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การศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานระดับอาชีวศึกษา
ตามความต้องการของสถานประกอบการ
จักราวุศ ดีแสง1* อโนมา ศิริพานิช2 และ รวีวรรณ ชินะตระกูล3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานระดับอาชีวศึกษา ตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ และ 2) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานระดับ
อาชีวศึกษา ตามความต้องการของสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการขนาดใหญ่และขนาดกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 184
คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ 2 ด้าน คือ ด้านสมรรถนะหลักหรือสมรรถนะพื้นฐาน และด้าน
สมรรถนะตามสายงานหรือทักษะวิชาชีพ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
for independent samples ผลการวิจัยพบว่า 1) สถานประกอบการขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีความต้องการ
สมรรถนะหลักหรือสมรรถนะพื้นฐานในด้านความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน กับด้านคุณลักษณะที่จําเป็นใน
วิชาชีพ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกันกับสมรรถนะตามสายงานหรือทักษะวิชาชีพ สาขางานไฟฟ้ากําลัง
และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 2) การเปรียบเทียบความต้องการสมรรถนะระหว่างสถานประกอบการขนาดใหญ่และ
ขนาดกลาง พบว่า ความต้องการสมรรถนะหลักหรือสมรรถนะพื้นฐาน ในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ที่ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ขณะที่ สมรรถนะตามสายงานหรือทักษะวิชาชีพ ทั้งสาขางานไฟฟ้ากําลัง และ
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวม พบว่า ความต้องการไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ: สมรรถนะที่พึงประสงค์, นักศึกษาฝึกงานระดับอาชีวศึกษา, ความต้องการของสถานประกอบการ,
สมรรถนะหลักหรือสมรรถนะพื้นฐาน, สมรรถนะตามสายงานหรือทักษะวิชาชีพ
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The Study of Desired Competencies of Vocational Internship Students
Based on Enterprise Needs
Chakkrawut Disaeng1* Anoma Siripanich2 and Raweewan Chinatrakul3
Abstract
The objectives of this research were: 1) to study the desired competencies of vocational
internship students based on enterprise needs and 2) to compare the desired competencies of
vocational internship students based on enterprise needs, depending on the size of enterprises.
The samples were 184 staffs working in the electrical and electronics enterprises selected from
simple sampling technique. The instrument was opinion questionnaire divided into 2 parts, i.e. core
competency or basic competency and functional competency or occupational skills. Statistic used
for analyzing including percentage, mean, standard deviation and t-test for independents samples.
The results can be conducted as follows: 1) The needs of large and medium enterprises towards
the core competencies or basic competencies, was mainly on the competency of knowledge and
basic skills which effect to jobs and the competency concerning to characteristics which are
necessary for jobs, were at high level as well as the needs of functional competencies or
occupational skills on both electrical power and electronic fields. 2) The comparison of the
competency needs depending on the size of the enterprises showed that the large and medium
size enterprises had different core competency or basic competency needs with the statistical
significant of .05 following the research hypothesis. As for the functional competency or
occupational skills in the fields of electric and electronics, it was found that there is no statistical
significant difference.
Keywords: Desired competency, Vocational internship students, Enterprise needs,
Core competency or Basic competency, Functional competency or Occupational skills
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1. บทนํา
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาได้กําหนดการจัดการ
อาชีวศึกษาสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนา
กําลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ
และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพได้ [1] ดังนั้น จึงมี
เป้าหมายในการจัดการอาชีวศึกษาคือ ผู้สําเร็จการศึกษา
ทุกระดับมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3 ด้าน คือ
(1) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (2) ด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป และ (3) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ [2]
เมื่อพิจารณาหลักสูตรของอาชีวศึกษา จะเห็นได้ว่า
มุ่ ง เน้ น พั ฒ นาผู้ เ รี ย นตามเป้ า หมายดั ง กล่ า วทั้ ง ใน
สถานศึกษาของรัฐและเอกชน โดยกําหนดให้ผู้เรียนทุก
คนต้องได้รับการเรียนรู้งานวิชาชีพจากการฝึกงานนอก
สถานศึ ก ษามุ่ ง เน้ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านที่ เ หมาะสมกั บ
ลักษณะของงานในสาขาอาชีพ ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง
ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ
แหล่ ง วิ ท ยาการ [3] เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์ จริงในสถานประกอบการรู้สภาพปัญหา
วิธีแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผล มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ
วินัย สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงานอาชีพ ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์
จริงตามสาขาวิชาที่เรียน ได้ฝึกทักษะวิชาชีพและทักษะ
ชีวิต สามารถคิดเป็น ทําเป็น จัดการและแก้ปัญหาได้ ซึ่ง
สิ่งที่ได้จากรายวิชาการฝึกงานนี้ จะทําให้สถานศึกษา
สามารถผลิตผู้สําเร็จการศึกษา ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ในช่ วงที่ ผ่ านมา แม้ ว่ า รั ฐ บาลจะมี ความพยายาม
ดํ า เนิ น การจั ด การฝึ ก งาน ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก สู ต ร
อาชีวศึกษา แต่จากการศึกษาพบว่า มีปัญหาเรื่องการ
ฝึ ก งานในหลายด้ า น เช่ น ปั ญ หาจากฝ่ า ยสถาน
ประกอบการ ปัญหาจากฝ่ายนักศึกษาฝึกงาน และปัญหา
จากฝ่ายสถานศึกษา เนื่องจากการรับนักเรียน-นักศึกษา
เข้าฝึกงานของสถานประกอบการที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่า
มี ก ารกํ า หนดความต้ อ งการทางด้ า นสมรรถนะของ
นั ก เรี ย น-นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะออกฝึ ก งานของแต่ ล ะสถาน
ประกอบการ ตลอดจนการให้ ค วามสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ
สมรรถนะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานทั้งสมรรถนะหลัก
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(Core Competency) และสมรรถนะตามสายงาน
(Functional Competency) ส่งผลให้นักเรียน-นักศึกษา
ส่วนใหญ่ เข้าฝึกงานได้ไม่ ตรงตามสาขาวิชา นั กเรี ยนนักศึกษาฝึกงานเป็นเพียงบุคคลที่เข้าไปเติมเต็มพนักงาน
ที่ ขาด หรื อไม่ เพี ยงพอของสถานประกอบการเท่ านั้ น
นอกจากนี้ เนื่ องจากการฝึ กงานมี ระยะเวลาสั้ น บาง
สถานประกอบการจึงอาจพิจารณาว่า การสอนงานเป็น
เรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาจึงไม่ให้ความใส่ใจในเรือ่ งดังกล่าว
ด้วยเหตุผลข้างต้น การศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์
ของนักศึกษาฝึกงานระดับอาชีวศึกษา ตามความต้องการ
ของสถานประกอบการในภาคอุ ต สาหกรรมจึ ง เป็ น
ประเด็นที่ควรได้รับการศึกษา โดยเฉพาะในสาขาวิชา
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นสาขาที่มีความ
ต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง [4] ทั้งนี้ ผลที่ได้
จากการศึ กษาจะช่ วยให้ สถานศึกษาได้ ทราบถึ งความ
ต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง ของสถานประกอบการเกี่ ย วกั บ
สมรรถนะที่ พึ งประสงค์ ของนั กศึ กษาฝึ กงาน และนํ า
ข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน-นักศึกษา ใน
การเข้าสู่ โลกของการทํ างานที่ มี อัตราการแข่ งขั นเพิ่ ม
สูงขึ้นในปัจจุบัน
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
ฝึกงานระดับอาชีวศึกษา ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ
2.2 เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาฝึกงานระดับอาชีวศึกษา ตามความต้องการของ
สถานประกอบการ จํ า แนกตามขนาดของสถาน
ประกอบการ
3. สมมติฐานการวิจัย
สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานระดับ
อาชีวศึกษา ตามความต้องการของสถานประกอบการ
มีความต้องการแตกต่างกันตามขนาดสถานประกอบการ
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา โดยใช้
วิธีการสํารวจ ซึ่งมีการดําเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
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4.1 กําหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้จัดการ
ฝ่ า ยบุ ค คล ผู้ จั ด การฝ่ า ยผลิ ต หั ว หน้ า งาน และผู้
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงานในสถาน
ประกอบการกลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดสภา
อุ ตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย จํ าแนกตามขนาด คื อ
ขนาดใหญ่ 45 แห่ ง และขนาดกลาง 38 แห่ ง แห่ งละ
4 คน รวมทั้งสิ้น 332 คน
4.2 กํ า หนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จากตารางขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างของ Krejcie and Morgan [5] ได้กลุ่มตัวอย่าง
181 คน ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทําการปรับเป็น 184 คน เพื่อให้
ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย จากประชากรจําแนกตามขนาดของ
สถานประกอบการ แบ่งเป็น สถานประกอบการขนาด
ใหญ่ 23 แห่ง แห่งละ 4 คน รวม 92 คน และขนาดกลาง
23 แห่ง แห่งละ 4 คน รวม 92 คน
4.3 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
4.3.1 ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัย
หนังสือ ตํารา วารสาร และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ
ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน ซึ่งพบว่า สมรรถนะที่จําเป็น
ต่อนักศึกษาฝึกงานระดับอาชีวศึกษา [6] ประกอบด้วย
1) สมรรถนะหลักหรือสมรรถนะพื้นฐาน
ประกอบด้ ว ยสมรรถนะย่ อ ย 2 สมรรถนะ คื อ 1.1)
สมรรถนะด้านความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน
โดยเกี่ยวข้องกับ ก) ด้านมิติสัมพันธ์ทางสังคม ข) ด้าน
การคิดและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ค) ด้านการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ง) ด้านการติดต่อ สื่อสาร จ)
ด้านการพัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้และปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง และ ฉ) ด้านการคิดคํานวณและประยุกต์ใช้
ตัวเลข และ 1.2) สมรรถนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่จําเป็น
ในวิชาชีพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ก) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ข) ด้านกิจนิสัยอุตสาหกรรม หรือกิจนิสัยในการทํางาน
และ ค) ด้านทัศนคติที่ดีต่อการทํางานและวิชาชีพ
2) สมรรถนะตามสายงานหรื อ ทั ก ษะ
วิชาชีพ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยในครั้งนี้ คือ
นักศึกษาฝึกงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผู้ วิ จั ย จึ ง ดํ า เนิ น การโดยการวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.
2546) ประเภท วิ ชาอุ ตสาหกรรมสาขาวิ ชาไฟฟ้ าและ
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อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สาขางานไฟฟ้ า กํ า ลั ง และสาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ซึ่งใช้หลักการวิเคราะห์หน้าที่ (Functional
Analysis) [7] ผลการวิ เคราะห์ พบว่ า สมรรถนะด้ าน
สาขางานไฟฟ้ากําลัง ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 10
ด้าน ได้แก่ (1) วัดและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ
กระแสสลับ (2) ทดสอบคุณสมบัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(3) เขียนแบบอ่านแบบระบบไฟฟ้า (4) ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ในอาคาร (5) ทดสอบคุณลักษณะเครื่องกําเนิดและมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง (6) ซ่อมบํารุงรักษาและทดสอบเครื่องกล
ไฟฟ้ากระแสสลับ (7) ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (8) ติดตั้ง
ตรวจซ่อมและบํารุง รักษาเครื่องทําความเย็นและปรับ
อากาศ (9) ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และ
(10) ติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร ส่วนสมรรถนะด้านสาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 5 ด้าน ได้แก่
(1) เขียนแบบ อ่านแบบ ในงานระบบเสียง ระบบภาพ
และงานสื่อสารโทรคมนาคม (2) ติดตั้งและทดสอบการ
ทํางานของอุปกรณ์ และวงจรในงานระบบเสียง ระบบภาพ
และงานสื่อสารโทรคมนาคม (3) ซ่อมบํารุงรักษาระบบ
เสียง ระบบภาพ และงานสื่อสารโทรคมนาคม (4) ซ่อม
บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์และ (5) ซ่อม
บํารุงรักษาอุปกรณ์ในงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
4.3.2 นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์
ในข้อ 4.3.1 มาสอบถามความคิดเห็นของหัวหน้าแผนก
วิ ช าไฟฟ้ า และหั ว หน้ า แผนกวิ ช าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(สอศ.) และสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การศึกษาเอกชน (สช.) รวมทั้งสิ้น 60 คน ผลการสอบถาม
พบว่ า ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บสมรรถนะหลั ก หรื อสมรรถนะ
พื้นฐาน และสมรรถนะตามสายงาน หรือทักษะวิชาชีพ
สาขางานไฟฟ้ากําลัง และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัย
ได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์นั้น มีความเหมาะสมและ
ถูกต้องในการที่จะนํามาใช้ร่างแบบสอบถามได้
4.3.3 ร่างแบบสอบถาม และนําเสนอต่อ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา จากนั้ น นํ า แบบสอบถามเสนอให้
ผู้ เชี่ ยวชาญจํ านวน 10 ท่ าน ทํ าการตรวจสอบ ซึ่ งผล
พบว่าข้อคําถามของสมรรถนะหลักหรือสมรรถนะพื้นฐาน
และสมรรถนะตามสายงานหรือทักษะวิชาชีพ สาขางาน
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ไฟฟ้ า กํ า ลั ง และสาขางานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ค วาม
สอดคล้อง โดยในส่วนของข้อคําถามที่ใช้ภาษาไม่ชัดเจน
ผู้วิจัยได้ทําการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
4.3.4 นําแบบสอบถามที่ได้ทําการแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มทดลองจํานวน 32 คน เพื่อ
หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อที่ใช้ได้ พบว่า สมรรถนะหลัก
หรื อสมรรถนะพื้ นฐานมี ค่ าอํ านาจจํ าแนกรายข้ อ อยู่
ระหว่ าง 0.27-0.89 ส่ วนสมรรถนะตามสายงานหรื อ
ทั กษะวิ ชาชี พ มี ค่ าอํ านาจจํ าแนกรายข้ ออยู่ ระหว่ า ง
0.21-0.85 จากนั้น นํามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) [8] ได้ค่าความ
เชื่อมั่นในระดับสูง คือ 0.98
4.4 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
184 คน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านสมรรถนะหลัก หรือ
สมรรถนะพื้นฐาน และด้านสมรรถนะตามสายงานหรือ
ทั ก ษะวิ ช าชี พ (สาขางานไฟฟ้ า กํ า ลั ง และสาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์)
4.5 วิเคราะห์ แปลผลข้อมูล และเขียนรายงานวิจัย
4.6 สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล คื อ ค่ าเฉลี่ ย
( Χ ) ค่าร้อยละ (%) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ ม
ตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน วิเคราะห์โดย t-test
for independent samples
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการ
ฝ่ายบุคลากร หัวหน้างาน และผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาฝึกงาน โดยการหาค่าร้อยละ พบว่า สถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ เป็นเพศชาย (74%) มากกว่า
เพศหญิ ง (26%) โดยส่ วนมากมี อายุ 30-40 ปี (40%)
และมากกว่าครึ่ งหนึ่ ง มีประสบการณ์ ในตําแหน่ งงาน
มากกว่ า 10 ปี (65%) น้ อยที่ สุ ด ต่ํ ากว่ า 5 ปี (11%)
ขณะเดียวกัน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด
(66%) เช่นเดียวกับสถานประกอบการขนาดเล็ก เพศชาย
(72%) มากกว่าเพศหญิง (28%) โดยส่วนมากมีอายุ 3040 ปี (49%) และมากกว่าครึ่งหนึ่ง มีประสบการณ์ใน
ตําแหน่งงาน มากกว่า 10 ปี (46%) น้อยที่สุด ต่ํากว่า 5
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ปี (14%) ขณะเดียวกัน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
มากที่สุด (62%)
5.2 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการสมรรถนะที่
พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานระดับอาชีวศึกษา
5.2.1 ความต้องการของสถานประกอบการที่มี
ต่อสมรรถนะหลัก หรือสมรรถนะพื้นฐาน ในด้านคุณลักษณะ
ที่จําเป็นในวิชาชีพ พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ( Χ = 4.30) โดยด้านที่มีความต้องการมากสุด คือ
ด้านทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน ( Χ = 4.34) และน้อยสุด
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ( Χ = 4.26) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความต้องการของสถานประกอบการที่มีตอ่
สมรรถนะหลัก หรือสมรรถนะพืน้ ฐาน ใน
ด้านคุณลักษณะที่จําเป็นในวิชาชีพ
รายการ
1. ด้านทัศนคติที่ดีตอ่ การทํางาน
2. ด้านกิจนิสัยอุตสาหกรรม หรือกิจ
นิสัยในการทํางาน
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ภาพรวม

ระดับความต้องการ
S.D. แปลผล
Χ
4.34 0.51 มาก
4.28 0.62 มาก
4.26
4.30

0.55
0.50

มาก
มาก

5.2.2 ความต้องการของสถานประกอบการที่มี
ต่อสมรรถนะหลัก หรือสมรรถนะพื้นฐาน ในด้านความรู้
ทักษะพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน พบว่าภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ( Χ = 4.02) โดยด้านที่มีความต้องการ
มากสุด คือ ด้านมิติสัมพันธ์ทางสังคม ( Χ = 4.24) และ
น้ อ ยสุ ด ด้ า นการคิ ด คํ า นวณและประยุ ก ต์ ใ ช้ ตั ว เลข
( Χ = 3.76) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความต้องการของสถานประกอบการที่มีต่อ
สมรรถนะหลักหรือสมรรถนะพื้นฐาน ในด้าน
ความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน
รายการ
1. ด้านมิติสัมพันธ์ทางสังคม
2. ด้านการพัฒนาตนเองในด้านการ
เรียนรู้และปฏิบัตงิ านอย่างต่อเนื่อง
3. ด้านการคิดและมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา
4. ด้านการติดต่อสื่อสาร
5. ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ด้านการคิดคํานวณและประยุกต์ใช้
ตัวเลข
ภาพรวม

ระดับความต้องการ
S.D. แปลผล
Χ
4.24 0.58 มาก
4.10 0.70 มาก
4.03

0.68

มาก

3.99
3.98
3.76

0.97
0.70
0.74

มาก
มาก
มาก

4.02

0.72

มาก
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5.2.3 ความต้องการของสถานประกอบการที่มี
ต่อสมรรถนะตามสายงาน หรือทักษะวิชาชีพ สาขางาน
ไฟฟ้ ากํ าลั ง พบว่ า ภาพรวม อยู่ ในระดั บมากทุ กด้ าน
( Χ = 3.72) โดยด้านที่มีความต้องการมากสุด คือ ด้าน
การวัดและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ
( Χ = 4.00) และน้อยสุด ด้านการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( Χ = 3.57) ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความต้องการของสถานประกอบการที่มีต่อ
สมรรถนะตามสายงานหรือ ทักษะวิ ชาชี พ
(สาขางานไฟฟ้ากําลัง)
รายการ
1. ด้านการวัดและทดสอบวงจรไฟฟ้า
กระแสตรงและกระแสสลับ
2. ด้านการทดสอบคุณสมบัติอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
3. ด้านการเขียนแบบ อ่านแบบระบบ
ไฟฟ้า
4. ด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
5. ด้านการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
6. ด้านการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร
7. ด้านการซ่อมบํารุงรักษาและทดสอบ
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ
8. ด้านการทดสอบคุณลักษณะเครื่องกําเนิดและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
9. ด้านการติดตั้งตรวจซ่อม และบํารุง
รักษาเครื่องทําความเย็นและปรับ
อากาศ
10. ด้านการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ภาพรวม

ระดับความต้องการ
S.D. แปลผล
Χ
4.00 0.66 มาก
3.85

0.70

มาก

3.80

0.78

มาก

3.77
3.67
3.64
3.63

0.71
0.78
0.75
0.82

มาก
มาก
มาก
มาก

3.62

0.79

มาก

3.60

0.88

มาก

3.57

1.03

มาก

3.72

0.66

มาก

5.2.4 ความต้องการของสถานประกอบการที่มี
ต่อสมรรถนะตามสายงาน หรือทักษะวิชาชีพ สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( Χ =
3.52) โดยด้านที่มีความต้องการมากสุด คือ ด้านการซ่อม
บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ( Χ = 3.63)
และน้อยสุด ด้านการซ่อมบํารุงรักษาระบบเสียง ระบบ
ภาพ และงานสื่ อสารโทรคมนาคม และด้ านการซ่ อม
บํารุงรักษาอุปกรณ์ในงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ซึ่ง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ Χ = 3.44 ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ความต้องการของสถานประกอบการที่มีต่อ
สมรรถนะตามสายงานหรือ ทักษะวิ ชาชี พ
(สาขางานอิเล็กทรอนิกส์)
รายการ
1. ด้านการซ่อมบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
2. ด้านการติดตั้งและทดสอบการ
ทํางานของอุปกรณ์ และวงจรใน
งานระบบเสียง ระบบภาพและงาน
สื่อสารโทรคมนาคม
3. ด้านการเขียนแบบอ่านแบบ ในงาน
ระบบเสียง ระบบภาพและงาน
สื่อสารโทรคมนาคม
4. ด้านการซ่อมบํารุงรักษาระบบเสียง
ระบบภาพ และงานสื่อสาร
โทรคมนาคม
5. ด้านการซ่อมบํารุงรักษาอุปกรณ์ใน
งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ภาพรวม

ระดับความต้องการ
S.D. แปลผล
Χ
3.63 0.83 มาก

3.56

0.70

มาก

3.52

0.84

มาก

3.44

0.78

ปาน
กลาง

3.44

0.92

3.52

0.69

ปาน
กลาง
มาก

5.3 ผลการเปรียบเทียบความต้องการสมรรถนะที่
พึ ง ประสงค์ ข องนั ก ศึ ก ษาฝึ ก งานระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ มีดังนี้
5.3.1 สมรรถนะหลัก หรื อสมรรถนะพื้ นฐาน
พบว่ า ในภาพรวม สถานประกอบการขนาดใหญ่ และ
ขนาดกลาง มีความต้องการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
5.3.2 สมรรถนะตามสายงาน หรือทักษะ
วิชาชีพ พบว่า สาขางานไฟฟ้ากําลัง สถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ แ ละขนาดกลาง ต่ า งมี ค วามต้ อ งการใน
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกันกับความต้องการใน
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
6. สรุปผลและอภิปรายผล
6.1 ผลการศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาฝึกงานระดับอาชีวศึกษา ตามความต้องการของ
สถานประกอบการ อภิปรายผลได้ดังนี้
6.1.1 สมรรถนะหลั กหรื อสมรรถนะพื้ นฐาน
จากผลการวิจัยพบว่า สถานประกอบการขนาดใหญ่และ
ขนาดกลาง ต่างมีความต้องการในภาพรวม และรายด้าน
อยู่ในระดับมาก โดยสมรรถนะด้านคุณลักษณะที่จําเป็น
ในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ

12/11/61 BE 2:10 PM

176

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 9 No. 2 May – August, 2018

พื้ น ฐานที่ ส่ ง ผลต่ อ การทํ า งาน ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะ
คุณลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลนั้น ๆ
ไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว แต่เป็นสิ่งที่ติด
ตัวบุคคลนั้นมา ที่เรียกว่า “สิ่งที่เป็น” ไม่ใช่ “สิ่งที่เห็น”
ตามที่ชูชัย [9] กล่าวไว้ว่า สิ่งเหล่านี้มีผลต่อพฤติกรรมใน
การทํางานของบุคคลอย่างมากและเป็นส่วนที่พัฒนาได้
ยาก ดั ง นั้ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ จํ า เป็ น ในวิ ช าชี พ จึ ง เป็ น
สมรรถนะที่มีความจําเป็นทั้งต่อการปฏิบัติงานและการ
ฝึกงาน ทําให้สถานประกอบการทั้งขนาดใหญ่ และขนาด
กลาง ต่างมีความต้องการเช่นเดียวกัน ซึ่งผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวัฒนา [10] ซึ่งพบว่า สถาน
ประกอบการที่เป็นหน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ มี
ความพึ งพอใจต่ อนั ก ศึ ก ษาฝึ กงานในด้ านบุ คลิ ก ภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความพึงพอใจอยู่เป็นอันดับ
แรก และสอดคล้องกับงานวิจัยของสําอาง [11] ซึ่งพบว่า
ความต้องการสมรรถนะในการปฏิบัติงานของนักศึกษา
อยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิ ชาชี พในการปฏิ บั ติ งาน มี คะแนน
สูงสุ ด โดยเฉพาะการรั บผิ ดชอบต่ อหน้ าที่ และตรงต่ อ
เวลา ความซื่ อสั ตย์ จงรั กภั กดี ต่ อองค์ กร ความอดทน
ขยันหมั่นเพียร มีความประณี ตในการทํ างานและการ
เสียสละทุ่มเทในการทํางาน
6.1.2 สมรรถนะตามสายงานหรือทักษะวิชาชีพ
1) สาขางานไฟฟ้ากําลัง จากผลการวิจัย
พบว่า สถานประกอบการขนาดใหญ่และขนาดกลาง ต่าง
มีความต้องการในภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก
โดยด้านการวัดและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ
กระแสสลับ มีความต้องการมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้เพราะ
สมรรถนะด้านนี้ เป็นพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการนําไปใช้
ในการปฏิบัติงาน และการฝึกงาน ซึ่งผู้เรียนสาขางาน
ไฟฟ้ากําลัง ทุกคนจําเป็นต้องมีในการทํางาน โดยเห็นได้
จากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [12] ซึ่งรายละเอียด
เหล่านี้จะปรากฏในรายวิชาบังคับของสาขาวิชา
2) สาขางานอิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ จ า ก
ผลการวิจัย พบว่า สถานประกอบการขนาดใหญ่ และ
ขนาดกลาง ต่างมีความต้องการในภาพรวม และรายด้าน
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อยู่ ใ นระดั บมาก โดยด้ านการซ่ อ มบํ ารุ งรั ก ษาเครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ มี ค วามต้ อ งการมากที่ สุ ด
สอดคล้องกับงานวิจั ยของดวงนภา [13] ที่ได้ กล่าวว่ า
การจัดหลักสูตรอาชีวศึกษา ต้องมีการมุ่งเน้นการผลิต
ช่างเพื่อการซ่อมแซม เครื่องใช้สํานักงาน บ้านและที่อยู่
อาศัย เครื่องมืออุตสาหกรรม ดังนั้น สมรรถนะด้านนี้จึง
จํ า เป็ น ทั้ ง ต่ อ การดํ า รงชี พ ในที่ อ ยู่ อ าศั ย และการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ซึ่งปัจจุบันคอมพิวเตอร์
ถื อ เป็ น อุ ป กรณ์ ที่ เ ข้ า มามี บ ทบาทสํ า คั ญ ในสถาน
ประกอบการ
กล่าวโดยสรุป สถานประกอบการ และภาครัฐ รวมถึง
นโยบายด้านอาชีวศึกษา ต่างมีความต้องการสมรรถนะ
หลักหรือสมรรถนะพื้นฐาน เกี่ยวกับคุณลักษณะที่จําเป็น
ในวิชาชีพเป็นอันดับแรก ซึ่งเป็นสมรรถนะพื้นฐานที่พึงมี
สําหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่กําลังเข้ าสู่อาชีพจริง ส่วน
สมรรถนะตามสายงานหรือทักษะวิชาชีพ สาขางานไฟฟ้า
และสาขางานอิ เล็ กทรอนิ กส์ ต้ องการเน้ นไปที่ การใช้
เครื่ อ งมื อ ในการวั ด และทดสอบอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า และ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และซ่ อ มบํ า รุ ง เครื่ อ งใช้ สํ า นั ก งาน
คอมพิ วเตอร์ รวมถึ งระบบคอมพิ วเตอร์ เครื อข่ ายใน
เบื้ อ งต้ น เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทาง
เทคโนโลยีด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาก จึงส่งผลให้
สถานประกอบการ ต่างมีความต้องการและมุ่งหวังให้
ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้และชํานาญงาน ให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ดังนั้น จึงจําเป็นอย่าง
ยิ่งที่ สถานศึกษาด้ านอาชีวศึกษาต้ องจัดการเรี ยนการ
สอนที่เป็นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะดังกล่าว
ข้ า งต้ น ซึ่ ง จะเป็ นการเตรี ย มผู้ เ รี ย นให้ มี ความพร้ อ ม
สําหรับการฝึกปฏิบัติงานจริง
6.2 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาฝึกงานระดับอาชีวศึกษา จําแนกตามขนาดของ
สถานประกอบการ อภิปรายผลได้ดังนี้
6.2.1 สมรรถนะหลักหรือสมรรถนะพื้นฐาน
1) ด้านความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ส่งผลต่อ
การทํางาน พบว่ า สมรรถนะย่ อยด้านมิติ สัมพั นธ์ ทาง
สังคม ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการพัฒนาตนเองใน
ด้านการเรียนรู้และปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และด้านการ
คิดคํานวณและประยุกต์ใช้ตัวเลข สถานประกอบการ
ขนาดใหญ่และขนาดกลางมีความต้องการ แตกต่างกัน
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อย่ างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า ขนาดของสถานประกอบการ
มี ผ ลต่ อ ความต้ อ งการสมรรถนะหลั ก หรื อ สมรรถนะ
พื้นฐาน ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก สมรรถนะย่อยทั้ง
5 ด้านนี้ สถานประกอบการขนาดใหญ่ และขนาดกลาง
ต่ า งมี ค วามคาดหวั ง ที่ ขึ้ น อยู่ กั บ วั ฒ นธรรม ค่ า นิ ย ม
นโยบาย ซึ่ ง มี จุ ด มุ่ ง หมายต่ า งกั น ในการทํ า ให้ บ รรลุ
เป้าหมายของสถานประกอบการ สอดคล้องกับสุกัญญา
[14] ที่กล่าวว่า สมรรถนะหลัก เป็นสมรรถนะที่สะท้อน
ถึงค่านิยมหลักขององค์กร จึงมีความคาดหวังให้พนักงาน
ทุกคน ทุกตําแหน่งงานต้องมี เช่น การทํางานเป็นทีม
เป็นต้น ขณะที่ ความต้องการด้านการคิดและการมีส่วน
ร่ วมในการแก้ ไขปั ญหา รวมถึ งด้ านการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะ
สมรรถนะ 2 ด้านนี้ เป็นสิ่งที่สถานประกอบการทั้งขนาด
ใหญ่ และขนาดกลาง ต่างต้องการให้ผู้ฝึกงานพึงมี เพราะ
การคิด และการแก้ไขปัญหานับเป็นทักษะที่จําเป็นอย่าง
มากในการปฏิบัติงานซึ่งฝึกได้ยาก ส่วนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ก็จําเป็นเช่นกัน ทั้งนี้เพราะความเปลี่ยนแปลง
ทางด้ า นวิ ท ยาการเทคโนโลยี เ ป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุเมธ [15] ซึ่งพบว่า ความพึง
พอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะของนักศึกษา
ฝึกงานอยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษาต้องมีความรู้ในการ
ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง แม่นยํา
รวดเร็ว ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสาร
2) ด้ านคุ ณลั กษณะที่ จํ าเป็ นในวิ ชาชี พ
พบว่า สมรรถนะย่อยด้านกิจนิสัยอุตสาหกรรม หรือกิจ
นิสัยในการทํางาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ตั้ งไว้
ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะ สถานประกอบการขนาดใหญ่
ประกอบไปด้ ว ยหน่ ว ยงานและบุ ค ลากรที่ มี ค วาม
หลากหลาย หากบุคลากรไม่มีคุณภาพย่อมส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงาน หรือผลงานโดยรวม ดังนั้น กิจนิสัย
อุตสาหกรรม จึงเป็นสิ่งจําเป็น ขณะที่ ด้านทัศนคติที่ดี
ต่อการทํางาน และด้านคุณธรรมจริยธรรมกลับพบว่า มี
ความต้ อ งการไม่ แ ตกต่ า งกั น ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะ
คุ ณลั กษณะด้ านนี้ จั ดเป็ นคุ ณลั กษณะพื้ นฐานสํ าหรั บ
บุ ค ลากรในสถานประกอบการ ไม่ ว่ า จะเป็ นผู้ เ ข้ า มา
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ปฏิ บั ติ ง าน หรื อ ฝึ ก งานจํ า เป็ น ต้ อ งมี สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของดวงนภา ซึ่งพบว่า แนวโน้มด้านคุณลักษณะ
ของผู้สําเร็จการอาชีวศึกษาในทศวรรษหน้าที่จําเป็นต้อง
มี คือ ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ รักองค์ เป็นต้น
6.2.2 สมรรถนะตามสายงาน หรือทักษะวิชาชีพ
1) สาขางานไฟฟ้ากําลัง ผลการเปรียบเทียบ
ความต้องการระหว่างสถานประกอบการขนาดใหญ่กับ
ขนาดกลาง เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวัดและทดสอบ
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลั บ ด้ านการเขียน
แบบ อ่านแบบระบบไฟฟ้า ด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าใน
อาคาร ด้านการทดสอบคุณลักษณะเครื่องกําเนิดและ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ด้านการซ่อมบํารุงรักษาและ
ทดสอบเครื่ องกลไฟฟ้ ากระแสสลั บ ด้ านการควบคุ ม
มอเตอร์ไฟฟ้า ด้านการติดตั้งตรวจซ่อมและบํารุงและ
รักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ และด้านการ
ติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร มีความต้องการไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะสมรรถนะ
ทั้ง 8 ด้านนี้ เป็นทักษะวิชาชีพพื้นฐานสําหรับผู้ที่ศึกษา
ในสาขาวิชานี้ และเป็นทักษะพื้นฐานที่จําเป็นทั้งในการ
ฝึกงานและประกอบอาชีพ ขณะที่ความต้องการด้านการ
ทดสอบคุณสมบัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และด้านการ
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กลับพบว่า มี
ความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า ขนาดของสถาน
ประกอบการ มีผลต่อความต้องการสมรรถนะตามสาย
งานหรื อทั กษะวิ ชาชี พ ที่ เป็ นเช่ นนี้ อาจเนื่ องมาจาก
สมรรถนะทั้ง 2 ด้านนี้สถานประกอบการขนาดใหญ่ และ
ขนาดกลาง ต่างมีความต้องการที่ขึ้นอยู่กับลักษณะการ
ดําเนินงานของสถานประกอบการ สอดคล้องกับอนันต์ชัย
[16] ได้กล่าวว่า สมรรถนะตามหน้าที่ เป็นสมรรถนะที่
จําเป็นสําหรับหน้าที่ต่าง ๆ ภายในองค์กร ซึ่งแตกต่างกัน
ไปในแต่ละระดับงาน ดังนั้น สถานประกอบการแต่ละ
แห่ ง จึ ง มุ่ ง เน้ น ทั ก ษะการทดสอบคุ ณ สมบั ติ อุ ป กรณ์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และการควบคุ ม อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ต่างกัน
2) สาขางานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผลการ
เปรี ย บเที ย บระหว่ า งสถานประกอบการขนาดใหญ่
กับขนาดกลาง เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเขียนแบบ
อ่านแบบในงานระบบเสียง ระบบภาพและงานสื่อสาร
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โทรคมนาคม ด้านการซ่อมบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ และด้านการซ่อมบํารุงรักษาอุปกรณ์ในงาน
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มีความต้องการไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะ
สมรรถนะทั้ง 3 ด้านนี้ เป็นทักษะวิชาชีพที่จําเป็นทั้งใน
การปฏิบัติงานและการฝึกงาน ขณะที่ ความต้องการด้าน
การติดตั้งและทดสอบการทํางานของอุปกรณ์และวงจร
ในงานระบบเสียง ระบบภาพและงานสื่อสารโทรคมนาคม
และด้านการซ่อมบํารุงรักษาระบบเสียง ระบบภาพ และ
งานสื่อสารโทรคมนาคม พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ แสดงว่า ขนาดของสถานประกอบการ มีผลต่อ
ความต้องการสมรรถนะในสาขางานอิเล็กทรอนิกส์
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
สถานประกอบการกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ นําข้อมูลมาใช้จัดนักศึกษาฝึกงานระดับ
อาชีวศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ได้ตรงกับ
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่มี
7.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
ฝึ กงานระดั บอาชี วศึ กษาตามความต้ องการของสถาน
ประกอบการสาขาอื่ น ๆ ให้ ค รอบคลุ มกั บ สาขาวิ ช า
ที่เปิดสอน
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