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สมรรถภาพครูช่างก่อสร้างตามความต้องการของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการศึกษาเอกชน
ประสิทธิ ์ ประมงอุดมรัตน์1* และ สถาพร หอมทรง2
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถภาพครูช่างก่อสร้างตามความต้องการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยศึกษาจากกลุ่มประชากร
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจํานวน 131 แห่ง จํานวนประชากร 725 คน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 29 แห่ง จํานวนประชากร 109 คน เครื่องมือทีใ่ ช้เป็ นแบบสอบถาม มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องโดยรวมเฉลีย่ 0.93 และมีค่าความเชื่อมันโดยรวม
่
0.997 การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรม SPSS เพื่อหาค่าสถิติ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า สมรรถภาพหลัก ด้านความมุ่งผลสัมฤทธิในการปฏิ
บตั งิ าน
์
และด้านการบริการทีด่ ี มีความต้องการระดับมากทีส่ ุด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการวิเคราะห์ตวั เลข
ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านการทํางานเป็ นทีม มีความต้องการโดยรวมระดับมาก สมรรถภาพในหน้าที่ วิชาชีพครู
ด้านความรูว้ ชิ าชีพครู และด้านทักษะวิชาชีพครู มีความต้องการโดยรวมระดับมาก สมรรถภาพในหน้าที่ วิชาชีพช่าง
ก่อสร้าง ด้านความรูว้ ชิ าชีพช่างก่อสร้าง และด้านทักษะวิชาชีพช่างก่อสร้าง มีความต้องการโดยรวมในระดับมาก และจากการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของหัวหน้ าแผนกและครูผู้สอน พบว่ าหัวหน้ าแผนกมีความต้องการด้านสมรรถภาพหลัก ด้า น
สมรรถภาพในหน้าทีว่ ชิ าชีพครูและด้านสมรรถภาพในหน้าที่ วิชาชีพช่างก่อสร้างสูงกว่าครูผู้สอนเป็ นส่วนใหญ่ แต่
ความคิดเห็นโดยรวมของหัวหน้าแผนกและครูผสู้ อนมีความต้องการสมรรถภาพของครูช่างก่อสร้างในระดับมากถึงมาก
ทีส่ ดุ ในทุกด้าน
คําสําคัญ: สมรรถภาพครูช่างก่อสร้าง สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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Competency Requirement of Construction Instructor in Educational Institutions
under Office of Vocational Education Commission and Office of the Private
Education Commission
Prasit Pramong-udomrat1* and Sathaporn Homsaong2
Abstract
This research aims to study the competency of construction instructor in educational institutions under
Office of Vocational Education Commission and Office of the Private Education Commission There are 725
subjects in this study, subjects were from 131 educational institutes under Office of Vocational Education
Commission while another 109 Subjects were from 29 educational institutes under Office of the Private
Education commission. The research tool used in this study was a questionnaire. Data were analyzed using a
computer program SPSS to find out the statistical value, percentage, average, and standard deviation. The
research findings were as follows. Core Competency: There is highest demand in the operational
achievement aim and Good service. There is high demand in Information technology and communications,
numerical analysis, self-development and team work. Functional Competency in teaching profession: There is
high demand in teaching profession of construction instructor and teaching skill of construction instructor.
Functional Competency in constructor profession: There is high demand in constructor profession knowledge
and constructor profession skill. By comparison opinions of head of departments and instructors, the results
reveals that requirement of the heads of department are core competency, functional competency in teaching
profession and functional competency in constructor profession which are higher most of the instructor
requirements. However, overall opinions of heads of department and instructors show high to highest
demands in functional competency in teaching profession.
Keywords: construction instructor competency, educational institutions under Office of Vocational
Education Commission Office of the Private Education Commission
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1. บทนํา
[1] การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยังยื
่ น จะต้อง
ให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศทีม่ อี ยู่ให้
เ ข้ ม แ ข็ ง แ ล ะ มี พ ลั ง เ พี ย ง พ อ ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
กระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคน
ปจั จัยที่สําคัญและมีอทิ ธิพลในการพัฒนาคนให้มคี วามรู้
ทักษะและเจตคติคอื ครู [2] ครูเป็ นบุคคลที่สาํ คัญมากใน
การให้การศึกษาแก่นักเรียนเรียกได้ว่า “เป็ นผูป้ ฏิบตั กิ าร
ที่แท้จริง” ประสิทธิภาพการสอนการเรียนจึงขึ้นอยู่ก ับ
สมรรถภาพของครู [3] จากงานวิ จ ั ย ของสํ า นั ก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา พบว่าคุณภาพครูไม่สอดคล้อง
กับภารกิจที่ต้องการผู้มคี วามรู้ ทักษะและประสบการณ์
ในสาขาวิชาชีพของตน การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (2552 - 2561) รัฐบาลได้ตระหนักถึงความจําเป็ น
เร่งด่วนในการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ ให้มี
คุ ณ ภาพและมี ป ริ ม าณที่ เ พี ย งพอ สอดรั บ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตการบริการและ เร่งผลิต
กําลังคนระดับอาชีวศึกษาให้มีคุ ณภาพเพื่อสนั บสนุ น
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึง่ ยุทธศาสตร์
ที่ 7 ได้กล่าวถึงประเด็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครู คณาจารย์ และผู้บริหาร ซึ่งในมาตรการที่ 1 ได้
กล่ าวถึงการพัฒนาระบบการผลิตครู-อาจารย์ สําหรับ
การศึกษาสายอาชีพหรือผลิตครูช่ างให้เพียงพอและมี
คุณภาพมาตรฐาน รวมทัง้ สนับสนุ นให้ ผูท้ ํางานและ/หรือ
มีประสบการณ์ในสถานประกอบการ มาเป็ นครู อาจารย์
ในสถานศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ เป็ นหน่ วยงานหนึ่งทีไ่ ด้เปิ ดหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อผลิต
บัณฑิตให้เป็ นครูช่างด้านวิศวกรรมโยธา แต่หลักสูตรที่
เปิ ดทําการเรียนการสอนยังไม่ สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาของคุ รุ ส ภา ดั ง นั ้น ภาควิ ช า
ครุศาสตร์โยธาเห็นความสําคัญทีจ่ ะต้องปรับปรุงหลักสูตร
อย่างเร่งด่วน เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ และสิ่ง
แรกที่จะต้องดําเนินการพัฒนาหลักสูตรก็คอื การสํารวจ
ั หาอุ ป สรรค
หาความต้ อ งการจํ า เป็ นเพื่ อ ค้ น หาป ญ
สภาพการณ์ ต่ าง ๆ ในอาชีพครูช่างก่ อสร้างโดยสํารวจ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถภาพครูช่างก่อสร้างตาม
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ความต้องการของสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณา
ในการพัฒนาหลักสูตรครุ ศาสตร์อุ ตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมโยธา และปรับปรุ งหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตอย่างแท้จริง รวมทัง้ ตอบสนองต่อ
ปณิธานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมทีจ่ ะเป็ นต้นแบบ
การผลิ ต ครู ช่ า ง โดยมี อ ั ต ลั ก ษณ์ “คิ ด เป็ น ทํ า เป็ น
ถ่ายทอดเป็ น” ซึง่ การมีหลักสูตรและการจัดการศึกษาทีด่ ี
ย่ อ มส่ ง ผลสู่ ก ารพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ท่ีมีคุ ณ ภาพ
ก่อให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะทําการ
วิจยั เรื่อง สมรรถภาพครูช่างก่อสร้างตามความต้องการ
ของสถานศึ ก ษาสัง กัด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เพื่อพัฒนาครูช่างก่อสร้าง
ให้มคี ุณภาพนํ าไปสู่การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
ทัดเทียมกับนานาประเทศ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่ อ ศึ ก ษาสมรรถภาพครู ช่ า งก่ อ สร้ า งตามความ
ต้องการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
3. แนวคิด ทฤษฎี
[4]
แนวคิ ด ในการปฏิ รู ป การอาชี ว ศึ ก ษา [5]
สมรรถภาพครูทพ่ี งึ ประสงค์ [6] คุณลักษณะเฉพาะของครู
อาชี ว ศึ ก ษา [7] สมรรถภาพของครู อ าชี ว ศึ ก ษา [8]
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของครู ช่ า งอุ ต สาหกรรม [9]
มาตรฐานวิชาชีพครูและนอกจากนี้เมธีศนิ (อ้างถึงใน [10])
ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาครู วิชาชีพยุ คโลกาภิวฒ
ั น์ว่าอาชีพครูวชิ าชีพทีอ่ ยู่ท่ามกลางกระแสไหลถ่ายเท
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและกว้างขวางของความรู้ และ
การค้ นคว้ าใหม่ ๆ จึงเป็ นความจํ าเป็ นที่ต้ องพัฒนา
วิชาชีพครูให้ทนั กับกระแสของความรู้ และวิชาการใหม่ท่ี
เปลีย่ นแปลงและแพร่สะพัดอย่างรวดเร็ว การเป็ นครูจะต้อง
รู้จริงรู้มากมาย มีทกั ษะความชํานาญมากว่าคนอื่น ๆ ที่
มิ ไ ด้ เ ป็ น ครู การเป็ น ครู จึ ง ต้ อ งออกแรงและใช้ ค วาม
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พยายามอยู่เสมอจะหยุดนิ่งมิได้ อาชีพครูสายวิชาชีพจะ
เรียนมาเท่าใด เรียนมาอย่างไร ก็เป็ นการเพียงพอแล้วทีจ่ ะ
สอนไปตลอดชีพ คงไม่ ถูกต้องใน เมื่อมีวิวฒ
ั นาการของ
วิชาการใหม่ ๆ เข้ามามากมาย ครูผสู้ อนวิชาชีพทุกระดับ
และทุ กประเภทวิชาชีพจะต้องผ่ านการฝึ กอบรมหรือหา
ประสบการณ์จริง และ [11] ดวงนภา ได้กล่าวไว้ว่า การที่
จะต้องพัฒนาครูสายอาชีพทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ การ
สร้างแรงจูงใจครูสายอาชีพเป็ นเรื่องยากแต่มคี วามสําคัญ
จําเป็ นอย่างยิง่ ภายในระยะเวลา 10 ปี น้ี การทีน่ ักเรียนจะ
เก่งหรือไม่เก่ง ดีหรือไม่ดี เรามักจะได้ยินเสมอว่าจากครู
ถ้าครูดคี รูเก่ง นักเรียนไม่ดไี ม่เก่ง ก็เป็ นนักเรียนดีนักเรียน
เก่งได้ ดังนัน้ ครูจ ึงมีส่วนสําคัญต่ อการศึกษาและพัฒนา
เยาวชนของชาติ ครูผู้สอนอาชีวศึกษาในทศวรรษหน้ า
จะต้ องมีการพัฒนาและปรับตัวให้ สอดคล้ องกับความ
เปลีย่ นแปลง
จากการศึกษาตํารา เอกสารและงานวิจยั ทีร่ วบรวม
แนวความคิด ต่ า ง ๆ ได้ รู ป แบบสมรรถภาพครู ช่ า ง
ก่อสร้าง 3 ด้าน ดังนี้
(1) สมรรถภาพหลัก (Core Competency) ประกอบ
ด้วย 6 ด้าน ได้แก่
(1.1) ด้านความมุ่งผลสัมฤทธิในการปฏิ
บตั งิ าน
์
(1.2) ด้านการบริการทีด่ ี
(1.3) ด้านการทํางานเป็ นทีม
(1.4) ด้านการพัฒนาตนเอง
(1.5) ด้านการวิเคราะห์ตวั เลข
(1.6) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
(2) สมรรถภาพในหน้าที่ (Functional Competency)
วิชาชีพครู ประกอบด้วย 2 ด้านได้แก่
(2.1) ด้านความรูว้ ชิ าชีพครู
(2.2) ด้านทักษะวิชาชีพครู
(3) สมรรถภาพในหน้าที่ (Functional Competency)
วิชาชีพช่างก่อสร้าง ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่
(3.1) ด้านความรูว้ ชิ าชีพช่างก่อสร้าง
(3.2) ด้านทักษะวิชาชีพช่างก่อสร้าง
4. วิธกี ารดําเนินการวิจยั
4.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
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4.1.1 แบบสอบถามประเมินความคิดเห็นของ
หัวหน้ าแผนกและครูผู้สอนแผนกช่ างก่ อสร้างเกี่ยวกับ
สมรรถภาพครูช่างก่อสร้าง มีค่าดัชนีความสอดคล้องมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 0.93 และมีค่าความเชื่อมันของแบบ
่
สอบถามโดยรวม 0.997 แบบสอบถามแบ่งออก เป็ น 3
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อ มูล ทัว่ ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม
เกีย่ วกับสถานภาพทัวไป
่ จํานวน 9 ข้อ
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของหัวหน้า
แผนกและครูผู้สอนเกีย่ วกับสมรรถภาพครูช่างก่อสร้าง
เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ โดยแบ่ งออกเป็ น 3 ด้าน คือ ด้า น
สมรรถภาพหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย 6
ด้าน จํานวน 30 ข้อคําถามด้านสมรรถภาพในหน้าที่
(Functional Competency) วิชาชีพครู ประกอบด้วย 2
ด้านคือด้านความรู้วชิ าชีพครูและด้านทักษะวิชาชีพครู
จํ า นวน 26 ข้อคํ า ถาม และด้ านสมรรถภาพในหน้ า ที่
(Functional Competency) วิชาชีพช่างก่อสร้างประกอบ
ด้วย 2 ด้านคือด้านความรู้วชิ าชีพช่างก่อสร้างและด้าน
ทักษะวิชาชีพช่างก่อสร้าง จํานวน 68 ข้อคําถาม
4.2 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั
หัวหน้ าแผนกและครูผู้สอนแผนกช่ างก่ อสร้างของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว
ศึกษา จํานวน 725 คน แบ่ งเป็ นครูผู้สอน จํานวน 594
คน ครูผู้ดํารงตํ าแหน่ งหัวหน้ าแผนก จํานวน 131 คน
และสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จํ านวน 109 คน แบ่ งเป็ นครู ผู้สอน
จํานวน 80 คน ครูผู้ดํารงตําแหน่ งหัวหน้าแผนก จํานวน
29 คน
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.3.1 ผู้วจิ ยั ได้ทําหนังสือแนะนํ าตัว และขอ
ความร่ วมมือในการตอบและส่งแบบสอบถามกลับจาก
หั ว หน้ า แผนกและครู ผู้ ส อนแผนกช่ า งก่ อ สร้ า งของ
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
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4.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล ใช้โปรแกรมSPSS ใน
วิเคราะห์ ค่าคะแนนเฉลีย่ (μ ) ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(σ) การเปรียบเทียบความคิดเห็นโดยใช้ Z- test
5. สรุปผลการวิจยั
จากผลการวิจ ัย สามารถสรุ ป สมรรถภาพครู ช่ า ง
ก่อสร้างด้านต่าง ๆ ได้ดงั นี้
ตารางที่ 1ค่ าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดย
รวมความคิดเห็นของหัวหน้ าแผนกและครู
ผูส้ อนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว
ศึก ษาและสัง กัด สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนเกีย่ วกับสมรรถภาพ
หลัก (Core Competency)
ลําดับ

รายการสมรรถภาพ

2.1

ด้านความมุง่ ผล สัมฤทธิ ์
ในการปฏิบตั งิ าน
ด้านการบริการทีด่ ี
ด้านการทํางานเป็นทีม
ด้านการพัฒนาตนเอง
ด้านการวิเคราะห์ตวั เลข
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

หัวหน้าแผนกครูผสู้ อน
สอศ.และ สช.
ระดับ
µ
σ
4.53

0.58 มากทีส่ ุด

4.53
4.41
4.38
4.13
4.05

0.59 มากทีส่ ุด
0.64 มาก
0.67 มาก
0.73 มาก
0.73 มาก

จากตารางที่ 1 พบว่าหัวหน้าแผนกและครูผู้สอนมี
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ ส ม ร ร ถ ภ า พ ห ลั ก ( Core
Competency) โดยเฉลีย่ รวมเรียงตามลําดับดังนี้ ด้านที่
มีค่าเฉลีย่ ในระดับมากทีส่ ุด 1. ด้านความมุ่งผลสัมฤทธิ ์
ในการปฏิบ ัติงาน (µ= 4.53) และด้า นการบริก ารที่ดี
(µ = 4.53) ส่ว นด้านที่มีค่ า เฉลี่ย ในระดับ มาก ได้แ ก่
1. ด้ า นการทํ า งานเป็ น ทีม (µ = 4.41) 2. ด้ า นการ
พัฒนาตนเอง (µ = 4.38) 3. ด้านการวิเคราะห์ตวั เลข
ของครู ช่ า งก่ อ สร้า ง (µ = 4.13) 4. ด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สารของครูช่ า งก่ อ สร้า ง (µ =
4.05)
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานโดยรวม
ความคิดเห็นของหัวหน้ าแผนกและครูผู้สอน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ศึกษาเอกชน เกี่ยวกับสมรรถภาพในหน้ าที่
(Functional Competency) วิชาชีพครู
ลําดับ

รายการสมรรถภาพ

2.1
2.2

ด้านความรูว้ ชิ าชีพครู
ด้านทักษะวิชาชีพครู

หัวหน้าแผนกครูผสู้ อน
สอศ.และ สช.
ระดับ
µ
σ
4.32
0.67 มาก
4.35
0.65 มาก

พบว่ าหัวหน้ าแผนกและครู ผู้สอน มีความคิดเห็น
เกีย่ วกับสมรรถภาพในหน้าที่ (Functional Competency)
วิชาชีพครูโดยเฉลีย่ รวมในระดับมาก ทัง้ 2 ด้านเรียงตาม
ลําดับดังนี้ 1. ด้านทักษะวิชาชีพครู (µ = 4.35) 2. ด้าน
ความรูว้ ชิ าชีพครู (µ = 4.32)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานโดยรวม
ความคิดเห็นของหัวหน้ าแผนกและครูผู้สอน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และสังกัดสํ านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริม
การศึกษาเอกชนเกีย่ วกับสมรรถภาพในหน้าที่
(Functional Competency) วิชาชีพช่างก่อสร้าง
ด้านความรู้
ลําดับ รายการสมรรถภาพ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

บริหารงานก่อสร้าง
เทคนิคงานก่อสร้าง
ทดสอบวัสดุก่อสร้าง
งานสํารวจ
โครงสร้างอาคาร
ทฤษฎีพน้ื ฐานทาง
วิศวกรรม
ปฐพีกลศาสตร์และ
วิศวกรรมฐานราก
การทาง
ชลศาสตร์

หัวหน้าแผนกครูผสู้ อน
สอศ.และ สช.
ระดับ
µ
σ
4.40 0.73
มาก
4.31 0.76
มาก
4.22 0.87
มาก
4.21 0.88
มาก
4.10 0.87
มาก
4.09 0.77
มาก
4.04

0.79

มาก

3.95
3.81

0.91
0.89

มาก
มาก
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จากตารางที่ 3 พบว่ าหัว หน้ า แผนกและครู ผู้ สอน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีความ
คิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทุกด้านเรียง
ตามลําดับดังนี้ 1. ด้านบริหารงานก่อสร้าง (µ = 4.40) 2.
เทคนิค งานก่อสร้าง (µ = 4.31) 3. ทดสอบวัสดุก่อสร้าง
(µ = 4.22) 4. งานสํา รวจ (µ = 4.21) 5. โครงสร้า ง
อาคาร (µ = 4.10) 6. ทฤษฎีพน้ื ฐานทางวิศวกรรม (µ =
4.09) 7. ปฐพีกลศาสตร์และวิศวกรรมฐานราก (µ = 4.04)
8. การทาง (µ = 3.95) 9. ชลศาสตร์ (µ = 3.81)
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดย
รวมความคิดเห็นของหัวหน้ าแผนกและครู
ผูส้ อนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว
ศึ ก ษาและสัง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนเกี่ยวกับสมรรถภาพ
ในหน้าที่ (Functional Competency) วิชาชีพ
ช่างก่อสร้าง ด้านทักษะ
ลําดับ

รายการสมรรถภาพ

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

บริหารงานก่อสร้าง
เทคนิคงานก่อสร้าง
ทดสอบวัสดุกอ่ สร้าง
งานสํารวจ
โครงสร้างอาคาร
ปฐพีกลศาสตร์และ
วิศวกรรมฐานราก
การทาง
ชลศาสตร์

2.7
2.8

หัวหน้าแผนกครูผสู้ อน
สอศ.และ สช.
ระดับ
µ
σ
4.34
0.74 มาก
4.33
0.76 มาก
4.22
0.75 มาก
4.17
0.91 มาก
4.08
0.89 มาก
4.02
0.87 มาก
3.85
3.88

0.95
0.88

มาก
มาก

จากตารางที่ 4 พบว่ าหัวหน้ าแผนกและครูผู้สอนมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพในหน้ าที่ (Functional
Competency) วิชาชีพช่ างก่ อสร้าง ด้านทักษะค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มากทุ กด้าน เรียงตามลํ า ดับดัง นี้
1. ด้านบริหารงานก่ อสร้าง (µ = 4.34) 2. เทคนิ คงาน
ก่อสร้าง (µ = 4.33) 3. ทดสอบวัสดุก่อสร้าง (µ = 4.22)
4. งานสํารวจ (µ = 4.17) 5. โครงสร้างอาคาร (µ = 4.08)
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6. ปฐพีกลศาสตร์และวิศวกรรมฐานราก (µ = 4.02) 7.
ชลศาสตร์ (µ = 3.88) 8. การทาง (µ = 3.85)
เมื่อ พิจ ารณาความคิด เห็น ของหัว หน้ า แผนกและ
ครูผู้สอนเกี่ยวกับสมรรถภาพครูช่างก่อสร้างในรายข้อที่
โดดเด่นของสมรรถภาพด้านต่าง ๆ สรุปได้ดงั นี้
1) สมรรถภาพหลัก (Core Competency)
1.1) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลําดับแรกที่ต้องการ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2) ด้านการวิเคราะห์ตวั เลข ลําดับแรกทีต่ อ้ งการ
ได้แก่ เลือกใช้วธิ วี เิ คราะห์ทเ่ี ป็ นตัวเลขเชิงสถิติ
คณิตศาสตร์
1.3) ด้านความมุ่งผลสัมฤทธิในการปฏิ
บตั ิงาน
์
ลําดับแรกที่ต้องการ ได้แก่ ตัง้ ใจ ขยันหมันเพี
่ ยร อดทน
มีวนิ ยั
1.4) ด้านการบริการที่ดี ที่ต้องการมากที่สุด
ได้แก่ (1) ตรงต่ อเวลา ตัง้ ใจและเต็มใจถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ผู้เรียน ตัง้ ใจ ขยันหมันเพี
่ ยร อดทน มีวินัย (2) มี
ความซื่อสัตย์ จริงใจ ยุตธิ รรม (3) มีเมตตา กรุณา มุทติ า
อุเบกขา (พรหมวิหาร 4) (4) มีอารมณ์ แจ่มใส เบิกบาน
ยิ้มแย้ม และเป็ นกันเองกับผู้เรียน และ (5) หนักแน่ น
อดทนอดกลัน้ ควบคุมอารมณ์ได้ดี
1.5) ด้านการพัฒนาตนเอง ลําดับแรกทีต่ ้องการ
ได้แก่ 1. มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์และความรูร้ อบตัวและ
เรื่องราวในท้องถิน่ ดี
1.6) ด้านการทํางานเป็ นทีม ลําดับแรกทีต่ ้องการ
ได้แก่ 1. รับฟงั ความคิดเห็นและความสามารถของผูอ้ ่นื
2) สมรรถภาพในหน้าที่ (Functional Competency)
วิชาชีพครู
2.1) ด้านความรู้วิชาชีพครูท่ีต้องการมากที่สุด
ได้แก่ (1) บทบาทหน้ าที่ ภาระงานของครู คุณลักษณะ
ครูช่างที่ดี (2) มาตรฐานวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2.2) ด้านทักษะวิชาชีพครู ท่ีต้ องการมากที่สุ ด
ได้แก่ (1) รักและศรัทธาในวิชาชีพครู และปฏิบตั ติ นเป็ น
แบบอย่ างที่ดี (2) ฝึ ก ทัก ษะงานปฏิบ ัติ อุ ป นิ ส ัย และ
บุคลิกภาพที่ดใี ห้แก่ผเู้ รียน (3) ด้านสมรรถภาพในหน้าที่
(Functional Competency) วิชาชีพช่างก่อสร้าง
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3) สมรรถภาพในหน้าที่ (Functional Competency)
วิชาชีพช่างก่อสร้าง
3.1) ด้านความรู้วชิ าชีพช่างก่อสร้างที่ต้องการ
มากที่สุด ได้แก่ (1) หลักการประมาณราคางานก่อสร้าง
อาคาร (2) เทคนิคการควบคุมงานและตรวจงานก่อสร้าง
(3) มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
3.2) ด้านทักษะวิชาชีพช่างก่อสร้าง ที่ต้องการ
มากทีส่ ุด ได้แก่ (1) ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร (2)
ปรับแต่ งและติดตัง้ อุ ปกรณ์ ประกอบเครื่องไส ตัด เจาะ
เพลาะไม้และประกอบชิน้ งานไม้
จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของหัวหน้าแผนก
และครูผสู้ อน พบว่าหัวหน้าแผนกมีความคิดทีแ่ ตกต่างกัน
กับผูส้ อนในบางประเด็นในแต่ละด้านของสมรรถภาพหลัก
(Core Competency) สมรรถภาพในหน้าที่ (Functional
Competency) วิ ช าชี พ ครู แ ละสมรรถภาพในหน้ า ที่
(Functional Competency) วิชาชีพช่างก่อสร้างโดยรวม
หัวหน้าแผนกจะมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าครูผู้สอนเป็ นส่วนใหญ่
แต่ความคิดเห็นโดยรวมของหัวหน้าแผนกและครู ผูส้ อนมี
ความต้องการทุกสมรรถภาพอยู่ในระดับมากถึงมากทีส่ ดุ
6. อภิปรายผลการวิจยั
6.1 ผลการวิจยั สมรรถภาพครูช่างก่อสร้างตามความ
ต้องการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนด้านสมรรถภาพหลัก (Core Competency)
พบว่ าหัวหน้ าแผนกและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก หัวหน้าแผนกมีความคิดเห็นที่
แตกต่างจากครูผสู้ อนในบางประเด็นโดยส่วนใหญ่หวั หน้า
แผนกมีความคิดเห็นเฉลีย่ สูงกว่าครูผสู้ อน ซึง่ ผลจากการ
วิจยั มีความสอดคล้องกับ อร่ามศรี และคณะ [12] ได้ทํา
การวิจ ัย เรื่อ ง คุ ณ สมบัติ ท่ีพึง ประสงค์ ข องผู้ ป ระกอบ
วิชาชีพครูการอาชีวศึกษา พบว่าคุณสมบัตทิ พ่ี งึ ประสงค์
ของครูการอาชีวศึกษา แบ่งสมรรถนะออกเป็ น 3 ประเภท
คื อ สมรรถนะหลั ก สมรรถนะความเชี่ ย วชาญ และ
สมรรถนะในหน้าทีเ่ ฉพาะสาขาวิชาชีพและวิชาพืน้ ฐานใน
แต่ ล ะสาขา (Subject) สํ า หรั บ ด้ า นสมรรถนะหลั ก
ประกอบด้วย (1.1) การสื่อสารทางภาษาและเทคโนโลยี
(1.2) การวิเคราะห์เชิงตัวเลข (1.3) การใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศและ การสื่อสาร (1.4) การแก้ปญั หา (1.5) การ
ทํางานเป็ นทีม และ (1.6) การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
6.2 ผลการวิจยั สมรรถภาพในหน้ าที่ (Functional
Competency) วิ ช าชี พ ครู พบว่ า หั ว หน้ า แผนกและ
ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
หัวหน้ าแผนกมีความคิดเห็นที่แตกต่ างจากครูผู้สอนใน
บางประเด็นโดยส่วนใหญ่ความคิดเห็นของหัวหน้าแผนก
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าครูผู้สอน สอดคล้องกับสุรพันธ์ [13] ได้
แสดงความเห็ น เกี่ ย วกั บ สมรรถภาพของครู ช่ า ง
อุตสาหกรรมไว้ว่า ผูท้ จ่ี ะเป็ นครูช่างอุตสาหกรรมได้ดนี ัน้
จําเป็ นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญทาง
ทฤษฎีและการปฏิบตั ิ ทัง้ อาชีพครูและอาชีพช่าง
6.3 ผลการวิจยั สมรรถภาพในหน้ าที่ (Functional
Competency) วิชาชีพช่างก่อสร้าง พบว่าหัวหน้ าแผนก
และครูผูส้ อนมีความคิดเห็นเฉลีย่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
หัวหน้ าแผนกมีความคิดเห็นที่แตกต่ างจากครูผู้สอนใน
บางประเด็น โดยส่วนใหญ่ความคิดเห็นของหัวหน้าแผนก
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าครูผู้สอน สอดคล้องกับ จํานง [14] ทํา
การวิ จ ั ย เรื่ อ ง คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องครู ช่ า ง
อุ ต สาหกรรม สาขาวิ ช าช่ า งก่ อ สร้ า งที่ ส อนในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา
12 พบว่าครูช่างก่อสร้างต้องมี ทักษะทางช่าง เป็ นลําดับ
แรก ลําดับรองลงมาได้แก่ ความรูท้ างช่าง
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าผลที่ได้จากการวิจยั เป็ นข้อมูลที่
สํ า คัญ และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพัฒ นาและปรับ ปรุ ง
หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมโยธาและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมโยธาและการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตอย่างแท้จริง รวมทัง้ ตอบสนองต่อ
ปณิธานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมทีจ่ ะเป็ นต้นแบบ
การผลิตครูช่าง เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้มคี ุณภาพ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมทํ าให้
ประชาติเจริญรุ่งเรือง
7. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั ทุนอุดหนุนจากงบประมาณเงินรายได้
จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2557
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