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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเพ่ือเปรียบเทยีบหลักสตูรที่ต้องการฝึกอบรมของ

พนักงาน บริษัท สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส ์ จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

จ านวน 120 คนใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ียค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test และ F-test 

(ANOVA) และทดสอบรายคู่โดยวิธี Least Significant Different ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลทั่วไป 

ส่วนใหญ่เพศชายอายุไม่เกนิ 61 ปี ปริญญาตรี ระดับพนักงาน รายได้35,001 บาทขึ้นไปเป็นฝ่าย

ข้อมูลขนส่งรถ ความต้องการฝึกอบรมภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ด้าน Other Training ระดับปานกลาง 

ด้าน Soft Skill Training และด้าน Marine Skill & Knowledge Training ระดับน้อย ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง เงินเดือน และแผนก/ฝ่ายงานที่แตกต่างกนั มี

หลักสตูรที่ต้องการฝึกอบรมในภาพรวมทั้ง 3 ด้านแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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1. บทน า 

 ปัจจุบันองค์กรถูกท้าทายด้วยระบบโลกาภิวัฒน์ โดยมีการเปล่ียนแปลงของยุคสมัยที่มีแต่การ

แข่งขัน ซ่ึงจะน ามาซ่ึงการสร้างความได้เปรียบและเอารัดเอาเปรียบทุกรูปแบบเพ่ือชัยชนะ จึงส่งผลให้

ทุกองค์การและหน่วยงานต่างๆ จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงแนวทางการบริหารบุคลากรต้องมีการเปล่ียน 

แปลงและพัฒนาเช่นกัน เพ่ือให้ตนเองมีความรู้ความสามารถทันการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนได้จึง

เหมือนเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญที่เกิดจากการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองเป็น

การเตรียม พร้อมเพ่ือเปล่ียนแปลง (Wool Folk 1998, p.24 อ้างถึงใน สบืศักด์ิ น้อยดัด, 2555, น.

58)ได้กล่าวถึงการพัฒนาของบุคคลว่าเป็นการเปล่ียนแปลงในทุกๆด้าน ที่ค่อนข้างคงที่แน่นอนนับ

แต่เกดิจนตลอดชีวิตโดยการบริหารเชิงกลยุทธซ่ึ์งผู้บริหารต้องทบทวนเหตุการณ์ต่างๆวิเคราะห์  เพ่ือ

สร้างวิสัยทัศน์ใหม่และพร้อมปรับรูปแบบการท างานใหม่ที่จะท าให้การด าเนินงานผลลัพธ์ที่ดีทั้งใน

ปัจจุบันและในอนาคต  ผู้บริหารและองค์การต้องให้ความส าคัญกับบุคลากรทุกระดับ อย่างเท่าเทยีม

และเสมอภาคกนัเมื่อพนักงานได้รับการพัฒนาทศัคติแรงจูงใจในการท างานได้รับการตอบสนองอย่าง

เหมาะสม กย่็อมท าให้องค์การได้ความจงรักภักดี ความทุ่มเทก าลังสติปัญญา และความสามารถใน

ทุกๆด้านจากบุคลากรในการด าเนินการเพ่ือเป็นไปตามเป้าหมายและท าให้องค์การเติบโตอย่างย่ังยืน 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเร่ืองของ ความต้องการฝึกอบรมของ

พนักงาน บริษัท สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในคร้ัง

น้ีจะสามารถน าไปเป็นประโยชน์ของการพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ของ

บุคลากรและ องค์การอกีด้วย     

 

2. ค าถามงานวิจยั 

         1) พนักงานบริษัท สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) มีหลักสูตรที่ต้องการ

ฝึกอบรมอะไรบ้าง 

         2) พนักงานบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน)ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล

แตกต่างกนัมีหลักสตูรที่ต้องการฝึกอบรมเหมือนหรือแตกต่างกนั 

 

3. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

จากค าถามในการวิจัย สามารถน ามาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังน้ี 

         1) เพ่ือศึกษาหลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรมของพนักงาน บริษัท สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมี

คัลส ์จ ากดั (มหาชน)  
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         2) เพ่ือเปรียบเทยีบหลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรมของพนักงานบริษัท สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตร

เคมีคัลส ์จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 

4. สมมติฐานของการวิจยั 

ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานการวิจัยเพ่ือใช้เป็นแนวทางการในวิจัย ดังน้ี 

1) พนักงานบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล

แตกต่างกนั มีหลักสตูรที่ต้องการฝึกอบรมแตกต่างกนั 

 

5. ขอบเขตของการวิจยั 

ขอบเขตดา้นเนื้ อหา 

การวิจัยคร้ังน้ี มุ่งวิจัยความต้องการฝึกอบรมของพนักงานบริษัท สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 

จ ากดั (มหาชน) โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังน้ี 

                     1). Marine Skill & Knowledge Training   

                     2). Soft Skill Training 

                     3). Other Training 

ขอบเขตดา้นประชากร 

     ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ   พนักงานบริษัท  สยามแกส๊ แอนด์  ปิโตรเคมีคัลส ์จ ากดั 

(มหาชน) จ านวน 155 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากดั (มหาชน)) 

ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

                   การวิจัยคร้ังน้ีด าเนินการในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2558 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 

2558  

 

6. ประโยชนที์ค่าดว่าไดร้บั                

      ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปเป็นประโยชน์ได้ดังต่อไปน้ี  

         1.สามารถน าข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัย ไปใช้เป็นแนวทาง ในการจัดฝึกอบรมฝึกอบรมส าหรับ

พนักงาน เพ่ือเพ่ิมพูนขีดความสามารถ ในการปฏบัิติงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ โอกาสในการ
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ก้าวหน้า ไปสู่ความส าเรจ็ให้แก่พนักงาน อกีทั้ง เป็นการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ให้ท างานได้มี

ประสทิธภิาพ ก่อให้เกดิประโยชน์กบัทั้งพนักงานและองค์การ 

         2.สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยน้ีไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนด และวางแผนการ

ฝึกอบรมพนักงานให้เหมาะสมและสอดคล้อง 

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

             ตวัแปรอิสระ                                                               ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

7. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการตามน้ี 

           1.น าแบบสอบถามไปแจกให้บุคลากรพนักงานบริษัท สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 

จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมี 21 ฝ่าย จ านวนประชากรทั้งสิ้น จ านวน 155 คน 

           2.ตรวจสอบความถูกต้องละสมบูรณ์ของข้อมูล 

           3.น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ตามวัตถูประสงค์และสมมติฐานที่วางไว้ด้วยคอมพิวเตอร์ 

โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปส าหรับการวิจัยทางสถิติ SPSS 

8. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

         เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามเพ่ือส ารวจความ

ต้องการฝึก อบรมของพนักงานบริษัท สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส ์จ ากดั (มหาชน) ที่ผู้วิจัยสร้าง

ขึ้น โดยเน้ือหาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย 

ความตอ้งการฝึกอบรมของพนกังานบริษทั 
สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ  ากดั 
(มหาชน) 
 

1) - Marine Skill & Knowledge Training 
2) - Soft Skill Training 
3) - Other Training 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.ระดบัการศึกษา 
4.ต าแหน่ง 
5.ฐานเงินเดือน 
6.แผนก/ฝ่าย 
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         ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ต าแหน่ง เงินเดือน และแผนก/ฝ่ายงานเป็นแบบสอบถามปลายปิด แบบให้เลือกตอบเพียง

ข้อเดียวมีทั้งหมด 5 ข้อ 

         ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความต้องการฝึกอบรมของพนักงานบริษัท สยามแกส๊ 

แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 

Scale) ตามแนวของ Lakers โดยให้เลือกค าตอบตามล าดับความส าคัญ 5 ระดับ ดังน้ี 

ความต้องการมากที่สดุ คะแนนเทา่กบั 5 คะแนน 

ความต้องการมาก  คะแนนเทา่กบั 4 คะแนน                      

ความต้องการปานกลาง คะแนนเทา่กบั 3 คะแนน 

ความต้องการน้อย  คะแนนเทา่กบั 2 คะแนน 

ความต้องการน้อยที่สุด คะแนนเทา่กบั 1 คะแนน 

วิธกีารแปลผลแบบทดสอบส่วนน้ีได้ค่าเฉล่ีย ( X ) และเป็นส่วนเบ่ียงเบน (SD) เป็นดัชนีในการแบ่ง

ระดับการประเมินซ่ึงก าหนดเป็น 5 ระดับ ในแต่ละระดับมีค่าพิสัยที่ได้จากการค านวณจากสตูร ดังน้ี 

พิสยั         =         คะแนนสงูสุด – คะแนนต ่าสดุ 

                              จ านวนช้ัน 

                                                                          =          5 – 1 

                                                                                         5 

                                                            =      0.80 

น าช่วงคะแนนที่ได้น้ี ไปบวกเพ่ิมจากค่าต ่าสดุซ่ึงจะได้แต่ละช่วงคะแนน ดังน้ี 

                        ระดับความต้องการมากที่สดุ    คือ         คะแนนตั้งแต่         4.21 – 5.00 

                         ระดับความต้องการมาก  คือ         คะแนนตั้งแต่         3.41 – 4.20 

                         ระดับความต้องการปานกลาง  คือ         คะแนนตั้งแต่         2.61 – 3.40 

                         ระดับความต้องการน้อย   คือ         คะแนนตั้งแต่         1.81 – 2.60 

                         ระดับความต้องการน้อยที่สดุ   คือ         คะแนนตั้งแต่         1.00 – 1.80 

9.การวิเคราะหข์อ้มูล 

                   ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้ มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistical 

Package for Social Science for Windows) ซ่ึงแบ่งเป็น  2 ตอน ได้แก่ 

465



 

         แบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ 

อายุ  ระดับการศึกษา ต าแหน่ง เงินเดือน และแผนก/ฝ่ายงาน โดยใช้การแจกแจงความถี่ และสถิติ

ร้อยละ (Percentage) ในการอธบิายลักษณะทั่วไปของตัวอย่างที่ศึกษา 

         แบบสอบถามตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับความต้องการฝึกอบรมของพนักงาน บริษัท สยามแกส๊ 

แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส ์จ ากดั (มหาชน) โดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) และเป็นส่วนเบ่ียงเบน (SD)  

         การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) เพ่ือท าการทดสอบพนักงาน บริษัทสยามแกส๊ 

แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส ์ จ ากดั (มหาชน) ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนั มีความต้องการ

ฝึกอบรมที่แตกต่างกนั ใช้วิธวิีเคราะห์ทางสถิติแบบ t-test กบัตัวแปรที่แบ่งเป็นสองกลุ่ม และใช้วิธี

วิเคราะห์ทางสถิติแบบ One-way ANOVA กบัตัวแปรที่แบ่งเป็น 3 กลุ่มข้ึนไป และท าการวิเคราะห์

รายคู่ด้วยค่า LSD ท าการสรุปสมมติฐานว่า ยอมรับ หรือ ปฏเิสธ ที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 โดย

น าเสนอข้อมูลด้วยตารางทดสอบสมมติฐาน 

10.สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวิจัยเร่ืองต้องการฝึกอบรมของพนักงาน บริษัท สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส ์

จ ากดั (มหาชน) สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี  

 (เพศ) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 55.83

และเพศหญิง จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 44.17ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test แบบ2 กลุ่มที่

เป็นอสิระต่อกนัที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าเพศ แตกต่างกนั มีหลักสตูรที่ต้องการ

ฝึกอบรม  แตกต่างกนั ทั้งด้าน Marine Skill & Knowledge Training ด้าน Soft Skill Training และ

ด้าน Other Training โดยพนักงานเพศชาย มีความต้องการฝึกอบรมในหลักสตูรด้าน Marine Skill & 

Knowledge Training และด้าน Soft Skill Training ด้าน Other Training มากกว่าพนักงานเพศหญิง 

แต่พนักงานเพศหญิง มีความต้องการฝึกอบรมในหลักสูตร ด้าน Other Training มากกว่าพนักงาน

เพศชาย 

(อายุ) ส่วนใหญ่มีอายุ ไม่เกนิ 35 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 50.83 รองลงมาคือ 

อายุ 36 – 45 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และอายุตั้งแต่ 46  ปี ขึ้นไป จ านวน 23 คน 

คิดเป็นร้อยละ 19.17 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธวิีเคราะห์ความแปรปรวน 

(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า อายุแตกต่างกนั มีหลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

แตกต่างกนั ทั้ง 3 ด้าน  
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(ระดับการศึกษา) ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 

73.33 รองลงมาคือระดับการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 31 คนคิดเป็นร้อยละ 25.83 และ

ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ0.83 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test 

แบบ2 กลุ่มที่เป็นอสิระต่อกันที่ระดับนัยส าคัญ ทางสถิติ 0.05 พบว่าระดับการศึกษา แตกต่างกนั มี

หลักสตูรที่ต้องการฝึกอบรม แตกต่างกนัทั้ง 3 ด้านโดยพนักงานระดับการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี มี

ความต้องการฝึกอบรมในหลักสตูร ด้าน Marine Skill&Knowledge Training และด้าน Soft Skill 

Training ด้าน Other Training มากกว่าพนักงานระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี แต่

พนักงานระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี มีความต้องการฝึกอบรมในหลักสตูรด้าน     

Other Training มากกว่าพนักงานระดับการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี 

(ต าแหน่งงาน) ส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานพนักงาน จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 

รองลงมาคือ ระดับรองหัวหน้า จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 และระดับหัวหน้า จ านวน 15 

คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธวิีเคราะห์ความแปรปรวน 

(ANOVA)      ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า มีต าแหน่งงาน แตกต่างกนั มีหลักสูตรที่

ต้องการฝึกอบรม แตกต่าง ทั้ง 3 ด้าน 

(รายได้เฉล่ียต่อเดือน) ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 35,001 บาทขึ้นไป จ านวน 47 คน       

คิดเป็นร้อยละ 39.17 รองลงมาคือ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 42 คน 

คิดเป็นร้อยละ 35.00 และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาทจ านวน 31 คน คิดเป็น

ร้อยละ 25.83        ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธวิีเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 

ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 รายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีหลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

แตกต่างกนั ทั้ง 3 ด้าน 

(แผนก/ฝ่าย) ส่วนใหญ่อยู่ฝ่ายข้อมูลขนส่งรถ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 

รองลงมาคือ ฝ่ายเลขา ฝ่ายขาย LPG  ฝ่ายวิศกรรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบัญชีและการเงินใน

ประเทศ จ านวน      10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 เทา่กนั  ฝ่ายกฎหมาย จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย

ละ 5.83 ฝ่ายเทคนิคเรือ ฝ่ายจัดซ้ือ ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายบัญชีและการเงินเรือ จ านวน 6 คน คิดเป็น

ร้อยละ 5.00 เทา่กนั ฝ่ายปฏบัิติการเรือ และ ฝ่ายคนประจ าเรือ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 

เทา่กนั ฝ่ายบัญชีและการเงินรถและฝ่ายควบคุมมาตรฐานและความปลอดภัยเรือ จ านวน3คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.50 เทา่กนั ฝ่ายเอเย่นเรือจ านวน   2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67 ฝ่ายปฏบัิติการและเช่าเรือ 

ฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายเคมีภัณฑ ์ฝ่ายคอมพิวเตอร์ และฝ่ายประชาสมัพันธ ์จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย

ละ 0.83 เทา่กนั ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธวิีเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ที่
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ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าแผนก/ฝ่ายแตกต่างกนั มีหลักสตูรที่ต้องการฝึกอบรม แตกต่าง

กนัทั้ง 3 ด้าน 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัความตอ้งการฝึกอบรม 

(ด้าน Marine Skill & Knowledge Training) พบว่า พนักงานบริษัท สยามแกส๊ แอนด์ 

ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากดั(มหาชน) มีความต้องการฝึกอบรม ด้าน Marine Skill & Knowledge Training 

ในภาพรวม อยู่ในระดับความต้องการน้อย โดยมีค่าเฉล่ียเทา่กบั 2.01 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า มี

ความต้องการอยู่ในระดับน้อยทุกข้อ ได้แก่ Marine Risk Assessment & Refreshment Program มี

ค่าเฉล่ียมากที่สดุเทา่กบั 2.20 รองลงมาคือ Superintendent Course  ค่าเฉล่ียเทา่กบั 1.99 Class 

New Regulation & Technical Knowledge  ค่าเฉล่ียเทา่กบั 1.98 Port State Control Courses 

ค่าเฉล่ียเทา่กบั 1.96 และ ISM / SIRE / TMSA / Development Program  ค่าเฉล่ียเทา่กบั 1.94 

ตามล าดับ 

 (ด้าน Soft Skill Training) พบว่า พนักงานบริษัท สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด

(มหาชน) มีความต้องการฝึกอบรม ด้าน Soft Skill Training ในภาพรวม อยู่ในระดับความต้องการ

น้อย โดยมีค่าเฉล่ียเทา่กบั 2.27 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า มีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ 

และระดับน้อย 5 ข้อ ได้แก่ Decision Making & Problem Solving มีค่าเฉล่ียมากที่สุดเท่ากับ 2.81

รองลงมาคือ Business Strategic Thing or Chartering ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.51 Human Resource 

Management  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  2.36 The 7 Habits  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.28 Coaching Leadership & 

Behavioral  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  1.98 The Manager by MPI ค่าเฉล่ียเท่ากับ  1.96 และ Master your 

Influence ค่าเฉล่ียเทา่กบั  1.94 ตามล าดับ 

(ด้านOther Training) พบว่า พนักงานบริษัท สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากดั

(มหาชน) มีความต้องการฝึกอบรม ด้าน Other Training ในภาพรวม อยู่ในระดับความต้องการปาน

กลาง โดยมีค่าเฉล่ียเทา่กบั 3.18 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า มีความต้องการอยู่ในระดับน้อย 1 ข้อ 

ระดับปานกลาง  1 ข้อ และระดับมาก 2 ข้อ ได้แก่ Objective Alignment & Teamwork Building มี

ค่าเฉล่ียมากที่สดุเทา่กบั 3.78 รองลงมาคือ English Communication  ค่าเฉล่ียเทา่กบั 3.76  IT 

ค่าเฉล่ียเทา่กบั 2.67 และ MS. Office  ค่าเฉล่ียเทา่กบั 2.49 ตามล าดับ 

(ความต้องการฝึกอบรมโดยรวม) พบว่า พนักงานบริษัท สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส ์

จ ากดั(มหาชน) มีความต้องการฝึกอบรม ในภาพรวม อยู่ในระดับความต้องการปานกลาง โดยมี

ค่าเฉล่ียเทา่กบั 2.48 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า มีความต้องการอยู่ในระดับน้อย 2 ด้าน และระดับ

ปานกลาง  1 ด้าน ได้แก่ Other Training  มีค่าเฉล่ียมากที่สดุเทา่กบั 3.18 รองลงมาคือ Soft Skill 
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Training ค่าเฉล่ียเทา่กบั 2.27  และ Marine Skill & Knowledge Training  ค่าเฉล่ียเทา่กบั 2.01 

ตามล าดับ 

การอภิปรายผล 

 หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรมของพนักงาน บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด 

(มหาชน) พบว่า มีความต้องการฝึกอบรม ในภาพรวม อยู่ในระดับความต้องการปานกลาง ด้าน 

Other Training มากที่สุด รองลงมาคือ Soft Skill Training และ Marine Skill& Knowledge 

ตามล าดับ ทั้งน้ีเน่ืองจาก การฝึกอบรม เป็นกระบวนการที่ช่วยปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ทศันคติ  ของ

บุคคลให้เป็นในทางที่ดีข้ึน และเพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะ ความรู้  ความช านาญให้แก่บุคคลขององค์กรซ่ึงจะ

มีการก าหนดไว้ล่วงหน้า การฝึกอบรมจึงเป็นกระบวนการ พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อหน่วยงานมากที่สุด สามารถน าเอาไปเป็นพ้ืนฐานในอาชีพและการมีชีวิตอยู่ในสังคม ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ กวีรินทร์ อัครวีรนันท์ (2555) ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของ

พนักงานฝ่ายปฏบัิติงาน บริษัท น า้ตาลวังขนาย จ ากดั พบว่า พนักงานฝ่ายปฏบัิติงานบริษัท น า้ตาลวัง

ขนาย จ ากัด มีระดับความต้องการพัฒนาตนเอง ด้านวิธีการศึกษาด้วยตนเอง อยู่ในระดับต้องการ

มาก มีระดับความต้องการในเร่ืองการเรียนรู้เกี่ยวกบัเทคโนโลยีอนิเตอเนต็ จากหนังสอื และเช่ียวชาญ

มากที่สุดเร่ืองการฝึกอบรมผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (E-Learning) น้อยที่สุด ด้านวิธี

ฝึกงานในภาพรวมอยู่ในระดับต้องการมากที่สดุ ด้านวิธฝึีกอบรม อยู่ในระดับต้องการมาก ด้านวิธีการ

ศึกษาด้วยตนเองอยู่ในระดับต้องการมาก  

การเปรียบเทยีบหลักสตูรที่ต้องการฝึกอบรมของพนักงานบริษัท สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส ์

จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง รายได้ต่อเดือน 

และแผนก/ฝ่ายที่แตกต่างกัน มีหลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม ในภาพรวมแตกต่างกนั รายได้ และ

ประสบการณ์การฝึกอบรมมีความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   

 

ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 

1.ควรศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการฝึกอบรมของพนักงานบริษัท สยามแกส๊ แอนด์ 

ปิโตรเคมีคัลส ์ จ ากดั (มหาชน) เพ่ือให้ทราบว่าปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความต้องการฝึกอบรมมากที่สุด      

จะได้น าปัจจัยน้ันมาพัฒนาให้เกดิผลมากย่ิงขึ้น 

2.ควรมีการศึกษาผลกระทบต่อพฤติกรรมความต้องการฝึกอบรมของ พนักงานบริษัทสยาม

แกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากดั (มหาชน) เพ่ือน าผลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนส่งเสริมสนับสนุน

ให้พนักงานเหน็ความส าคัญของการฝึกอบรมเพ่ิมมากขึ้น 
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3.ควรมีการศึกษาแบบเจาะลึกถึงสาเหตุของหลักสตูร ที่ไม่ต้องการฝึกอบรมของพนักงาน

บริษัท สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากดั (มหาชน) เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาแล้ว น าปัญหา
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