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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามทรรศนะผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัดพัทลุง โดยจ�าแนกตามรูปแบบและประเภท

ของธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัดพัทลุง จ�านวน 282 คน เครื่องมือที่ใช้ใน 

การเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

การทดสอบค่าที (t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–way ANOVA)

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในจังหวัดพัทลุงมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีรูปแบบธุรกิจและประเภท

ธุรกิจต่างกันมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์แตกต่างกัน

ค�ำส�ำคัญ: คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผู้บริหารสถานประกอบการ

Abstract
 This research aimed to study and compare the desirable characteristics of graduates of  Vocational 

Certificate level (Voc. Cert.), according to the views of the executive enterprises in Phatthalung. The sample 

consisted of 282 executive enterprises in Phatthalung province. The instruments were questionnaires and 

statistics employed for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way  

analysis of variance (One-Way ANOVA).

 The finding showed that the overall desirable levels of graduate level certificate (Vocational  

Certificate) according to the views of the executive enterprises in Phatthalung were at the highest level  

(  = 4.51). Those who differed in types of business were found to be statistically different in characteristics.
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บทน�ำ

 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็น

หน่วยงานหลักของรัฐ ที่มีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษา

วิชาชีพให้แก่ นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน  

จึงจ�าเป็นจะต้องด�าเนินการจัดการศึกษาตามพระราช

บัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นแนวทาง 

ในการผลิตและพัฒนาก�าลังคนทั้งในระดับกึ่งฝีมือ ระดับ

ฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ  

และเพื่อให ้ เป ็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
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แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  การจัดการอาชีวศึกษาและ

การฝึกอบรมวชิาชพีให้สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

อาชวีศกึษาแห่งชาตแิละมาตรฐานคณุวฒุอิาชวีศกึษาแต่ละ

ระดบั เพ่ือให้คณุภาพของผูส้�าเรจ็การศกึษาทกุระดบัคณุวฒุิ

ประเภทวชิาและสาขาวชิา ครอบคลมุอย่างน้อย 3 ด้าน คอื 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัยและทักษะ 

ทางปัญญา ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ 

ความรู ้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี การ

พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท�างานร่วมกับ 

ผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้

ตวัเลข การจดัการและการพฒันางาน ด้านสมรรถนะวชิาชพี 

ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะใน

สาขาวิชาชีพสู ่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู ่อาชีพ 

หลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ดังกล่าว สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพที่แต่ละ

ประเภทวิชาและสาขาวิชาที่ก�าหนด โดยผ่านกระบวนการ

เรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียน

เกดิความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ ์รวมทั้งเจตคติ

และ กิจนิสัยที่ดีในการด�ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อ

ผลิตก�าลังคนระดับฝีมือที่มีความรู้ ความช�านาญในทักษะ

วิชาชีพ มีคุณธรรม วินัย เจตคติ บุคลิกภาพ และเป็นผู้มี

ปัญญาที่เหมาะสม สามารถน�าไปใช้ในการประกอบอาชีพ

ได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับ

ภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น

และระดับชาติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกระบบและวิธี

การเรียนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ ความสนใจและ

โอกาสของตน ส่งเสริมการประสานความร่วมมือในการ

จัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบัน 

หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับชาติ ท้องถิ่นและ

ชุมชน(ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2557)

 ทัง้นีร้ายงานการศกึษาความต้องการและแนวโน้ม

ในอุตสาหกรรมการผลิตของกระทรวงแรงงาน สรุปได้ว่า

ความต้องการก�าลังคนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของกลุ ่มเป้าหมาย  

ล้วนเป็นกลุ ่มอุตสาหกรรมท่ีเป็นนโยบายรัฐบาลและ 

ภาคเอกชนพร้อมให้ความร่วมมือกับส�านักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา  ส�าหรับการอาชีวศึกษาเป็น 

การฝึกวิชาชีพเพื่อการด�ารงชีวิต หรือเป็นการเตรียมคน 

เพื่อการอยู่รอดในสังคม โดยมีเป้าหมายในการผลิต ก�าลัง

คนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อ

วิชาชีพ ซ่ึงได้จัดการศึกษาอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี 

(Dual System) เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 

และเป ็นรูปแบบที่รัฐบาลสหพันธ ์ได ้ให ้ความส�าคัญ 

และให้การสนับสนุน มีการจัดตั้งสถาบันที่เรียกว่า สถาบัน

แห่งชาตว่ิาด้วยการฝึกอบรมอาชพี (The Federal Institute 

for Vocational Training) เพื่อท�าหน้าที่ด้านวิชาการและ

วิจัยเกี่ยวกับการฝึกอบรมวิชาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 

ส่วนที่เกี่ยวกับการฝึกในสถานประกอบการ และสถาน

ประกอบการในเยอรมันประมาณหนึ่งในสี่ของสถาน

ประกอบการทั้งหมด จัดการฝึกอบรมวิชาชีพระบบทวิภาคี 

โดยจุดมุ่งหมายของการปฏิรูปอาชีวศึกษาและฝึกอบรม

อาชีพเพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้าสู่โลกของการท�างาน 

ด้านอาชีพด้วยความส�าเร็จ ให้มากยิ่งขึ้นอย่างมีคุณภาพ 

และลดเงื่อนไขซึ่งเป็นข้อจ�ากัดในการประกอบอาชีพอิสระ

นอกจากน้ีเพื่อให้สิทธิครูในสถาบันอาชีวศึกษา การเรียน

การสอนและการฝึกความร่วมมือระหว่างสถานประกอบ

การและสถาบันอาชีวศึกษา นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติ

การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ได้ก�าหนดไว้ในมาตรา 8 ใน

เรื่อง การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (ส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2551)

 จากผลการส�ารวจความต ้องการแรงงาน 

เดือนธันวาคม 2556 ปรากฏว่ามีสถานประกอบการแจ้ง

ต�าแหน่งงานว่างมายังหน่วยงานของกรมการจัดหางาน 

จ�านวน 30,780 อัตรา โดยลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจ�านวน 

1,479 อตัรา และเมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน

พบว่าลดลง จ�านวน 870 อัตรา ซึ่งเป็นการลดลงในหมวด

อาชีพช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงาน

ในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการ

ประกอบ และอาชพีงานพืน้ฐาน (กรมการจดัหางาน  2556) 

ซึง่ความต้องการก�าลังคนเหล่านีจ้ะอยูท่ีแ่รงงานระดบักลาง

หรอืระดบัอาชีวศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ทัง้นีเ้พราะเป็นก�าลังคน

ที่มีความพร้อมที่จะรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ เนื่องจากก�าลัง

คนระดับกลางหรือระดับอาชีวศึกษามีความส�าคัญอย่างยิ่ง

ต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ ตลอดจนความต้องการ

แรงงานของประเทศและการผลิตแรงงาน เพื่อตอบสนอง

ความต้องการมิใช่เพียงการเรียนรู้ทฤษฎีและพอจะท�างาน

ได้เท่าน้ัน แต่จะต้องเป็นแรงงานที่สามารถท�างานได้ และ

สามารถน�าความรูท้างวชิาการไปพฒันาได้ กล่าวคอืจะต้อง
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ผลิตให้ท�าได้อย่างดี คิดได้อย่างดีและมีคุณธรรมที่ดี ทั้งน้ี 

ในปี 2558 จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะฝีมืออย่าง

เสรีตามกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

โดยมีข้อตกลงร่วมกันถึงคุณสมบัติในสายวิชาชีพเพื่อให้มี

การเคลือ่นย้ายแรงงานใน 7 สาขา ได้แก่ วศิวกรรม พยาบาล 

สถาปัตยกรรม วิชาชีพส�ารวจ แพทย์ ทันตแพทย์และ 

นักบัญชี และในระยะต่อไปจะเปิดในสาขาอื่นๆ รวมทั้ง

แรงงานกึ่งทักษะฝีมือด้วย (ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ2555) ซึง่สอดคล้อง

กับแนวคิดในการจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555–2559 ประเทศไทยจะต้อง

เผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญทั้งภายนอกและ

ภายในประเทศทีป่รบัเปลีย่นเรว็และซบัซ้อนมากยิง่ขึน้ เป็น

ทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ

ข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 สามารถ

พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืน

ของสงัคมไทยตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง (ส�านกังาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

2555) 

 จากข้อมูลดังกล่าว มีผลให้การจัดการศึกษา 

ในระดับนี้ยังไม่สนองความต้องการของตลาดแรงงานอย่าง

แท้จริง ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นประกอบกับจังหวัดพัทลุง

เป็นจังหวัดที่มีสถาบันทางการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

ทั้งภาครัฐ และเอกชนท่ีผลิตผู ้ส�าเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นจ�านวนมาก ผู้วิจัยใน

ฐานะครูผู ้สอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) จึงพบปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถาน

ประกอบการเกี่ยวกับ ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

บางส่วนมีคุณลักษณะที่ไม่ตรงกับความต้องการของสถาน

ประกอบการ ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี 

(ปวช.) ตามทรรศนะผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัด

พัทลงุ โดยผูว้จิยัมแีนวคดิพืน้ฐานในการวจิยัครัง้นีว่้าผลผลิต

ทางการศึกษาจะต้อง สนองตอบความต้องการของสังคม

และตลาดแรงงานรวมทัง้จะน�าผลการวจิยัในครัง้นีไ้ปใช้เป็น

แนวทางในการจัดการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ 

ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

ตามทรรศนะผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัดพัทลุง 

 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ของผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) 

ตามทรรศนะผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัดพัทลุง 

โดยจ�าแนกตามรูปแบบและประเภทของธุรกิจ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

 ประชำกร

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหาร

สถานประกอบการในจังหวัดพัทลุงที่มีรูปแบบธุรกิจเป็น 

ห้างหุ้นส่วน (Partnership) และบริษัทจ�ากัด (Company 

Limited) ที่จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน และบริษัทจ�ากัด 

ที่ประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและ

อุตสาหกรรมบริการ จ�านวนทั้งสิ้น 958 แห่ง

 กลุ่มตัวอย่ำง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือผู้บริหารสถาน

ประกอบการในจงัหวดัพทัลงุ หาขนาดของกลุม่ตวัอย่างโดย

ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane  1973 อ้างถึงใน 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ 2554) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือมี

ความคลาดเคลื่อน 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 282 คน ซึ่ง

ได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย

 ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย

 ตัวแปรต้นเกี่ยวกับสถานภาพของผู้บริหารสถาน

ประกอบการในจังหวัดพัทลุง จ�าแนกได้ดังนี้

        1.  รูปแบบธุรกิจ

        2.  ประเภทธุรกิจ

 ตัวแปรตามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

ของผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) 

ตามทรรศนะผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัดพัทลุง 

จ�านวน  5  ด้าน ดังนี้

        1. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ

        2.  ด้านทักษะในการประกอบอาชีพ

        3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

        4.  ด้านบุคลิกภาพ

        5. ด้านมนุษยสัมพันธ์

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

        เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นสอบถาม

(Questionnaire) ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบโดยแบ่งออกเป็น  

2  ตอน  คือ

 ตอนที่  1  เป็นแบบสอบถามทั่วไป  (Check List)  

สอบถามผู้บรหิารเกีย่วกบัสถานภาพของสถานประกอบการ
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       ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) สอบถามระดับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ของผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) 

ตามทรรศนะผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัดพัทลุง 

จ�านวน 5 ด้าน ดังน้ี 1) ด้านความรู้ความสามารถทาง

วิชาการ 2) ด้านทักษะในการประกอบอาชีพ 3) ด้าน

คณุธรรม จรยิธรรม 4) ด้านบคุลกิภาพ 5) ด้านมนษุยสมัพนัธ์  

น�ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่อง

มือได้ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.875 

แล้วจึงน�าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้

 1. ผู ้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราชถึงผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัด

พทัลงุ เพือ่ขออนญุาตและขอความร่วมมอืในการเกบ็ข้อมลู

 2. ผูว้จิยัด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง

เป็นส่วนใหญ่และส่วนท่ีเหลือได้จัดส่งทางไปรษณีย์ไปยัง

สถานประกอบการในจังหวัดพัทลุง จ�านวน 282 ฉบับ และ

ได้รับคืนเป็นฉบับสมบูรณ์ 282 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

 3. น�าแบบสอบถามที่ได ้มาตรวจสอบความ

สมบูรณ์ แล้วน�ามาให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลหาระดับคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี 

(ปวช.) ตามทรรศนะผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัด

พัทลุง โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS for Windows และ

วิเคราะห์รายละเอียดดังนี้

 1. แบบสอบถามตอนที ่1 คอืสถานภาพของสถาน

ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ (Percent-

age) ของแต่ละรายการในแต่ละตัวแปรน�าเสนอผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบค�าบรรยาย

 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 คือ คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี 

(ปวช.) ตามทรรศนะผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัด

พัทลุง ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ด้านทักษะใน

การประกอบอาชพี ด้านคณุธรรม จรยิธรรม ด้านบคุลกิภาพ

และด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้

  2.1 วิเคราะห์ข ้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส ่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  

Deviation) เพือ่วดัการกระจายของข้อมลูระดบัคณุลกัษณะ

ที่พึงประสงค์ของผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ตามทรรศนะผู้บริหารสถานประกอบการ 

ในจังหวัดพัทลุง ในแต่ละด้าน ค่าที่ค�านวณได้น�ามาก�าหนด

ระดับค่าคะแนนเฉลี่ย  

  2.2 ทดสอบสมมตฐิานเพือ่เปรยีบเทยีบระดบั

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) ตามทรรศนะผูบ้รหิารสถาน

ประกอบการในจังหวัดพัทลุง โดยใช้การทดสอบที (t–test) 

เพื่อเปรียบเทียบตัวแปรรูปแบบของธุรกิจ คือ ห้างหุ้นส่วน 

และบรษิทัจ�ากดั และใช้การทดสอบเพือ่เปรยีบเทยีบตวัแปร

ประเภทของธุรกิจ คือ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และ

บริการโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ทางเดียว 

(One–way ANOVA) ด้วยการทดสอบเอฟ (F-test) เมื่อมี

ความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบราย

คู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)

สรุปผลกำรวิจัย

 1. ผู ้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ในจังหวัดพัทลุงมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านคณุธรรม จรยิธรรม ด้านมนษุยสมัพนัธ์ และด้าน

บคุลกิภาพ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ด้านทกัษะในการประกอบ

อาชีพและด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ อยู่ใน 

ระดับมาก

 2. ผู ้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ในจังหวัดพัทลุง ที่มีรูปแบบของธุรกิจ 

ต่างกันมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 

แต่ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ในจังหวัดพัทลุง ที่ประกอบธุรกิจประเภทต ่างกัน  

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในภาพรวมแตกต่างกัน  

เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ที่ประกอบธุรกิจประเภท

ต่างกัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในด้านคุณธรรม 

จริยธรรมไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านความรู้ความสามารถ

ทางวิชาการ ด้านทักษะในการประกอบอาชีพ ด้าน

บุคลิกภาพและด้านมนุษยสัมพันธ์ มีที่ แตกต่างกัน ผู้วิจัย

จึงได้ท�าการวิเคราะห์เปรียบเทียบภายหลัง เพื่อหาความ

แตกต่างกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe’s ได้ผลดังนี้

  2.1 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

พบว่า ผู้ที่ประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมบริการมี
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์แตกต่างจากผู ้ประกอบธุรกิจ

ประเภทอุตสาหกรรม

  2.2 ด้านทักษะในการประกอบอาชีพ พบว่า 

ผู้ที่ประกอบธุรกิจประเภทพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม

บริการมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์แตกต่างจากผู้ประกอบ

ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม

  2.3 ด้านบคุลกิภาพ พบว่า ผูท้ีป่ระกอบธรุกจิ

ประเภทอุตสาหกรรมบริการมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์

แตกต่างจากผู้ประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม

  2.4 ด้านมนุษยสัมพันธ์ พบว่า ผู้ท่ีประกอบ

ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมบริการมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์แตกต่างจากผูป้ระกอบธรุกจิประเภทอตุสาหกรรม

อภิปรำยผลกำรวิจัย

 1.  ระดับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส�าเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ  (ปวช . )  

ตามทรรศนะของผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัด

พัทลุง ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.51) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย พบว่า ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉล่ีย 

มากที่สุด (  = 4.63) รองลงมา คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์  

(  = 4.58) ด้านบุคลิกภาพ (  = 4.56) ด้านทักษะใน 

การประกอบอาชีพ (  = 4.47) และด้านความรู้ความ

สามารถทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (  = 4.33)  

สรุปได้ว่าผู ้บริหารสถานประกอบการมีความต้องการ 

ผู้ส�าเร็จการศึกษาท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมมากท่ีสุดการเป็น

คนดมีคีณุธรรม  ซือ่สตัย์สจุรติ มคีวามรบัผดิชอบ  สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ปุณยาพร แสงทอง (2554) ได้ท�าวิจัยเรื่อง 

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการจัดการ

เรียนการสอนอาชวีศกึษาระบบทวภิาคขีองวทิยาลยัเทคนคิ

ชุมพร ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ผู้ประกอบการมีความ 

พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคชุมพร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ซึ่งมีความพึงพอใจด้านผู้เรียนเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต 

อยู ่ในระดับมาก ส่วนความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือความ

สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร นอกจากนี้ยัง

สอดคล้องกับ ดวงนภา  มกรานุรักษ์  (2554) จากผลการ

ศึกษาแนวโน้มการอาชีวศึกษาไทยภายใน 10 ปีข้างหน้า 

ควรมแีนวโน้มในการพฒันาดงันี ้1) ด้านคณุลกัษณะผูส้�าเรจ็

การศึกษา จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถทางทักษะวิชาชีพ 

มีความรู้ ทักษะชีวิต นิสัยอุตสาหกรรม และทัศนคติที่ดี 

ต่อการฝึกงาน 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร

ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  

มีความหลากหลายทั้งในและนอกระบบ ทวิภาคี เทียบโอน

ประสบการณ์ และระบบทางไกล วิธีการเรียนการสอนต้อง

ยืดหยุ่นตามเทคโนโลยี ผู้เรียน สถานประกอบการ รวมไป

ถึงบริบทที่เปลี่ยนแปลง 3) ด้านครูผู้สอนต้องรู้ศักยภาพ 

ของนักเรียนเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ วิชาชีพ  

เก่งปฏบิตั ิรูล้กัษณะงานและอาชพีในสาขาวชิาทีส่อนอย่าง

แท้จริง สามารถผลิตต�าราเอง 4) ด้านความร่วมมือจะได้รับ

ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสถาน

ประกอบการรวมไปถึงการมีส่วนร่วมรับดับท้องถิ่นและ

ภูมิภาค 5) ด้านมาตรฐานต้องมีการจัดตั้งสถานบันคุณวุฒิ

วิชาชีพเพื่อก�าหนดมาตรฐานวิชาชีพที่เป็นบันไดในความ

ก้าวหน้าของแต่ละอาชีพให้สอดคล้องกับค่าจ้างและทักษะ

ฝีมอื 6) ด้านการสนบัสนนุของรฐับาล รฐัต้องให้ความส�าคญั

การอาชีวศึกษาอย่างจริงจังมีนโยบายที่แน่นอนชัดเจน  

7)  ด้านค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา สื่อมวลชน รัฐบาล  

สถานประกอบการต้องร่วมกันสร้างและผลักดันค่านิยมใน

การเรียนอาชีวศึกษา 8) ด้านการบริหารจัดการต้องมี 

ความเป ็นอิสระและต ้องมีการจัดตั้ งสถานบันการ

อาชีวศึกษาในการผลิตปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ 

สายปฏิบัติการ จะเห็นได้ว่าความเชื่อมโยงความร่วมมือกัน

ในทุกภาคส่วนและทุกด้านที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง  และต่อ

เนื่องจะส่งผลให้อนาคตของการอาชีวศึกษาไทยเกิดการ

พัฒนาก�าลังแรงงานของชาติให ้มีฝ ีมือ คุณภาพและ 

ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการทั้งในและ

ต่างประเทศ สามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่มุ่ง

พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคน

ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล 

พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอด

สู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิด

สร้างสรรค์ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น 

และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคน

ด้วยการเรียนรู ้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบ

อาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้าง

งานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สร ้างจิตส�านึกให ้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  2555)
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 2. ความแตกต่างของคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ของผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) 

ตามทรรศนะของผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัด

พัทลุง จ�าแนกตามรูปแบบของธุรกิจ ภาพรวม พบว่า  

ไม่แตกต่างกัน และทุกด้าน และจากการทดสอบความ 

แตกต่างของคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผูส้�าเรจ็การศกึษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามทรรศนะของ 

ผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัดพัทลุง ท่ีประกอบ

ธุรกิจประเภทต่างกัน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ 

ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

ตามทรรศนะของผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัด

พทัลงุ ภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ท่ีประกอบธุรกิจ

ประเภทต่างกนั มคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผูส้�าเรจ็การ

ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามทรรศนะ

ของผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัดพัทลุง จ�าแนก 

ตามประเภทของธุรกิจ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ไม่แตกต่างกนั ยกเว้น ด้านความรูค้วามสามารถทางวชิาการ 

ด้านทักษะในการประกอบอาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และ 

ด้านมนุษยสัมพันธ์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส�าเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ  (ปวช . )  

ตามทรรศนะของผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัด

พัทลุง แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  

.01 ผู ้วิจัยจึงได้ท�าการวิเคราะห์เปรียบเทียบภายหลัง  

เพื่อหาความแตกต่างกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe’s 

พบว่า ด้านความรู ้ความสามารถทางวิชาการ จ�าแนก 

ตามประเภทของธุรกิจ ระหว ่างผู ้ที่ประกอบธุรกิจ 

ต่างประเภทกัน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อท�าการทดสอบความแตกต่าง

รายคู่ ปรากฏว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีประกอบธุรกิจ

ประเภทอุตสาหกรรมบริการมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น

เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส�าเร็จการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามทรรศนะของ 

ผู ้บริหารสถานประกอบการในจังหวัดพัทลุง มากกว่า 

ผู ้ประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม ด้านทักษะใน 

การประกอบอาชีพ จ�าแนกตามประเภทของธุรกิจ ระหว่าง

ผู้ที่ประกอบธุรกิจต่างประเภทกัน พบว่า มีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อท�าการ

ทดสอบความแตกต่างรายคู ่ปรากฏว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ที่ประกอบธุรกิจประเภทพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม

บรกิารมค่ีาเฉลีย่ของความคดิเหน็เกีย่วกบัคณุลกัษณะทีพ่งึ

ประสงค์ของผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชีพ 

(ปวช.) ตามทรรศนะของผู้บริหารสถานประกอบการใน

จงัหวดัพทัลงุ มากกว่าผูป้ระกอบธรุกจิประเภทอตุสาหกรรม 

ด้านบุคลิกภาพ จ�าแนกตามประเภทของธุรกิจ ระหว่างผู้ที่

ประกอบธุรกิจต่างประเภทกัน พบว่า มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเม่ือท�าการ

ทดสอบความแตกต่างรายคู่ ปรากฏว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ทีป่ระกอบธรุกจิประเภทอตุสาหกรรมบรกิารมค่ีาเฉลีย่ของ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส�าเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตาม

ทรรศนะของผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัดพัทลุง 

มากกว่าผู้ประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม และด้าน

มนุษยสัมพันธ์ จ�าแนกตามประเภทของธุรกิจ ระหว่างผู้ท่ี

ประกอบธุรกิจต่างประเภทกัน พบว่า มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเม่ือท�าการ

ทดสอบความแตกต่างรายคู่ ปรากฏว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ทีป่ระกอบธรุกจิประเภทอตุสาหกรรมบรกิารมค่ีาเฉลีย่ของ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส�าเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตาม

ทรรศนะของผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัดพัทลุง 

มากกว่าผู้ประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถ

สรุปได้ว่าสถานประกอบการที่มีประเภทธุรกิจการกันมี

ความต้องการผูส้�าเรจ็การศกึษาทีม่คีวามคณุธรรมจรยิธรรม

เหมือนกัน แต่ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทักษะ 

ในการประกอบอาชีพ บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์  

มคีวามต้องการทีต่่างกนัตามลักษณะของประเภทของสถาน

ประกอบการความจ�าเป็นในการท�างาน  สอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ ปุณยาพร แสงทอง (2554) ได้ท�าวิจัยเรื่อง  

การศึกษาความพึงพอใจของผู ้ประกอบการต่อการจัด 

การเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย

เทคนิคชุมพร ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ผู้ประกอบการ 

ทั้ง 3 ขนาด มีความพึงพอใจด้านผู้เรียน ด้านครู - อาจารย์

นิ เทศ และด ้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อารง  มะเซ็ง (2555) ได้ท�าวิจัย

เรือ่งคณุลักษณะของผูส้�าเรจ็การศกึษาระดปัระกาศนยีบตัร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขา

วชิาก่อสร้างตามความต้องการของสถานประกอบการในเขต

จังหวัดนราธิวาส  พบว่า ความต้องการของสถานประกอบ

การที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส�าเร็จการศึกษากับการตอบ

สนองจริ งที่ สถานประกอบการได ้รับโดยภาพรวม  
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แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมี ความแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

ข้อเสนอแนะ

 จากการศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ 

ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

ตามทรรศนะผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัดพัทลุง  

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

 1. จากผลการวิจัยท่ีได้ผู้บริหารสถานประกอบ

การในจังหวัดพัทลุง มีความต้องการผู้ส�าเร็จการศึกษาที่มี

คุณธรรม จริยธรรม มากที่สุด สถานศึกษาและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องควรน�าข้อมูลท่ีได้ไปวางแผนเพื่อก�าหนดเป็น

แนวทางในการพฒันาคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้ส�าเรจ็

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตาม

ทรรศนะผู ้บริหารสถานประกอบการให้มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป

  1. ควรศึกษารูปแบบหรือแนวทางการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมของผู ้ ส� า เร็ จการศึกษาระดับ

ประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) ตามความต้องการของสถาน

ประกอบการ

 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี 

(ปวช.) ตามทรรศนะผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัด

อื่นๆ เพิ่มเติม

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1. ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สถานศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังสถานประกอบ

การควรก�าหนดแนวทางร่วมกนัในการยกระดบัคณุลกัษณะ

ที่พึงประสงค์ของผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) 

 2. ภาครัฐควรสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมการ

สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให ้เกิดขึ้นกับนักเรียน

นักศึกษาในสถานประกอบการ เช่นการอบรม สัมมนา  

ฝึกประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ร่วมกับสถานประกอบการ

กิตติกรรมประกำศ

 งานวิจัยฉบับนี้ ส�าเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือ

แนะน�า และให ้ค�าปรึกษาอย ่างดียิ่ ง  จากอาจารย ์  

ดร.อรุณ จุติผล ประธานกรรมการที่ปรึกษา และ  

ดร.วันฉัตร ทิพย์มาศ กรรมการที่ปรึกษา ที่แนะน�า 

ข้อคิดเห็นต่างๆ ในการท�าวิจัย ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง

ตลอดระยะเวลาที่ ผู ้วิจัยด�าเนินวิจัย ผู ้วิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
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