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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี จังหวัดสระบุรี 2) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผล
การฝึกอบรมของพนักงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี  จังหวัดสระบุรี และ              
3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส าคัญในการฝึกอบรมกับประสิทธิผลในการฝึกอบรมของ
พนักงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี จังหวัดสระบุรี ประชากรที่ใช้ในการศึกษา          
ครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี จังหวัดสระบุรี จ านวน 13,396 คน 
ได้กลุ่มตัวอย่าง 389 คน โดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับค่าความเชื่อมั่น 0.95 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน             
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 ผลการศึกษาพบว่า  
 1) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ  36-40 ปี         
มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี มีประสบการณ์ท างานต่ ากว่า 1 ปี เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ 
และมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท  
 2) การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการฝึกอบรมของพนักงาน           
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี  จังหวัดสระบุรี พบว่า ความแตกต่างของเพศ              
(t = 0.07) ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน ต าแหน่งงานในปัจจุบัน และรายได้ต่อเดือน            
ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการฝึกอบรมของพนักงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05  
 3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส าคัญในการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการฝึกอบรมของพนักงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่จัดการฝึกอบรม ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม ด้านวิทยากรฝึกอบรม ด้านอุปกรณ์
ในการฝึกอบรม และด้านสถานที่ โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผล
การฝึกอบรมของพนักงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี  จังหวัดสระบุรี                   
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านงบประมาณในการจัดฝึกอบรมกับประสิทธิผล            
การฝึกอบรมของพนักงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี  จังหวัดสระบุรี                   
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(Sig. = 0.16) ไม่มีความสัมพันธ์ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r = 0.07) มีความสัมพันธ์กัน           
ในระดับน้อย 
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were to 1) study the personal factors of 
employees in Hemaraj Saraburi Industrial Land (HSIL), Saraburi province, 2) study the  
personal factors to compare employee training effectiveness in Hemaraj Saraburi Industrial 
Land (HSIL), Saraburi province, and 3) study the relationship between key important 
training factors the employee training effectiveness in Hemaraj Saraburi Industrial Estate 
(HSIL), Saraburi province. The research population was the employees in Hemaraj 
Saraburi Industrial Land (HSIL), Saraburi province which totalled of 13,396 people. The 
sample group in the research consisted of 389 people. Taro Yamane’s formula was applied 
at the confidence level of 0.95 to determine the sample size. Questionnaires were 
used to collect the data. The data were analyzed using frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, and Pearson product moment 
correlation. The defined statistical significance level was 0.05. 
 The research results were as follows: 
 1) The study of the individual factors revealed that most participants 
were male, aged 36-40 years old with educational background lower than bachelor’s 
degree and with less than 1 year of work experience. Most of them were employees at 
the operational level and had monthly income below 10,000 baht. 
 2) The analysis results of the personal factors affecting the employee 
training effectiveness in the Hemaraj Saraburi Industrial Land (HSIL), Saraburi province 
revealed that gender differences (t = 0.07), education level, work experience, current 
position and monthly income had no effect on employee training effectiveness in 
the Hemaraj Saraburi Industrial Land (HSIL), Saraburi province at the 0.05 level of 
significance.   
 3) The analysis results of the relationship between the important training 
factors and the employee training effectiveness in the Hemaraj Saraburi Industrial 
Land (HSIL), Saraburi province revealed that training officers, trainee, experts, training 
equipment, and training place were all related positive to the training effectiveness of the 
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employee who were working in Hemaraj Saraburi Industrial Land (HSIL), Saraburi 
province at the significance level of 0.05, and budget training the employee training 
effectiveness in the Hemaraj Saraburi Industrial Land (HSIL), Saraburi province (Sig. = 0.16) 
no related with a correlation coefficient (r = 0.07) the relationship was low level. 
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