสนับสนุนการฝึกอบรมในรูปแบบดังกล่าว 

6.2) กำรฝึกอบรมแรงงำนของบริษัทในเครือ ในปัจจุบันสถานประกอบการจ านวนมาก
ด าเนินกิจการในลักษณะกลุ่มบริษัทหรือบริษัทในเครือ (บริษัทแม่-ลูก) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้า
ให้ได้มาตรฐานเดียวกัน จึงจ าเป็นต้องจัดฝึกอบรมแรงงานร่วมกัน โดยทั่วไปจะมีบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 
ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดฝึกอบรมและรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ แต่ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 บริษัทที่จัดการฝึกอบรมไม่สามารถน าค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงดังกล่าว
มารับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีได้อย่างครบถ้วน บริษัทที่จัดการฝึกอบรมสามารถรับสิทธิประโยชน์ได้
ตามสัดส่วนของแรงงานที่ส่งเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น เช่น บริษัท ก. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ท าหน้าที่ฝึกอบรม
ให้พนักงานของบริษัทในเครือและเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมทั้งหมด เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 
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1,000,000 บาท มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 100 คน ในจ านวนนี้เป็นพนักงานของบริษัท ก. จ านวน 40 คน  
ส่วนที่เหลืออีก 60 คน เป็นพนักงานของบริษัท ข. ซึ่งเป็นบริษัทลูก บริษัท ก. จะสามารถน าค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมเพียงร้อยละ 40 มารับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี ท าให้บริษัท ก. ขาดแรงจูงใจใน 
การจัดฝึกอบรมให้พนักงานของบริษัทในเครือ ส่งผลให้พนักงานของบริษัท ข. เสียโอกาสในการเข้า
ฝึกอบรม ในขณะเดียวกันบรษัท ข. ซึ่งไม่ได้รับภาระค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมก็ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์
ลดหย่อนภาษี ในอนาคตมีแนวโน้มว่าโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ จะอยู่ในรูปแบบของ
บริษัทในเครือมากยิ่งข้ึน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงควรพิจารณาแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาฝีมือ
แรงงานของบริษัทแม่ซ่ึงรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้บริษัทลูกมากข้ึน 

6.3) กำรฝึกอบรมของบริษัทในห่วงโซ่อุปทำน เนื่องจากนโยบาย Thailand 4.0  
เน้นการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทาน ผู้ประกอบการหลัก (Tier 1) มักฝึกอบรมแรงงานให้ผู้ประกอบการ
ต้นน้ าของตน โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมดังกล่าว แต่ไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ตาม 
พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เนื่องจากไม่ได้ส่งแรงงานของตนเองเข้าร่วมการอบรม 
ในขณะที่สถานประกอบการต้นน้ าซึ่งส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็กก็ไม่ได้รับแรงจูงใจในการจัดฝึกอบรมจาก 
พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 จากการที่โครงสร้างอุตสาหกรรมด าเนินไปใน
ลักษณะห่วงโซ่อุปทานมากขึ้นภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 จึงเป็นการสมควรที่กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานจะพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูลบริษัทที่จัดการอบรมแรงงาน  
ทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน แม้ว่าตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 สถานประกอบการที่มีการจ้างงานน้อยกว่า 100 คน จะสามารถน าค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมแรงงานมาขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ แต่สถานประกอบการนอกจากจะไม่ทราบ
ข้อมูลนี้แล้วยังไม่มีแรงจูงใจจะมาใช้สิทธิทางภาษี เนื่องจากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสูงกว่าสิทธิ
ทางภาษีที่จะได้รับ อีกท้ังมีข้ันตอนการขอรับสิทธิประโยชน์หลายขั้นตอน 

6.4) กำรสนับสนุนให้องค์กร/สถำบันกำรศึกษำเป็นผู้จัดอบรมแรงงำน สืบเนื่องจาก
ปัญหาที่สถานประกอบการมักไม่ขอรับอนุมัติหลักสูตรเพ่ือจัดการฝึกอบรมแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สถานประกอบการขนาดเล็ก อีกทั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอาจมีความจ ากัดด้านบุคลากรและวิทยากรใน
การฝึกอบรม แต่ความต้องการฝึกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามโครงสร้างอุตสาหกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานควรสนับสนุนให้องค์กร/สถาบันการศึกษาได้รับอนุมัติ
หลักสูตรฝึกอบรมแรงงานในสาขาต่างๆ ที่เป็นความต้องการเฉพาะด้าน เนื่องจากองค์กร/สถาบันการศึกษา
เป็นแหล่งที่มีองค์ความรู้และความช านาญเฉพาะด้านในวิทยากรต่างๆ อยู่แล้ว 

6.5) กำรเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดฝึกอบรมของกรมพัฒนำฝีมือ
แรงงำน สืบเนื่องจากปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการฝึกอบรมแรงงานตามที่กล่าวมาข้างต้น กรมพัฒนา
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ฝีมือแรงงานควรพิจารณาพัฒนาระบบ E-Service เพ่ือให้การอนุมัติหลักสูตรเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
นอกจากนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานควรปรับบทบาทหน้าที่จากการเป็นหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรม  
มาเป็นหน่วยงานที่อ านวยความสะดวก (Facilitator) เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการฝึกอบรมตามความต้องการ
ของสถานประกอบการโดยองค์กร/สถาบันการศึกษาผู้จัดการฝึกอบรมที่มีองค์ความรู้เฉพาะทางตามที่
กล่าวมาข้างต้น การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ดังกล่าวนี้จะท าให้บริการด้านการฝึกอบรมแรงงานภายใต้  
ความรับผิดชอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสามารถครอบคลุมสถานประกอบการในขนาดต่างๆ  
มากยิ่งขึ้น  

7. ข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำย Thailand 4.0 

จากการส ารวจสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย พบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่ 
มีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 ในระดับน้อยถึงปานกลาง ดังนั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานควร
ร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว เพ่ือน าไปสู่แนวทาง 
การพัฒนาการผลิตและการพัฒนาแรงงานรองรับนโยบาย Thailand 4.0 อย่างแท้จริงและแพร่หลาย 
มากยิ่งขึ้น  

8. ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องต่อไป 

8.1) กำรศึกษำวิจัยเพื่อน ำไปสู่กำรฝึกอบรมเชิงปฎิบัติกำรเพื่อสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลิตภำพแรงงำน กำรวัดผลิตภำพแรงงำนจำกโปรแกรมกำรวัดที่จะได้ก ำหนดให้
มีกำรพัฒนำและจัดสร้ำงขึ้น  

การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายมีความเข้าใจ

เกี่ยวกับผลิตภาพแรงงานและการวัดผลิตภาพแรงงานในระดับน้อยถึงปานกลาง และมีจ านวนน้อยที่เข้าใจ

อย่างถูกต้องดังนั้น ในเบื้องต้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานควรจัดให้มีการศึกษาวิจัยเพ่ือน าไปสู่การฝึกอบรม
เชิงปฎิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภาพแรงงาน การวัดผลิตภาพแรงงานจากโปรแกรม
การวัดที่จะได้ก าหนดให้มีการพัฒนาและจัดสร้างขึ้น รวมทั้งการประเมินผลของการอบรมที่มีต่อ 
การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพแรงงาน จะท าให้สถานประกอบการเปรียบเทียบระหว่างการเพ่ิ มขึ้นของ 
ผลิตภาพแรงงานอันเนื่องมาจากการอบรมแรงงานทุกระดับในสถานประกอบการได้ และเปรียบเทียบ
ความคุ้มค่าของการอบรมประเภทต่างๆ ได้เช่นกัน เป็นการชักจูงให้สถานประกอบการเห็นความส าคัญ
ของการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในระยะยาวต่อไป ซึ่งเท่ากับเป็นการลดภาระในงานอันเป็นพื้นฐานของ 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจากการที่ต้องชักจูงให้สถานประกอบการเห็นความส าคัญของการฝึกอบรมไปเป็น
การมุ่งเน้นที่การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางการผลิต เทคโนโลยีการผลิต และ 
การบริหารจัดการ ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 
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  8.2) กำรศึกษำวิจัยเพื่อปรับปรุง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  
พ.ศ. 2545 เพ่ือให้มีการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 ตามที่ได้เสนอแนะมาข้างต้นสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานควรพิจารณาถึงความจ าเป็นในการที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยเพ่ือปรับปรุง พ.ร.บ. ส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ให้สามารถจัดการเกี่ยวกับการฝึกอบรมแรงงานได้ครอบคลุม
สถานประกอบการทุกขนาด ประเภท และรูปแบบ/ลักษณะการด าเนินธุรกิจ ได้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น 
เมื่อนั้น พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานที่จะได้มีการปรับปรุงจะท าหน้าที่พัฒนาทักษะ  
ความช านาญ และความสามารถของแรงงานสมดังเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. อย่างแท้จริงยิ่งขึ้น 

 


