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รูปแบบการพัฒนาทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้ าและช่างอิ เล็กทรอนิ กส์
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนื อตอนล่าง สู่การเป็ นประชาคมอาเซียน
วิษณุ บัวเทศ*
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปญั หา และปจั จัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะนักศึกษาช่าง
ไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็ นประชาคมอาเซียน 2) พัฒนา
รูปแบบการพัฒนาทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การ
เป็ น ประชาคมอาเซีย น และ 3) ประเมิน รู ป แบบการพัฒ นาทัก ษะนั ก ศึก ษาช่ า งไฟฟ้ าและช่ า งอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สูก่ ารเป็ นประชาคมอาเซียน ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ ผูเ้ ชีย่ วชาญ จํานวน 20 ท่าน ที่
ได้จ ากการเลือ กแบบเจาะจง ซึ่ง มีค วามรู้แ ละประสบการณ์ ด้า นการพัฒ นาทัก ษะนัก ศึก ษาช่ า งไฟฟ้ าและช่ า ง
อิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วยทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4
ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ 2) ด้านความสามารถ 3) ด้านทัศนคติ และ 4) ด้านทักษะพิสยั และมีประเด็นในการพัฒนา
จํานวน 4 ข้อ คือ 1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาทักษะด้านความรู้ ด้านความสามารถ ด้านทัศนคติ
และด้านทักษะพิสยั ของนักศึกษา เพื่อเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน 2) การพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมรองรับตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน 3) การพัฒนาหลักสูตรทีไ่ ด้มาตรฐาน
วิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในระดับชาติและประชาคมอาเซียน และ 4) การพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุ นให้มคี วามรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ ผลการประเมินรูปแบบที่
พัฒนาขึน้ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.45) และมีความเป็ นประโยชน์อยู่
ในระดับมากทีส่ ดุ ( X = 4.68)
คําสําคัญ: รูปแบบการพัฒนา, ทักษะ, อาเซียน
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The Model of Skill Development for the Electrical Power and the Electronics
Students the Lower North Rajabhat Universities to ASEAN Community
Witsanu Buathes

*

Abstract
The research study has three objectives to is to 1) study the situations, problems and factors related with
the model of skill development for the electrical power and the electronics students the Lower North Rajabhat
Universities to ASEAN community 2) develop the model of skill development for the electrical power and the
electronics students the Lower North Rajabhat Universities to ASEAN community and 3) evaluate the model
of skill development for the electrical power and the electronics students the Lower North Rajabhat
Universities to ASEAN community. Data providers were 20 experts that were selected purposively with
knowledge and experience in the development of the electrical power and the electronics students. The
results showed that the developed model included with 4 skills of the electrical power and electronics
students: 1) knowledge, 2) ability, 3) attitudes and, 4) psychomotor domain and 4 aspects of how to develop
the students: 1) create networks of cooperation to develop the skill of the knowledge, the ability, the attitudes
and the psychomotor domain of the students for the ASEAN. 2) develop the student characteristics in
accordance with the professional standards and the desired characteristics ready for the labor market in
ASEAN 3) develop the curriculum standards to meet the needs of the labor market of the international and
ASEAN and 4) develop the teachers and the working staffs to have the knowledge and ability of managing
the integration on teaching. Evaluation model developed by the experts in an overview that was the much
appropriate ( X = 4.45), and that was the most advantage ( X = 4.68).
Keywords: the developed model, skills, ASEAN
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1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้
กําหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนใน พ.ศ. 2558 ไว้ครอบคลุ ม ในทุ กมิติท ัง้ ด้าน
ความมัน่ คง สัง คมวัฒ นธรรม และเศรษฐกิ จ ดัง นั ้น
หน่ วยงานภาครัฐและภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน จะต้อง
ร่วมมือกันในการแปลงแนวทางการเตรียมความพร้อมเข้า
สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นดั ง กล่ า ว ไปสู่ ก ารปฏิ บ ั ติ ท่ี เ ป็ น
รูปธรรม [1] ส่วนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้จ ัดทําแผนยุ ทธศาสตร์อุ ดมศึกษาไทยในการเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็ นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
เพื่ อ เป็ นแนวทางให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใช้ ว างแผน
ยุทธศาสตร์และนโยบาย เพื่อรองรับการเป็ นประชาคม
อาเซียนและเปิ ดเสรีการค้าบริการด้านการอุดมศึกษา ในปี
พ.ศ. 2558 ซึ่งจะส่งผลให้บณ
ั ฑิตในอนาคตมีคุณภาพ
ระดับสากล และนํ าประเทศให้มีความสามารถในการ
แข่ ง ขัน ได้ และยั ง ได้ จ ั ด ทํ า กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อเป็ นกรอบ
มาตรฐานให้สถาบันอุ ดมศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้
ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถทาง
วิชาการ ด้านทักษะทางปญั ญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิ
ในระดับอุดมศึกษา และเอือ้ ประโยชน์สาํ คัญกับผูส้ อนให้มี
คุณภาพ ความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะด้านศาสตร์
การสอน รวมทัง้ มีสมรรถนะในการทําวิจยั เพื่อสร้างองค์
ความรูใ้ หม่ ตลอดจนมีสมรรถนะด้านการบริการให้ความรู้
แก่สงั คมและชุมชน ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของการสร้างความ
พร้อมในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน [2]
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย [3] ได้จดั ทํา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถของอุตสาหกรรม รวบรวมสมรรถนะหลัก
ทีแ่ รงงานมีอยู่จริง ได้แก่ ทักษะเชิงคิด ทักษะสื่อสัมพันธ์
ทักษะภาษา และความรูค้ อมพิวเตอร์ไม่สงู นักในขณะที่
สถานประกอบการมีความคาดหวังสูงทําให้เกิดช่องว่าง
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(GAP) ของสมรรถนะหลักขึน้ ทิศทางของช่องว่างของ
สมรรถนะหลักทีเ่ กิดขึน้ นี้ ยังเกิดขึน้ ในกลุ่มแรงงานไร้ฝีมอื
และกึ่งฝี มอื ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม จากตัวอย่างการศึกษา
สมรรถนะหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ทักษะเชิงคิด ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านสื่อสัมพันธ์ และ
ทักษะเฉพาะในสายวิชาชีพ ซึ่งยุ ทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ สํ า รวจความต้ อ งการ
บุ คลากรเชิงคุ ณภาพและวิเคราะห์ด้วย Web-analysis
พบว่ า ทัก ษะ/ความรู้ ไ ม่ ส อดคล้ อ งต่ อ ความต้ อ งการ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ เป็ นดังนี้ 1) ขาดเจตคติทด่ี ี
ในการเข้ามาทํางาน 2) ขาดความรู้พ้นื ฐาน ด้านภาษา
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 3) ขาด
ความซื่อสัตย์ อดทนและระเบียบวินัย 4) ขาดทักษะใน
การแก้ปญั หาและทํางานเป็ นทีม 5) ขาดทักษะในการ
สื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน 6) ทักษะและความรูเ้ ฉพาะทาง
โดยเฉพาะด้านช่างและวิศวกรรม ส่วน จุ ดอ่ อนของ
อุดมศึกษาไทยที่เป็ นวิชาชีพ ที่สถาบันวิจยั เพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย [4] กล่าวไว้ มีดงั นี้ 1) คุณภาพของ
สถาบันการศึกษา และคุ ณภาพของบัณฑิตยังไม่ ได้
มาตรฐานสากล 2) ขาดระบบการบริหารจัดการศึกษาของ
แต่ละสถาบันทีด่ ี 3) ขาดเป้าหมายการพัฒนากําลังคนของ
ชาติ โ ดยรวม สถาบัน อุ ด มศึก ษาไม่ ส นใจที่จ ะเปลี่ย น
วิธกี ารผลิตบัณฑิต 4) ขาดความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ
และสถานประกอบการ 5)นักศึกษาขาดเป้ าหมายและ
ความกระตือรือร้นทีจ่ ะศึกษาและฝึกปฏิบตั งิ านเพื่อพัฒนา
ตนเอง ซึง่ สอดคล้องกับปญั หาการพัฒนาทักษะนักศึกษา
ช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ที่พบว่านักศึกษายังไม่ได้รบั
การพัฒนาทักษะทางช่างอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง จึง
ทําให้ขาดทักษะในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งการมีทกั ษะในการ
ปฏิบตั งิ านเป็ นสิง่ สําคัญในการทํางานของนักศึกษา
จากเหตุ ผลดังกล่ าว ผู้วิจ ัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา
รู ปแบบการพัฒนาทัก ษะนั กศึกษาช่ า งไฟฟ้ าและช่ า ง
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ กลุ่ ม ภาคเหนื อ
ตอนล่ า ง สู่ ก ารเป็ น ประชาคมอาเซี ย น ทั ง้ นี้ เ พื่ อ ให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ มภาคเหนื อตอนล่ าง สามารถ
นํ า เอารู ปแบบที่พ ัฒ นาขึ้น ไปใช้ ใ นการพัฒ นาทัก ษะ
นักศึกษาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถเข้า
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สู่ตลาดแรงงานได้อย่ างมีคุ ณภาพ สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานในภูมภิ าคอาเซียน
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่อศึกษาสภาพ ปญั หา และปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การพัฒนาทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็ น
ประชาคมอาเซียน
2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะนักศึกษาช่าง
ไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง สูก่ ารเป็ นประชาคมอาเซียน
2.3 เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาทักษะนักศึกษา
ช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่ มภาคเหนื อตอนล่าง สู่การเป็ นประชาคมอาเซียนที่
พัฒนาขึน้
3. ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research
and Development) ผู้วจิ ยั ทําการศึกษากลุ่มเป้าหมาย
ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ กลุ่ ม ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง
จํานวน 4 แห่ง คือ 1) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 2) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 3) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ และ 4)
คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
4. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การดําเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
4.1 ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพทักษะนักศึกษาช่าง
ไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็ นประชาคมอาเซียน โดยใช้
แบบสอบถาม ผู้ให้ขอ้ มูล คือ อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา
เทคโนโลยี ไ ฟฟ้ า และสาขาวิช าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ทัง้ 4 แห่ง
จํานวน 58 ท่าน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิตกิ ารแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสัมภาษณ์ ถึงปญั หา และ
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ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้า
และช่ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ่ ม
ภาคเหนื อตอนล่ าง สู่การเป็ นประชาคมอาเซียน ผู้ให้
ข้ อ มู ล คื อ ผู้ บ ริ ห ารและอาจารย์ ผู้ ส อนในสาขาวิ ช า
เทคโนโลยี ไ ฟฟ้ า และสาขาวิช าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ทัง้ 4 แห่ง
จํานวน 8 ท่าน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์
ข้อมูลใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
4.2 ขัน้ ตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ กลุ่ ม ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง สู่ ก ารเป็ น ประชาคม
อาเซียน โดยการประชุ มเชิงปฏิบ ัติการ เพื่อวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อ ม (SWOT Analysis) ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล คื อ
ผูบ้ ริหาร และอาจารย์ผสู้ อนในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิ กส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ทัง้ 4 แห่ง จํานวน 10 ท่าน และ
ผู้เชี่ยวชาญที่มคี วามรู้ประสบการณ์ ในการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาช่างอุตสาหกรรม จํานวน 11 ท่าน ได้จากการ
เลือกแบบเจาะจง และการตรวจสอบร่างรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
จากการสัมมนาอิงผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นการพัฒนาทักษะนักศึกษา
ช่างไฟฟ้ าและช่ างอิเล็กทรอนิ กส์ หรือการวางแผนการ
พัฒ นารู ปแบบ จํ า นวน 9 ท่ า น ได้จ ากการเลือ กแบบ
เจาะจง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
การวิเคราะห์ค่าความถี่ และการจัดเรียงอันดับ
4.3 ขัน้ ตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ กลุ่ ม ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง สู่ ก ารเป็ น ประชาคม
อาเซียน โดยใช้แบบสอบถามในการประเมินรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น ผู้ให้ ข้อมู ล คือ ผู้เ ชี่ยวชาญที่มีค วามรู้และ
ประสบการณ์ ด้านการพัฒนาทักษะนักศึกษาช่ างไฟฟ้ า
และช่างอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 20 ท่าน ได้จากการเลือก
แบบเจาะจง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการคํานวณ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบีย่ งเบนมาตรฐาน และประเมินตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
5. ผลการวิ จยั
5.1 ผลการศึกษาสภาพ ปญั หา และปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนาทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็ น
ประชาคมอาเซียน มีดงั นี้
5.1.1 ผลการศึกษาสภาพทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้า
และช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็ นประชาคมอาเซียน แสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาสภาพทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้า
และช่างอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ 4 ด้าน
ทักษะ
1. ด้านความรู้
2. ด้านความสามารถ
3. ด้านทัศนคติ
4. ด้านทักษะพิสยั
ค่าเฉลี่ย

X
3.32
3.15
3.94
3.15
3.39

S.D.
0.49
0.53
0.72
0.83
0.64

การแปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพทักษะนักศึกษาช่าง
ไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็ นประชาคมอาเซียน ทัง้ 4
ด้าน โดยภาพรวมนักศึกษามีทกั ษะอยู่ในระดับปาน
กลาง ( X = 3.39) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า 1)
ด้านความรู้มีท ักษะอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.32)
โดยทีน่ ักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบตั งิ าน มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการเพื่อให้เกิดคุณภาพงานตามที่กําหนด 2) ด้าน
ความสามารถมีทกั ษะอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.15)
โดยนัก ศึกษามีความชํานาญในการรวบรวมและจัดทํา
เอกสาร การปฏิบตั ติ ามระเบียบในการปฏิบตั งิ านด้านชีวะ
อนามัย สิง่ แวดล้อม และความปลอดภัย 3) ด้านทัศนคติ
มีทกั ษะอยู่ในระดับมาก ( X = 3.94) โดยนักศึกษามี
ความคิดต่อการปฏิบตั งิ าน ได้แก่ การตรงต่อเวลา การ
รักษาวินยั ความซื่อสัตย์ และความประหยัด มีความคิด
ต่ อการพัฒนาตนเอง ได้แก่ การพัฒนาความรู้ การ
วิเคราะห์การตัดสินใจ การแก้ไขปญั หาข้อขัดข้องในการ
ปฏิ บ ัติ ง าน และการให้ คํ า แนะนํ า แก่ ผู้ อ ยู่ ใ นความ
รับผิดชอบ และ 4) ด้านทักษะพิสยั มีทกั ษะอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.15) โดยนักศึกษามีความชํานาญ
เฉพาะทางในการใช้อุปกรณ์ทางช่างอุตสาหกรรม มีความ
ชํ า นาญเฉพาะทางในการพัฒ นาและ/หรื อ ดั ด แปลง
อุปกรณ์ เครื่องมือ สําหรับการทํางานเฉพาะทาง
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5.1.2 ผลการศึกษาปญั หาทักษะนักศึกษาช่าง
ไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนื อตอนล่ าง สู่ก ารเป็ นประชาคมอาเซียน โดย
การสัมภาษณ์ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มปี ญั หาด้านการ
อ่ า นและเขีย นภาษาอัง กฤษ ขาดทัก ษะการเรี ย นรู้
เพิ่ม เติม ด้ว ยตนเอง และขาดทัก ษะความรู้ ท างด้า น
พืน้ ฐานทางวิศวกรรม
5.1.3 ผลการศึกษาปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
พัฒนาทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สูก่ ารเป็ น
ประชาคมอาเซียน พบว่า 1) ปจั จัยภายใน มีความพร้อม
ของสถานที่ในการพัฒ นาด้านสมรรถนะวิชาชีพ และ
ทักษะนักศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพีย งพอต่ อ
ความต้องการของนักศึกษา และมีกฎระเบียบข้อบังคับที่
ได้มาโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 2) ปจั จัยภายนอก
มีค วามต้อ งการจ้า งงานของแรงงานอุ ต สาหกรรมใน
ระดับโลกมากขึ้น มีการเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระของ
สินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานในภูมภิ าคอาเซียน
มากขึ้น และความพร้อมของรัฐบาลในการยกระดับ
มาตรฐานทัก ษะนั ก ศึก ษาสู่ต ลาดแรงงานในภู มิภ าค
อาเซียนยังไม่มคี วามชัดเจน
5.2 ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะนักศึกษา
ช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็ นประชาคมอาเซียน มี
ดังนี้
5.2.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT
Analysis) พบว่า มีสภาพแวดล้อมภายในที่เป็ นจุดแข็ง
มีจาํ นวน 23 ข้อ ข้อทีม่ คี ่านํ้าหนักคะแนนสูงทีส่ ุด คือ มี
การส่งเสริมความเป็ นผู้นําและการทํางานเป็ นทีมให้แก่
นักศึกษา (0.0968) สภาพแวดล้อมภายในที่จุดอ่อน มี
จํานวน 25 ข้อ ข้อที่มคี ่านํ้ าหนักคะแนนสูงที่สุด คือ
ระดับ ความชํ านาญของนั ก ศึก ษาในการวางแผนการ
ควบคุมงานซ่อมบํารุงรักษาอุปกรณ์งานเฉพาะทางอยู่ใน
ระดับตํ่า (0.1004) สภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่ ป็ นโอกาส
มีจํานวน 4 ข้อ ข้อที่มีค่านํ้ าหนักคะแนนสูงที่สุด คือ
ความต้องการอัตราการจ้างงานของแรงงานอุตสาหกรรม
ในภูมภิ าคอาเซียน ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะนักศึกษา
(0.6040) สภาพแวดล้อ มภายนอกที่เ ป็ น อุ ป สรรค มี
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2559

จํานวน 5 ข้อ ข้อที่ม ีค่านํ้ าหนักคะแนนสูง ที่สุด คือ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องใน
การส่งเสริมการพัฒนาทักษะนักศึกษาสูต่ ลาดแรงงานใน
ภูมภิ าคอาเซียน ยังอยู่ในขอบเขตจํากัด (0.4068)
ทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้ า
และช่างอิ เล็กทรอนิ กส์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนื อตอนล่าง
สู่การเป็ นประชาคมอาเซียน

5.2.2 ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ กลุ่ ม ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง สู่ก ารเป็ น ประชาคม
อาเซียน ดังรูปที่ 1
ด้านความรู้ มี 9 องค์ประกอบ
ด้านความสามารถ มี 8 องค์ประกอบ
ด้านทัศนคติ มี 5 องค์ประกอบ
ด้านทักษะพิสยั มี 5 องค์ประกอบ

ประเด็นในการพัฒนาที่ 1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาทักษะด้านความรู้
ด้านความสามารถ ด้านทัศนคติ และด้านทักษะพิสยั ของนักศึกษา เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประเด็นในการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามมาตรฐานวิ ชาชีพ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมรองรับตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน
ประเด็นในการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานวิ ชาชีพ ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานในระดับชาติ และประชาคมอาเซียน
ประเด็นในการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนเชิ งบูรณา
รูปที่ 1 รูปแบบการพัฒนาทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
สู่การเป็ นประชาคมอาเซียน
จากรูปที่ 1 รูปแบบการพัฒนาทักษะนักศึกษาช่าง
ไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็ นประชาคมอาเซียน ภายใต้
กรอบการพิจารณา 4 ด้าน แยกเป็ น 27 องค์ประกอบ คือ
1) ด้านความรูม้ ี 9 องค์ประกอบ คือ 1.1) การใช้และดูแล
รักษาเครื่องมืออุ ปกรณ์ ในการทํางาน 1.2) การใช้งาน
โปรแกรมประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.3) การ
วิเคราะห์สภาพปญั หาที่เกิดขึ้นในการทํางาน 1.4) การรู้
กฎระเบียบ มาตรฐานในงานวิชาชีพ และความปลอดภัย
ในการทํางาน 1.5) การจัดการและการวางแผนในการ
ทํางาน 1.6) การอ่านแบบ เขียนแบบและการประมาณ
ราคา 1.7) การจัดทํารายงานการทํางานได้อย่างถูกต้อง
1.8) การถ่ายถอดองค์ความรู้ให้แก่ผอู้ ่นื ได้ และ1.9) การ
สื่อ สารภาษาต่ า งประเทศ 2) ด้ า นความสามารถมี 8
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องค์ประกอบ คือ 2.1) การใช้เครื่องมือทางไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่ างถู กต้อง 2.2) การออกแบบ
ระบบงานและขัน้ ตอนปฏิบตั งิ าน 2.3) การปรับปรุงงาน
และการวางแผนงานการบํารุงรักษาได้ 2.4) การปรับปรุง
แก้ไขปญั หาในการปฏิบตั ิงาน 2.5) การติดตามผลการ
นิเทศการปฏิบตั งิ าน 2.6) การซ่อมบํารุงรักษางานเฉพาะ
ทาง 2.7) การทําเอกสารการรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
และ 2.8) การใช้ภาษาต่างประเทศในงานอุตสาหกรรม 3)
ด้านทัศนคติมี 5 องค์ประกอบ คือ 3.1) มีทศั นะคติต่อ
ตนเองและเพื่อนร่วมงาน 3.2) การตรงต่อเวลาและการ
รักษาวินัยในการทํางาน 3.3) มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าทีใ่ น
การทํางาน 3.4) มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และ 3.5) มี
ความเป็ นผู้นํ าและเป็ นแบบอย่ างที่ดีต่ อเพื่อนร่ วมงาน
และ 4) ด้านทักษะพิสยั มี 5 องค์ประกอบ คือ 4.1) มีความ
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ชํานาญในการใช้เครื่องมือและอุ ปกรณ์ ทางไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 4.2) มีความชํานาญในการออกแบบงาน
4.3) สามารถดัดแปลงเครื่องมือสําหรับงานเฉพาะทาง
4.4) มีการวางแผนการปฏิบตั งิ านและการวิเคราะห์แก้ไข
ั หาของงาน และ4.5) มีท ักษะการบริหารงานใน
ปญ
หน่วยงาน
และมีแนวทางในการพัฒนาทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้า
และช่ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ่ ม
ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง สู่ ก ารเป็ นประชาคมอาเซี ย น
ประกอบด้วย ประเด็นในการพัฒนา จํานวน 4 ข้อ และ
แนวทางการพัฒนา จํานวน 23 ข้อ ดังนี้
ประเด็นในการพัฒนาข้อที่ 1 การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาทักษะด้านความรู้ ด้านความสามารถ
ด้านทัศนคติ และด้านทักษะพิสยั ของนักศึกษา เพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน มีแนวทางการพัฒนา 4 ข้อ คือ 1.1
จัดทําแผนการดําเนินงาน ระเบียบ ข้อบังคับ ในการสร้าง
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ กับ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มประเทศอาเซียน 1.2 ทํา
ข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาทักษะให้แก่
นักศึกษากับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในกลุ่มประเทศอาเซียน
1.3 จั ด ให้ นั กศึ ก ษามี ก า รศึ ก ษาดู งานกั บ สถา น
ประกอบการทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา
1.4 จัดให้มีตลาดนัดแรงงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
พัฒนาทักษะร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และเอกชน
ประเด็นในการพัฒนาข้อที่ 2 การพัฒนาคุณลักษณะ
นักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ และคุ ณลักษณะอันพึง
ประสงค์ พร้ อ มรองรับ ตลาดแรงงานในกลุ่ ม ประเทศ
อาเซียน มีแนวทางการพัฒนา 10 ข้อ คือ 2.1 จัดให้มกี าร
ทดสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา
ก่ อนสําเร็จ การศึกษา 2.2 ส่งเสริมการจัดบริการให้
คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา 2.3 จัด
อบรมและมีการทดสอบทักษะทางภาษาต่างประเทศให้แก่
นักศึกษา 2.4 จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพให้แก่
นั กศึกษาที่มีหน่ วยงานภายนอกเข้าร่ วมกิจ กรรมการ
แข่งขัน 2.5 ปรับการเรียนการสอนให้นกั ศึกษาเน้นการ
ปฏิบตั ิมากขึ้น โดยให้มจี ํานวนนักศึกษาที่เหมาะสมกับ
ห้องปฏิบตั กิ าร 2.6 ส่งเสริมการทํากิจกรรมนอกหลักสูตร
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ให้แก่นกั ศึกษา เช่น การอบรมภาวะผูน้ ํา และการทํางาน
เป็ นทีม เป็ นต้น 2.7 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ศัก ยภาพของนั ก ศึก ษาบนพื้น ฐานการเรีย นการสอน
ร่วมกับเครือข่ายภาคการผลิตและสังคม 2.8 พัฒนา
ผลงานนักศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มปี ระสิทธิภาพเท่าทันเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นไปในปจั จุบนั
2.9 ให้ นั ก ศึ ก ษาทํ า โครงงานและพั ฒ นานวั ต กรรม
สิง่ ประดิษฐ์ในเชิงปฏิบตั ิการ และ 2.10 จัดการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ประกวดโครงงานและนวัตกรรมของ
นักศึกษา ให้เป็ นทีย่ อมรับระดับชาติและระดับสากล
ประเด็นในการพัฒนาข้อที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรที่
ได้ ม าตรฐานวิ ช าชี พ ตอบสนองความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานในระดับชาติและประชาคมอาเซียน มี
แนวทางการพัฒนา 3 ข้อ คือ 3.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา 3.2
พัฒนาหลักสูตร 2 ภาษา ทีไ่ ด้มาตรฐาน มีคุณภาพระดับ
สากล และ 3.3 พัฒนาหลักสูตรที่เน้นวิชาชีพ หลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสัน้ สําหรับนักศึกษา
ประเด็นในการพัฒนาข้อที่ 4 การพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุ นให้มคี วามรู้ ความสามารถ ในการ
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณา มีแนวทางการพัฒนา 6
ข้อ ได้แก่ 4.1 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ น
ให้มที กั ษะทางวิชาชีพและทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่อง 4.2 ส่งอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ น
เข้ารับการฝึ กอบรมทักษะวิชาชีพระยะสัน้ 4.3 จัดทําแผน
อัตรากําลังของอาจารย์และบุ คลากรสายสนับสนุ นให้ม ี
จํานวนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 4.4 ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มคี วามรูใ้ นการทําวิจยั
การบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมทีส่ ามารถเผยแพร่
และบูรณาการกับการเรียนการสอนได้ 4.5 จัดการอบรม
การสอนเชิงบูรณาการกับการวิจยั การบริการวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรมให้แก่อาจารย์ผูส้ อนอย่างต่อเนื่อง และ
4.6 มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
อาจารย์อย่างต่อเนื่อง
5.3 ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาทักษะนักศึกษา
ช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิ กส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่ มภาคเหนื อตอนล่ าง สู่การเป็ นประชาคมอาเซียนที่
พัฒนาขึน้ แสดงในตารางที่ 2
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2559

ตารางที่ 2 ผลการประเมินรูปแบบด้านความเหมาะสม และด้านความเป็ นประโยชน์ ของทักษะทัง้ 4 ด้าน
ระดับความเหมาะสม
ระดับความเป็ นประโยชน์
ทักษะ
S.D. แปลความหมาย
S.D. แปลความหมาย
X
X
1. ด้านความรู้
4.35
0.65
มาก
4.65
0.48
มากทีส่ ดุ
2. ด้านความสามรถ
4.45
0.50
มาก
4.75
0.43
มากทีส่ ดุ
3. ด้านทัศนคติ
4.65
0.57
มากทีส่ ดุ
4.60
0.58
มากทีส่ ดุ
4. ด้านทักษะพิสยั
4.35
0.73
มาก
4.70
0.46
มากทีส่ ดุ
ค่าเฉลี่ย
4.45
0.61
มาก
4.68
0.49
มากทีส่ ดุ
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนา
ทั ก ษะนั ก ศึ ก ษาช่ า งไฟฟ้ าและช่ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่ าง สู่การเป็ น
ประชาคมอาเซียน พบว่า 1) ด้านความเหมะสมโดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.45)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้อยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.35) ด้านความสามารถอยู่ในระดับมาก ( X =
4.45) ด้านทัศนคติอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.65) และ
ด้านทักษะพิสยั อยู่ในระดับมาก ( X = 4.35) และ 2) ด้าน
ความเป็ นประโยชน์โดยภาพรวมมีความเป็ นประโยชน์อยู่
ในระดับมากทีส่ ดุ ทุกข้อ ( X = 4.68) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ด้านความรูอ้ ยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.65)
ด้านความสามารถอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.75) ด้าน
ทัศนคติอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.60) และด้านทักษะ
พิสยั อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.70) เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลีย่ กับเกณฑ์การประเมิน พบว่า รูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
มีความเหมาะสม และมีความเป็ นประโยชน์
6. การอภิ ปรายผล
ผลจากพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะนักศึกษาช่าง
ไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็ นประชาคมอาเซียน พบว่ า
ทักษะ 4 ด้าน ทีม่ คี วามสําคัญในการพัฒนานักศึกษา คือ
1) ด้านความรู้ 2) ด้านความสามรถ 3) ด้านทัศนคติ และ
4) ด้านทักษะพิสยั ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Allen
Consulting Group [5] ทีก่ ล่าวว่า ทักษะเป็ นสิง่ ทีต่ ้องการ
ในวงการอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในโลกทีม่ กี ารแข่งขันสูง
ได้แก่ ทักษะพื้นฐาน เช่น ความสามารถในการอ่านและ
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การเขียน ทักษะทางคณิตศาสตร์ ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล เช่น ทักษะการสือ่ สารและการทํางานเป็ น
คณะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น ความสามารถใน
การเรีย นรู้ และการปรับ เปลี่ยน และยัง สอดคล้อ งกับ
แนวคิดของ HM Treasury Leitch [6] ทีก่ ล่าวว่า ทักษะ
ระดับโลกในปี 2020 ให้ความสําคัญต่อทักษะพื้นฐาน
โดยเฉพาะทักษะเกีย่ วกับการเรียนรู้ การอ่านออกเขียนได้
การรู้หนังสือและความสามารถด้านตัวเลข และผลการ
ประเมินรูปแบบที่พ ัฒนาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ า มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีความเป็ นประโยชน์
อยู่ในระดับมากทีส่ ดุ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของปิ ยะวดี
และณมน [7] ที่ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้กจิ กรรม WebQuest เพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 สําหรับ นักศึกษาใน
ระดับ อุ ดมศึกษา ซึ่งผลการประเมินรูปแบบ พบว่ า ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของภัทรานิษฐ์ และณมน [8] ที่
ออกแบบรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคโนโลยี
คลาวด์ เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะการเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21
สําหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งผลการประเมิน
รูปแบบ พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากทีส่ ดุ
7. ข้อเสนอแนะในการวิ จยั
7.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจยั ไปใช้
การนํ ารูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปใช้งาน สถานศึกษาแต่
ั หา และป จั จัย ที่
ละแห่ ง ควรทํ า การศึก ษาสภาพ ป ญ
เกีย่ วข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมใน
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ด้า นการพัฒ นาทัก ษะของนัก ศึก ษา และเลือ กใช้แ นว
ทางการพัฒนานักศึกษาให้มคี วามเหมาะสมกับบริบท
ของหน่วยงาน
7.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรมีการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม เพื่อนํา
ั หาการพัฒ นา
ผลการวิจ ัย ไปทดลองใช้ และแก้ไขป ญ
ทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
8. กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั ทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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