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บทคัดย่อ

บทความนี้รายงานการศึกษาแรงงานอาชีวศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรมที่ตรงตามความต้องการของ 

งสถานประกอบการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาคุณลักษณะแรงงาน (2) ศึกษาองค์ประกอบของแรงงาน และ  

(3) ก�าหนดกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคสาขาช่างอุตสาหกรรม โดยใช้การสัมภาษณ์ตัวแทน

จากสถานประกอบการจ�านวน 60 แห่งและแบบสอบถามและเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการจ�านวน 60 แห่ง 

ผู้ตอบแห่งละ 17 คน ผลการวิจัย พบว่า (1) คุณลักษณะแรงงานอาชีวศึกษาตามความเห็นของสถานศึกษาแบ่ง

ออกเป็น 9 คุณลักษณะใหญ่ 36 คุณลักษณะย่อย ในขณะที่คุณลักษณะแรงงานอาชีวศึกษาตามความต้องการของ

สถานประกอบการแบ่งออกเป็นห้าคุณลักษณะใหญ่ 49 คุณลักษณะย่อย (2) คุณลักษณะแรงงานมีองค์ประกอบ

ที่สอดคล้องกันได้แก่ ด้านจริยธรรมการปฏิบัติงาน ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้พื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตนตาม 

กฎระเบียบของสังคม และด้านทักษะในการปฏิบัติงาน อีกห้าองค์ประกอบที่เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ  

ได้แก่ ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน ความเข้าใจในหน้าที่ของตน ความรู้และทักษะทางช่าง ความสนใจในด้าน

เทคโนโลยใีหม่ๆ และทกัษะด้านงานฝีมือ (3) กลยทุธ์ท่ีสร้างขึน้แบ่งออกเป็นสามส่วนได้แก่ องค์ประกอบท่ีสอดคล้องกัน 

ทั้งห้าข้อถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วให้คงอยู่ไว้ ส่วนที่สอง องค์ประกอบที่ยังเป็นความต้องการของสถานประกอบการ

แต่ไม่เป็นไปตามสถานศึกษาห้าข้อก็จะต้องมีการเน้นจัดการเรียนการสอนในด้านเหล่านั้นเพ่ิมเติม และส่วนท่ีสาม 

องค์ประกอบสองข้อที่มีในสถานศึกษาแต่ไม่ตรงกับสถานประกอบการก็ให้คงไว้ได้ ผลการตรวจสอบความเหมาะสม 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่ากลยุทธ์มีความเหมาะสม ความถูกต้อง ความเป็นไปได้และสามารถน�าไปใช้ได้ 
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ควำมน�ำ

ประเทศพัฒนาแล้วที่มีความเจริญก้าวหน้า 

ทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต อุปกรณ์เครื่องมือ 

เครื่องจักร มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคู่กับการพัฒนา

ประเทศ เกดิจากการจดัการอาชวีศึกษาทีมี่ประสิทธภิาพ

ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการผลิตแรงงานเพื่อตอบสนอง

ความต้องการแรงงานของภาคอุตสาหกรรมให้มีความ

เข้มแข็งด้านฝีมือ ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศท่ีก�าลัง

พัฒนา จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลิตแรงงาน 

Abstract

This paper reports the study on aiming to (1)examine the characteristics of industrial labor, industrial  

technicians labor that was in line with the requirements of entrepreneurs analyze, (2) the factors of  

industrial technicians labor, and (3) design the strategy of learning and teaching of technical colleges of 

industrial technicians labor line with the requirements of entrepreneurs. The first phase was the literature 

review and interviews of representatives of entrepreneurs in order to find the characteristics of industrial 

technicians labor that was in line with the requirements of entrepreneurs. After that, two instruments were 

created to from questionnaires when used to collect data 60 education institutions with the respondents 

of 12 persons from each institution, and from 60 entrepreneurs with the questionnaire respondents of 17 

persons Collected data were analyzed using with factor analysis and the relationships of the factors from 

the education institutions and entrepreneurs were analyzed and used to design the strategy for learning  

and teaching. The results show that: (1) The characteristics of industrial technicians labor in line with the 

requirements of entrepreneurs were divided into five major characteristics and 49 minor characteristics. 

(2) The labor characteristics from the opinions of education institutions were grouped into seven factors 

and the labor characteristics from the opinions of entrepreneurs were grouped into 10 factors, in which 

five factors were found to be consistent, that is, work ethics, personality, basic knowledge, demeanor 

according to social norms, and job skills. The other factors that entrepreneurs needed but did not  

correspond with the opinions of education institutions were work faithfulness, job understanding, technical  

knowledge and skills, interest in new technology, and manual skills. The other two factors from the  

opinions of education institutions that were not consistent with those of the entrepreneurs were  

characteristics of occupational attitude and practical knowledge in the industrial sector. (3) The results 

of testing the appropriateness by the qualified experts found that the strategy was suitable, correct, 

possible, and applicable, with the Cronbach’s alpha of 0.937 and the concordance statistical value of 

0.883 exceeding 0.75, showing that the developed strategy for learning and teaching of the vocational 

education in the industrial technicians was effective.

Keywords: of industrial labor, Instructional Management, industrial technicians labor

ช่างอตุสาหกรรมเพือ่ตอบสนองความต้องการของตลาด

แรงงาน จะเหน็ได้ว่าในเกอืบทกุภมูภิาคของประเทศไทย 

มีการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นตามล�าดับ

ในแต่ละปีเช่นในภาคตะวันออกของประเทศ ได้มีการ

ขยายทางภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  

ดังนั้นส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจะต้อง

วางแผนกลยุทธ์ในการจัดการผลิตแรงงานอาชีวเพื่อ

รองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคตวิทยาลัยเทคนิค

ต้องเตรียมผลิตแรงงานให้เหมาะสมควบคู่กับความ 
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ต้องการ ผู้เรียนหรือผู้ปกครองต้องพิจารณาบุตรหลาน 

เม่ือนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

แล้วจะต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาต่อของ

ตัวเองไม่ว่าจะเป็นสายสามัญศึกษาเช่น แผนการเรียน

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนคณิศาสตร์  

ภาษาองักฤษและแผนการเรียนด้านภาษา อ่ืนๆ หรอืสาย 

อาชีวศึกษาซึ่งก็มีหลากหลายสาขาให้เลือกไม่ว่าจะเป็น

ด้านพาณิชยศาสตร์และด้านช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 

นับเป็นการตัดสินใจที่ส�าคัญต่อการประกอบอาชีพของ

ตวัเองในอนาคต นกัเรยีนอาจจะเลอืกเส้นทางการเรยีน

ของตัวเองด้วยเหตุผลแตกต่างกันไปเช่นชอบและสนใจ 

ในสาขานี้จริงๆ จึงเลือก การที่เรียนด้านวิชาการไม่เก่ง 

จึงเลือกเรียนสายอาชีพ หรือเลือกตามที่ผู ้ปกครอง

อยากจะให้เรียน โดยความเป็นจริงแล้วนักเรียนควร

เลือกเรียนในสาขาที่ตนเองชอบ มีความถนัดในสาขา 

วิชานั้นๆ และเหมาะสมกับตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ผูท้ีเ่ลอืกเรยีนสายอาชพีซึง่ต้องเรยีนรูท้ัง้ภาคทฤษฎแีละ

ภาคปฏบิตัอินัต้องอาศัยความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์และ

ความช�านาญในสาขาวิชาที่เรียนเพื่อให้จบการศึกษา 

ออกไปเป็นแรงงานที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้ 

ตามความต้องการของสถานประกอบการอันจะเป็น

บทบาทส�าคัญยิ่งต ่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและ

เศรษฐกิจของประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

การศึกษากลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษาเพ่ือผลิตแรงงานสาขาช่างอุตสาหกรรมนี้

มุ่งศึกษาในประเด็นดังต่อไปนี้

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะแรงงานอาชีวศึกษา

สาขาช่างอุตสาหกรรมที่ตรงตามความต้องการของ

สถานประกอบการ

2. เพื่อศึกษาองค ์ประกอบของแรงงาน

อาชีวศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรมที่ตรงตามความ

ต้องการของสถานประกอบการ

3. เพื่อสร้างกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน

ของวิทยาลัยเทคนิคสาขาช่างอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้ 

แรงงานที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

งานวิจัยนี้แบ่งกรอบแนวคิดในการวิจัยเป็น 

สองส่วนได้แก่ ส่วนทีห่นึง่เป็นการศกึษาคณุลกัษณะของ

แรงงานอาชีวศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรมที่ตรงตาม 

จุดหมายของหลักสูตรอาชวีศกึษาสาขาช่างอตุสาหกรรม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูง ซึ่งประกอบไปด้วย

คณุลกัษณะเก้าประการได้แก่ (1) การมคีวามรูแ้ละทกัษะ

พื้นฐานในการด�ารงชีวิต (2) การมีความรู้ทักษะและ

สมรรถนะในการประกอบอาชีพ (3) สามารถบูรณาการ 

ความรู ้และทักษะ (4) การมีเจตคติที่ดีต ่ออาชีพ  

(5) การมีปัญญา ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีความคิดสร้างสรรค์ 

(6) มบีคุลิกภาพท่ีด ีมคีณุธรรม จรยิธรรม (7) มพีฤตกิรรม

ทางสังคมที่ดีงาม (8) มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ (9) การด�ารงไว้ซึ่ง

คุณค่าของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

และศึกษาคุณลักษณะแรงงานอาชีวศึกษาสาขาช่าง

อุตสาหกรรมตามความต้องการของสถานประกอบการ 

โดยงานวิจัยนี้วางแนวทางในการศึกษาโดยได้น�าผล

การศึกษาของจิรายุทธิ์ อ่อนศรี (2550) ซึ่งได้ศึกษา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่าง

อุตสาหกรรมตามความต้องการของผู ้ประกอบการ 

มาเป็นและสรปุผลการศกึษาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

ไว้ว่ามีสี่ด้านได้แก่ ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ ด้าน

ความรบัผดิชอบ ด้านบคุลกิภาพ และด้านคณุธรรมและ

จริยธรรม ส่วนที่สองเป็นการสร้างกลยุทธ์โดยน�าผล 

จากส่วนที่หนึ่งว่าคุณลักษณะใดที่สอดคล้องกันระหว่าง

คุณลักษณะตามจุดหมายของหลักสูตรกับคุณลักษณะ

ที่สถานประกอบการต้องการมาเป็นแนวทางก�าหนด 

เป้าหมายของของกลยุทธ์ที่จะสร้างขึ้นเพื่อไปแก้ไข

ปัญญาดังกล่าว ส�าหรับงานวิจัยนี้จะใช้แนวความคิด

ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ของเซอโต (Certo, 2000)  

ซึ่งได้อธิบายไว้ห้าขั้นตอนได้แก่ (1) การวิเคราะห์สภาพ

แวดล้อม (environmental analysis) (2) การก�าหนด

ทิศทางองค์กร (establishment of an organization 

direction) (3) การสร้างกลยุทธ์ (strategy formulation) 

(4) การด�าเนินกลยุทธ์ (strategy implementation)  

(5) การควบคุมกลยุทธ์ (strategic control)
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการวิจัยผสมผสาน มีรายละเอียดดังนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรในการวจิยัครัง้นีแ้บ่งออกเป็นสามส่วน 

ได้แก่ ส่วนทีห่นึง่วทิยาลยัเทคนคิในสงักดัคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาทั่วประเทศจ�านวน 113 แห่ง ส่วนท่ีสอง

สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตทั่วประเทศ  

2,188,415 สถานประกอบการ และส่วนทีส่ามผูท้รงคุณวฒิุ 

ในการท�า focus group เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน

อาชีวศึกษาทั้งผู้ที่ท�างานในสถานประกอบการและผู้มี 

คุณวุฒิทางด้านการศึกษาซึ่งมีจ�านวนมากไม่สามารถ

แจงนับได้ ส่วนกลุ่มที่หนึ่งนี้ใช้วิธีการเลือกตัวอย่าง

โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มแบบเจอะจง โดยเลือก

หน่วยตวัอย่างสองหน่วยคือ วทิยาลยัเทคนคิทัว่ประเทศ 

จ�านวน 60 แห่ง และเลือกผู้ที่สามารถให้ความคิดเห็น

เกีย่วกบัคณุลกัษณะแรงงานได้เช่น ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

หวัหน้าฝ่ายวชิาการ หวัหน้าฝ่ายปกครองแห่งละ 12 คน  

รวมมีหน่วยตัวอย่าง 720 คน ประชากรเป้าหมาย 

กลุ่มที่สอง สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต

ทั่วประเทศ 2,188,415 สถานประกอบการ การเลือก

ตัวอย่างส�าหรับประชากรกลุ่มที่สองนี้ใช้วิธีการเลือก 

ตัวอย่างโดยวิธี การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มแบบเจอะจง 

โดยเลือกหน่วยตัวอย่างสองหน่วยก็คือเลือกสถาน

ประกอบการขนาดกลางเนื่องจากจะสามารถอธิบาย 

ความต้องการแรงงานของสถานประกอบการขนาดใหญ่ 

และขนาดเล็กได้ โดยมีเกณฑ์ดังนี้ (1) มีผู้ปฏิบัติงาน 

ในสถานประกอบการประมาณ 200 คน (2) มกีารด�าเนนิ 

กิจการต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (3) เป็นสถาน

ประกอบการทีด่�าเนนิการอตุสาหกรรมเพือ่การค้าทัง้ใน 

และต่างประเทศ โดยเลือกสถานประกอบการจ�านวน 

60 แห่ง และเลือกผู้ที่สามารถให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คุณลักษณะแรงงานได้เช่น หัวหน้าฝ่ายผลิต เจ้าหน้าที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู ้ที่ดูแลแรงงานในสถาน

ประกอบการแห่งละ 17 คน รวมมีผู้ตอบแบบสอบถาม  

1020 คน และประชากรเป้าหมายกลุ่มที่สาม ในการท�า  

focus group เลือกผู้ทรงคุณวุฒิโดยวิธี การสุ่มตัวอย่าง

แบบกลุ ่มแบบเจอะจงโดยเป็นผู ้ที่ท�างานในสถาน 

ประกอบการและผู้มีคุณวุฒิทางด้านการศึกษา จ�านวน

รวม 17 ท่าน

เครื่องมือในกำรวิจัย

วิธีการและขั้นตอนการสร้างมีรายละเอียดดังนี้

1. ศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ

แรงงานช่างอตุสาหกรรมตามจดุหมายของหลกัสตูรและ

ตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยก�าหนด 

ประเดน็หลกัและประเดน็ย่อยให้ครอบคลมุเนือ้หาสาระ 

ตามจุดประสงค์ ตัวแปรที่ศึกษาและกรอบแนวคิดของ

การวิจัย

2. น�าผลการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะแรงงาน

ช่างอุตสาหกรรมที่เป็นไปตามความต้องการของสถาน

ประกอบการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์

เพื่อหาคุณลักษณะย่อยของแรงงานช่างอุตสาหกรรม 

ที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ

3. สร ้างแบบสัมภาษณ์ ท่ีไม ่มี โครงสร ้าง  

(unstructured interview) ใช้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 10 คน ซึ่งผู้วิจัย 

ใช้วธิกีารเลือกแบบเจาะจง (purposive method) แล้วน�ามา 

รวมกับผลสรุปของหลักการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย

เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดลักษณะแรงงานอาชีวศึกษา

สาขาช่างอุตสาหกรรมตามความต้องการของสถาน

ประกอบการ

4. สร้างแบบสอบถามข้อเทจ็จรงิ (questionnaire)  

ในงานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามข้อเท็จจริงสองชุดดังนี้ 

ชดุทีห่นึง่เป็นแบบสอบถามคณุลกัษณะแรงงาน

ช่างอุตสาหกรรมตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรโดยเก็บ

ข้อมูลจากครูและฝ่ายวิชาการในวิทยาลัยเทคนิคท่ีเป็น

หน่วยตัวอย่าง แบ่งออกเป็นสองตอนคือ ตอนที่หนึ่ง 

มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) เพื่อ 

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ตอนที่สองเป็นแบบสอบถามข้อเท็จจริง 

เกี่ยวกับคุณลักษณะแรงงานช่างอุตสาหกรรมตาม 

จุดมุ ่งหมายของหลักสูตร มีตัวแปรย่อยเกี่ยวกับ

คุณลักษณะแรงงานช่างอุตสาหกรรมตามจุดหมาย 

ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
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ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พุทธศักราช 2546  

ทั้งเก้าประการ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามโดยวัดค่า 

ตัวแปรด้วยมาตรวัดแบบรูบริก (rubric scale) แบ่งเป็น

สามระดับ

ชุดที่สองเป็นแบบสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 

คุณลักษณะแรงงานสาขาช่างอุตสาหกรรมที่เป็นไป

ตามความต้องการของสถานประกอบการโดยเก็บ

ข้อมูลจากผู้บริหารสถานประกอบการที่มีแรงงานสาขา 

ช่างอุตสาหกรรมปฏิบัติงานอยู ่ แบบสอบถามแบ่ง 

ออกเป็นสองตอนคือ ตอนที่หนึ่ง มีลักษณะเป็นแบบ 

ตรวจสอบรายการ เพือ่สอบถามข้อมลูเกีย่วกบัสถานภาพ 

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่สองมีลักษณะ

เป็นแบบสอบถามข้อเท็จจริงโดยมีตัวแปรย่อยเกี่ยวกับ

คณุลกัษณะแรงงานช่างอตุสาหกรรมตามความต้องการ

ของสถานประกอบการโดยวัดค่าตัวแปรด้วยมาตรวัด

แบบรูบริก (rubric scale) แบ่งเป็นสามระดับ

กำรวิเครำะห์และสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ข ้อมูลพื้นฐานของผู ้ตอบ

แบบสอบถามในด้านเพศ อาย ุระดับการศึกษา ต�าแหน่ง

หน้าที่และประสบการณ์ในการท�างานที่เกี่ยวข้องกับ

แรงงานอาชีวศึกษาโดยการแจกแจงความถี่ (frequency)  

และ ร้อยละ (percentage)

2 .  การวิ เ ค ราะห ์ ลั กษณะแรงงานช ่ า ง

อตุสาหกรรมในปัจจบุนัโดยวเิคราะห์จากแบบสมัภาษณ์

สถานประกอบการว่ามีลักษณะใดบ้างที่เป็นไปตาม

ความต้องการ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor  

analysis) ตัวประกอบหลัก (principle component 

analysis) และเพ่ือหาลักษณะแรงงานช่างอุตสาหกรรม

ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการเพื่อทราบถึง 

องค์ประกอบของแรงงานช่างอุตสาหกรรมที่สถาน

ประกอบการต้องการ

3. การสร้างกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน

อาชวีศกึษาสาขาช่างอตุสาหกรรมมขีัน้ตอนในการสร้าง

สามขัน้ตอนดงันี ้(1) การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมการจดั 

การเรยีนการสอนอาชวีศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรมของ

วิทยาลัยเทคนิค (2) การก�าหนดทิศทางการจัดการเรียน

การสอนอาชีวศกึษาสาขาช่างอุตสาหกรรมของวทิยาลยั 

เทคนคิ และ (3) การสร้างกลยทุธ์การจดัการเรยีนการสอน 

อาชีวศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรมเพื่อผลิตแรงงาน 

ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

4. การวิเคราะห์ตรวจสอบความเหมาะสม 

ของกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน ใช้การวิเคราะห์

ด้วยวิธีการพิจารณาความน่าเชื่อถือโดยสถิติทดสอบ  

ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s  

Alpha Coefficient) และความสอดคล้องโดยค่าสถิติ

คอนคอแดนส์ (Concordance) โดยถ้ามีค่ามากกว่า

หรือเท่ากับ 0.75 แสดงว่ากลยุทธ์มีความเหมาะสมและ 

เชื่อถือได้ พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ ค�าแนะน�าเพื่อ

ปรับปรุงให้ได้รูปแบบที่เหมาะสม

ผลกำรวิจัย

ข้อค้นพบจากการศึกษา มีดังนี้ 

1.จากการศกึษาคณุลกัษณะแรงงานอาชวีศกึษา

สาขาช่างอุตสาหกรรมท่ีตรงตามความต้องการของ

สถานประกอบการพบว่า

1.1 จากการทบทวนวรรณกรรม ได้คณุลกัษณะ 

ของแรงงานตามจุดหมายของหลักสูตรแบ่งออกเป็น

เก้าคุณลักษณะใหญ่ได้แก่ (1) การมีความรู้และทักษะ

พื้นฐานในการด�ารงชีวิต (2) การมีความรู้ทักษะและ

สมรรถนะในการประกอบอาชีพ (3) สามารถบูรณาการ 

ความรู้และทักษะ (4) การมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ (5) 

การมีปัญญา ใฝ่รู ้ใฝ่เรียนและมีความคิดสร้างสรรค์  

(6) มบีคุลิกภาพท่ีด ีมคีณุธรรม จรยิธรรม (7) มพีฤตกิรรม

ทางสังคมที่ดีงาม (8) มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ 

แก้ปัญหาเศรษฐกจิของประเทศ (9) การด�ารงไว้ซึง่คณุค่า

ของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ในส่วน

ของคุณลักษณะแรงงานตามความต้องการของสถาน

ประกอบการนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมแบ่งออก 

เป็นสี่คุณลักษณะใหญ่ได้แก่ (1) ด้านความรู้และทักษะ

วิชาชีพ (2) ด้านความรับผิดชอบ (3) ด้านบุคลิกภาพ  

และ (4) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

1.2 จากการสมัภาษณ์สถานประกอบการเพ่ือ

หาคณุลกัษณะอืน่ๆ เพิม่เตมินอกเหนอืจากการทบทวน

วรรณกรรมพบว่ายังมีคุณลักษณะที่สถานประกอบการ 
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ต้องการสรุปแบ่งออกเป็นห้าด้านดังนี้ (1) ด้านความรู ้

และทักษะวิชาชีพ แรงงานควรจะมีคุณลักษณะดังนี้ 

มีความรู้พื้นฐานตามหลักวิชาที่เรียน มีความรู้ความ

สามารถในการใช้เครื่องมือ รู ้จักวางแผนการท�างาน  

สามารถปฏิบัติงานโดยยึดหลักความปลอดภัย ความ

ถูกต้อง และรวดเร็ว มีทักษะในการควบคุมระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ มีความสามารถในวิชาฝึกฝีมือ เช่น 

ตัด กัด เกาะ เชื่อม มีความสามารถในการซ่อมบ�ารุง 

และวิเคราะห์ความเสียหายของเครื่องจัก รวมท้ัง

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดคะเนการท�างานของ

เครื่องจักรได้ (2) ด้านความรับผิดชอบ แรงงานควรจะมี 

คุณลักษณะดังนี้ แรงงานมีความตั้งใจท�างานในหน้าที่

อย่างตรงไปตรงมา ปฏิบัติงานตรงเวลาและส�าเร็จตาม

เวลาที่ก�าหนด ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและแผนงานท่ี

วางไว้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างเต็มใจ  

ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ระมัดระวังอันตรายที่อาจ

จะเกิดขึ้น มีสมาธิในการท�างาน (3) ด้านบุคลิกภาพ 

แรงงานควรจะมีคุณลักษณะดังนี้ มีลักษณะท่าทางดี 

วาจาสภุาพเรยีบร้อย แต่งกายดเีหมาะสมกบักาละเทศะ  

สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี กิริยาอ่อนน้อม  

มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความกระตือรือล้น ปรับตัว 

เข้ากับสถานการณ์และบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม  

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน ให้เกียรติผู้ร่วมงาน  

มีสัมมาคารวะ (4) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม แรงงาน

ควรจะมคีณุลกัษณะดังนี ้มีความขยนัหม่ันเพยีร มคีวาม

อดทน มีสมาธิและตั้งใจท�างาน มีความซื่อสัตย์ รับฟัง

ความวิพากษ์วิจารณ์ด้วยจิตใจหนักแน่น รักษาเวลา 

ในการปฏิบัติงาน รักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน 

มทีศันคตเิชงิบวก มีความเข้าใจในสทิธิและหน้าทีข่องตน  

(5) ด้านอืน่ๆ เช่น มีความรูใ้นด้านเทคโนโลยใีนทกุๆ ด้าน  

เรียนรู้งานใหม่ได้เร็ว และมีความรู้ด้านระบบมาตรฐาน

สากล เช่น ISO-9001, ISO-14001 และสามารถปฏบิตังิาน 

ตามมาตรฐานนั้นได้ 

2. จากการวเิคราะห์องค์ประกอบ เป็นการจัดกลุ่ม 

ตัวแปรคุณลักษณะย่อยที่มีลักษณะที่คล้ายกันให้กลาย

เป็นองค์ประกอบคุณลักษณะแรงงานขึ้นมาใหมโดย

คณุลกัษณะแรงงานตามความคิดของสถานประกอบการ 

จากเดิมมี 36 คุณลักษณะย่อยถูกรวมให้กลายเป็น 

องค์ประกอบคุณลักษณะแรงงานเจ็ดองค์ประกอบ 

เรยีงล�าดบัตามความส�าคญั (1) จรยิธรรมการปฏบิตังิาน  

(2) เจตคติต่ออาชีพ (3) บุคลิกภาพ (4) ความรู้พื้นฐาน  

(5) การพัฒนาตนเองและปฏิบัติตนตามกฎของสังคม  

(6) ทักษะในการปฏบิตังิาน และ (7) ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

ภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่คุณลักษณะแรงงานตาม

ความต้องการของสถานประกอบการจากเดิม 49 

คณุลักษณะย่อยนัน้ถกูรวมให้กลายเป็น 10 องค์ประกอบ 

เรียงล�าดับตามความส�าคัญได้แก่ (1) จริยธรรมการ 

ปฏบิตังิาน (2) ความซือ่สตัย์ในการปฏบิตังิาน (3) ความรู้ 

พื้นฐาน (4) ความเข้าใจในหน้าที่ของตน (5) ความรู้และ

ทักษะทางช่าง (6) ทักษะในการปฏบิตังิาน (7) ความสนใจ 

ในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ (8) ทักษะด้านงานฝีมือ (9) 

ความเชื่อมั่นในตนเอง และ (10) การรักษาชื่อเสียง 

ของตนเองและสถานประกอบการ เมื่อพิจารณาจาก

องค์ประกอบที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ของทั้งสองกลุ่มนั้นจะ 

พบว่า (1) มอีงค์ประกอบคณุลักษณะแรงงานอาชวีศกึษา

ในด้านเดียวกันหรือสอดคล้องไปในทางเดียวกันจาก

ทั้งสองส่วนจ�านวนทั้งสิ้นห้าองค์ประกอบ ได้แก่ ด้าน

จริยธรรมการปฏิบัติงาน ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้ 

พืน้ฐาน ด้านการรกัษาการปฏบิตัตินตามกฎระเบยีบของ 

สงัคม และด้านทกัษะในการปฏบิตังิาน (2) องค์ประกอบ

อื่นที่ยังเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการแต่ไม ่

ปรากฎชัดเจนในการผลิตของสถานศึกษาได้แก่ ความ

ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน ความเข้าใจในหน้าที่ของตน 

ความรู้และทักษะทางช่าง ความสนใจในด้านเทคโนโลยี

ใหม่ๆ และ ทกัษะด้านงานฝีมอื (3) ส่วนของสถานศกึษา 

ยังมีองค์ประกอบคุณลักษณะแรงงานอื่นที่ผลิตออก

มาแล้วแต่ยังไม่ตรงความต้องการโดยตรงของสถาน

ประกอบการได้แก่ เจตคติต่ออาชีพ และ ความรู้ใน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานภาคอุตสาหกรรม

3. การก�าหนดกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษาเพื่อผลิตแรงงานสาขาช่างอุตสาหกรรม 

ที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการนั้น 

จะก�าหนดตามขั้นตอนของเซอโตสามขั้นตอนได้แก่  

(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (environmental 

analysis) จะเน้นการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งในสี ่

องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบด้านหลกัสตูรอาชวีศกึษา  
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องค์ประกอบด้านผู้บริหารสถานศึกษา องค์ประกอบ 

ด้านครู-อาจารย์ และองค์ประกอบด้านกิจกรรม 

การเรียนการสอน (2) การก�าหนดทิศทางองค์กร  

(establishing organization direction) เป็นการก�าหนด

ภารกิจ (mission) และวัตถุประสงค์ (objective) ของ

องค์กร โดยภารกิจและวัตถุประสงค์ที่จะก�าหนดนั้น

แบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ ภารกิจเร่งด่วนซึ่งเป็นการ

ก�าหนดภารกิจในการเร่งผลิตแรงงานให้มีคุณลักษณะ

ห้าด้านที่ยังไม่ตรงตามความของต้องการของสถาน

ประกอบการ ส่วนที่สองคือ ภารกิจปกติซึ่งเป็นการ

ก�าหนดภารกิจในการผลิตแรงงานให้มีคุณลักษณะ 

ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและ

สถานศึกษาเองก็ผลิตแรงงานตามความต้องการนี้อยู่

แล้วห้าด้าน ขั้นตอนที่ (3) การสร้างกลยุทธ์ (strategy 

formulation) โดยเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการสร้างกลยทุธ์ในทีน่ี้ 

ประกอบด้วย การตอบค�าถามเชิงวิเคราะห์ (critical 

question analysis) และการวิเคราะห์ SWOT (SWOT 

analysis) จากการทดสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์

การจัดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นโดยการจัด Focus  

Group โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 17 คน พบว่า ด้านความ

เป็นไปได้ได้คะแนนรวมมากที่สุดคือ 133 คะแนน  

(X=7.82) และด้านการใช้ประโยชน์ได้คะแนนรวมน้อยสุด 

เท่ากนัคอื 129 (X=7.59) จากนัน้การหาความเช่ือมัน่ของ

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง17 คน ใช้สถิติทดสอบ 

Concordance และ Cronbach’s alpha เป็นเกณฑ์ 

ในการพจิารณา พบว่า สถติิทดสอบ Concordance ได้ค่า 

เท่ากับ 0.883 และ สถิติทดสอบ Cronbach’s alpha 

เท่ากับ 0.937 ซึ่งมากกว่าค่า 0.75 ทั้งสองค่า นั่นแสดง

ให้เห็นว่กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

สาขาช่างอุตสาหกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ

กำรอภิปรำยผล

การศึกษาคุณลักษณะแรงงานอาชีวศึกษา 

เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ พบว่า

คุณลักษณะแรงงานสอดคล้องกับงานวิจัยของจิรายุทธ์ 

อ่อนศรี (2550) พบว่า คุณลักษณะแรงงานอาชีวศึกษา

สาขาช่างอุตสาหกรรมที่เป็นไปตามความต้องการ 

ของสถานประกอบการ ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านความ 

รับผิดชอบ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะ

แรงงานอาชีวศึกษา พบว่า เป็นไปตามความต้องการ

ของสถานประกอบการ ส่วนกลยุทธ์ในการจัดการเรียน 

การสอนนั้น สร้างตามหลักการของ เซอโต (Certo, 

2000) พบว่า 4 องค์ประกอบ คือ ด้านความรู้ ด้าน

ความรับผิดชอบ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมและ

จรยิธรรมมคีวามสอดคล้องกนัท้ังฝ่ายสถานประกอบการ 

และสถานศึกษา ซึ่งให้ด�าเนินการต่อไปซึ่งถือว่ามา 

ถกูทางแล้ว แต่สิง่ทีย่งัไม่ปรากฏชดัในฝ่ังของสถานศกึษา

คือ การจัดการเรียนการสอน จะต้องเหมาะสมกับส่ิงท่ี

ต้องการให้แรงงานได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ 

สามารถสะท้อนความเป็นจรงิในปัจจบุนัของสถานศกึษา 

ได้ดีและน�าไปสู่การแก้ไขและพัฒนาเพ่ือให้ได้แรงงาน

ที่มีคุณภาพ

ข้อเสนอแนะ

ในการน�างานวิจัยนี้ เ พ่ือไปใช้จัดการเรียน 

การสอนอาชีวศึกษาต่อไปได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เพื่อน�าไปใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ถงึแม้จะมคีณุลกัษณะทีส่อดคล้องกนัอยูแ่ล้ว 

ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ แต่ก็ขอให้ 

สถานศึกษาได้ส�ารวจว่าคุณลักษณะท่ีสอดคล้องน้ัน

สอดคล้องกันมากน้อยแค่ไหน วิธีการใดที่จะช่วยให้

แรงงานมีคุณลักษณะเหล่านั้นสูงขึ้น

2. ส�าหรับคุณลักษณะท่ียังไม่สอดคล้องกับ

ความต้องการของสถานประกอบการ กข็อให้สถานศกึษา 

ได้ส�ารวจวธิกีารสอนในปัจจบุนัว่าจะสามารถใช้วธิกีารใด 

ท่ีจะท�าให้แรงงานมีคุณลักษณะเหล่านั้นเพิ่มขึ้นมาได้ 

โดยอาจจะพิจารณาจาก หลักสูตรการเรียนการสอน, 

วิธีการสอน, ครูผู้สอน หรือ พื้นฐานของผู้เรียนเอง

3. องค์ประกอบคณุลกัษณะทีก่�าหนดในกลยทุธ์

นั้นเป็นค�านิยามในวงกว้างซึ่งขอให้ผู้ท่ีน�ากลยุทธ์ไปใช ้

ได้ศึกษาถึงลักษณะย่อยๆหรือพฤติกรรมซึ่งแรงงานที่มี

คณุลักษณะเหล่านัน้พงึจะมหีรอืพงึจะเป็น อนัจะน�าไปสู่ 

การจัดการเรียนการสอนที่ถูกต้องและถูกวิธี
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4. การผลติแรงงานให้ตรงกบัความต้องการของ 

สถานประกอบการนัน้ควรจะมีการติดต่อและช่วยเหลือ 

กันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการอยู ่

สม�่าเสมอ เช่น การฝึกปฏิบัติกับเครื่องมือจริงหรือ

สภาพแวดล้อมการท�างานจริง การส่งผู้มีประสบการณ ์

ในสถานประกอบการมาเป็นวทิยากรแนะน�าการท�างาน

ในอนาคตภายหลังจบการศึกษา

5. สถานศกึษาควรมรีะบบตดิต่อกลบั (feedback)  

กับทางสถานประกอบการ โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูล

แรงงานที่จบการศึกษาออกไปว่าเข้าไปท�างานยังสถาน

ประกอบการใด และสถานศึกษาก็เก็บข้อมูลประเมิลผล

การท�างานที่สถานประกอบการส่งกลับมาของแรงงาน

ทกุคนทีจ่บออกไป เพือ่จะได้รูว่้าแรงงานทีเ่ราผลติออกไป 

นั้นมีประสิทธิภาพเพียงใดเมื่อออกไปปฏิบัติงานจริง 

อีกทั้งเรายังสามารถปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

ของเราได้อีกทางหนึ่งด้วย

6. ควรหาลักษณะเฉพาะของแรงงานที่เป็น

เอกลักษณ์ของวิชาชีพ

7. ควรเน้นทักษะที่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน 

ให้มากขึ้น เช่น ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านงานฝีมือ 

เป็นต้น

8. ส�าหรับกลยุทธ์นั้นควรเน้นเรื่องการผลิต 

แรงงานแข่งขันกับสถานศึกษาอื่นเข้าไปด้วยเพราะ 

การแข่งขันจะท�าให้เกิดคุณภาพในการผลิตซึ่งเป็นผลดี

ต่อคุณลักษณะแรงงานที่จะจบการศึกษาออกไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ

9. กลยทุธ์ควรเน้นเรือ่งการบรหิารจดัการเข้าไป

ด้วยเนื่องจากการปฏิบัติงานจริงของแรงงานไม่ได้ใช้

เพียงทักษะทางร่ายกายเท่านั้นแต่ยังจ�าเป็นต้องรู้เรื่อง

การจัดการผลิต ระบบการบริหารจัดการเพิ่มเติมด้วย

10. กลยุทธ์ท่ีจะถูกพัฒนาต่อไปนั้นควรใส่ 

รายละเอียดที่เป็นรูปธรรมเข้าไปด้วยจะท�าให้ชัดเจน

มากขึ้นว่าควรจะเสริมสร้างคุณลักษณะต่างๆ เหล่านั้น 

ให้เกิดขึ้นอย่างไรเพราะคุณลักษณะบางอย่างเป็น

นามธรรมมากเกินไป

11. กลยุทธ์ท่ีสร้างขึ้นควรเป็นลักษณะของ

นวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่ เช่น การใช้เทคโนโลยี  

ส่ือการเรยีนการสอนท่ีทันสมยัสามารถดงึดดูความสนใจ 

ของผู้เรียน

12. สถานศึกษาอาจสร้างเอกลักษณ์ของ

ตนเองโดยสร้างจุดแข็งในตัวแรงงานเองว่าแรงงานที่จบ 

การศึกษาจากสถานศึกษานี้แตกต่างจากท่ีอื่นอย่างไร 

เช่น รับประกันว่าสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แน่นอน

13. ควรเน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม  

การรู้จักผ่อนปรนและประนีประนอม สามารถลดหรือ

ระงับความขัดแย้งในองกรค์ได้

14. กลยุทธ์ท่ีสร้างขั้นอาจเพ่ิมเติมรายละเอียด

ของกระบวนการพัฒนาครูผู้สอนเข้าไปด้วย เพราะถ้า

ครูขาดประสิทธิภาพก็จะไม่สามารถผลิตแรงงานที่ม ี

ประสิทธิภาพได้

15. ควรมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ

หลักสูตรกับความต้องการใช้งานจริงและหลักสูตร 

กับการจัดการที่สอดคล้องกับหลักสูตร

16. กลยุทธ์ควรเน้นท่ีตัวผู้เรียนด้วยเป็นส�าคัญ

เช่น ส�ารวจพฤติกรรมของผู้เรียนว่ามีความพร้อมและ 

เอาใจใส่มากน้องแค่ไหนเพราะบางครั้งการไม่ประสบ

ผลส�าเร็จอาจเกิดจากพฤติกรรมของผู้เรียนเอง
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