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สมรรถนะหลักในการปฏบิัตงิานของแรงงานฝีมือที่พงึประสงค์
ของนายจ้างในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอเิล็กทรอนิกส์      

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
Entrepreneur’s Need in the Capacity of Craftsmanship in 

Electric and Electronic Industry in Bangkok  
and Surrounding Area 

 
                                                      พลเชษฐ์  ศริิพรไทกลุ 1   
                                         ฤทธิรงค์ สตัยานกุลูกิจ 1 
 
บทคัดย่อ 
  การศึกษาวิจยัครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะหลักในการปฏิบตัิงานของแรงงานฝีมือ      
ท่ีพงึประสงค์ของนายจ้างในกลุม่อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กลุ่ม
ตวัอย่าง คือ ผู้แทนสถานประกอบการท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญหรือเจ้าของสถานประกอบการ จ านวน 1,509 ราย 
ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ
และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบสมมตฐิานตา่งๆ  
  ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า และตัง้อยู่ในเขต
ปริมณฑล รูปแบบธุรกิจส่วนใหญ่เป็นเจ้าของคนเดียว มีพนกังานในสถานประกอบการขนาดเล็ก (น้อยกว่า 
50 คน) ระยะเวลาด าเนินธุรกิจ 2-10 ปี โดยภาพรวมสถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อสมรรถนะใน
การปฏิบตัิงานปัจจบุนัและการจ้างงานของแรงงานฝีมือในกลุ่มอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อยูใ่น
ระดับมาก จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการด าเนินธุรกิจกับการสรรหาแรงงานฝีมือ 
พบว่า ลกัษณะการด าเนินธุรกิจมีความสมัพนัธ์กับทุกด้าน ยกเว้นด้านการสรรหาแรงงานฝีมือในปัจจบุนั  
จากการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมรรถนะหลกัในการปฏิบตัิงานของแรงงานฝีมือในกลุ่ม

                                                 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจอตุสาหกรรม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ถนนประชาราษฎร์ 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
  



สยามวิชาการ  ปีที่ 15  เลม่ที่ 1  ฉบบัที่ 24  กรกฎาคม 2557 – ตลุาคม 2557 
Siam Academic Review  Vol.15, No.1, Issue 24, July 2014 – October 2014 

 

- 108 - 
 

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เม่ือจ าแนกตามสภาพทั่วไปของสถานประกอบการ พบว่า โดย
ภาพรวมสถานประกอบการท่ีมีสภาพทัว่ไปต่างกนัมีความคิดเห็นตอ่สมรรถนะหลกัในการปฏิบตัิงานของ
แรงงานฝีมือในกลุม่อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
ค ำส ำคัญ:  สมรรถนะ, ปัจจยัส ำคญัทีมี่อิทธิพลต่อสมรรถนะ 
 
Abstract 
 The objective of this research was to study entrepreneur’s need of craftsmanship 
capacity in Electric and Electronic Industry, in Bangkok and surrounding area. The samples 
were representatives of industry, i.e., experts or entrepreneurs. The research collected data by 
questionnaires and analyzed data by using a statistical program. Statistics used were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, and hypothesis tests. 
 The outcomes found that most of sample groups were entrepreneurs in electric industry 
and located in the surrounding area. They had employees less than 50 persons and have 
operated for 2 to 10 years. In general, entrepreneurs satisfied at high level for the craftsmanship 
capacity in electric and electronic industry. From relation test between characteristic of 
operation and craftsmanship recruitment, the research found that the operation was related with 
every part except craftsmanship recruitment. From experiment for comparison opinion in 
capacity of craftsmanship in electronic and electric industry, when identified by general 
conditions of work places, the research found that when conditions of work places were 
different, opinions in capacity of craftsmanship would also be different with the significant level 
of 0.05. 
 
Keywords:  Capacity, Important factors influencing capacity  
 
บทน า 
 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ภายใต้กระแสแห่งการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและเทคโนโลยีตลอดจนการแข่งขนัทางธุรกิจทัง้ใน
ระดบัประเทศและระดบัโลก การมีทรัพยากรมากเท่าใดไม่ส าคญัเท่ากับการมีความสามารถในการบริหาร
จดัการทรัพยากรแรงงานและคณุภาพของคน ทรัพยากรมนษุย์มีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นปัจจยัการผลิต 
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และเป็นทุนมนุษย์ท่ีสามารถพัฒนาศกัยภาพให้สูงขึน้ได้ ดงันัน้ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีมีคณุค่า
และส าคญัอยา่งยิ่งตอ่องค์กร เพราะมนษุย์เป็นผู้ ท่ีมีทรัพยากรความรู้ ความสามารถ     มีความคิดตา่งๆ ซึ่ง
เป็นตัวผลักดนัท่ีส าคญัท่ีจะท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ได้ ดังนัน้  ทุกองค์กรจึงพยายามค้นหา
วิธีการว่า จะท าอย่างไรจึงจะท าการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพเป็นคนดี มีความรู้ 
ความสามารถตรงกับงาน และเม่ือได้บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามาแล้วองค์กรจะท าอย่างไรจึง
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพได้ นอกจากนีเ้ม่ือรับบุคลากรเข้ามาท าการพัฒนาแล้วสิ่งส าคญัต่อไป คือ 
องค์กรจะรักษาบคุลากรให้ท างานอยูก่บัองค์กรนานๆ ได้อยา่งไร สิ่งส าคญัท่ีทกุองค์กรต้องเผชิญในปัจจบุนั 
คือการแข่งขนักันทางธุรกิจท่ีรุนแรงขึน้เร่ือยๆ รวมถึงวิธีการท่ีจะได้พนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถเข้า
มาร่วมงานซึ่งในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงมากโดยเฉพาะคนเก่งจะถูกแย่งตัวหลายองค์กรยอมทุ่มเท
งบประมาณจ านวนมากเพ่ือค้นหาคนเก่ง 

ปัจจบุนัโครงสร้างอตุสาหกรรมการผลิตเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วมีอตุสาหกรรมการผลิตเกิดใหม่
เป็นจ านวนมาก ทัง้ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมในครัวเรือน ซึ่งทัง้หมดมีบทบาท
ส าคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และเพิ่มศกัยภาพด้านการแข่งขันในเวที
การค้าโลกโดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นบัเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาหนึ่งท่ีมีบทบาท
อย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2555 มีมูลค่าผลผลิต 54,156.62 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างแรงงานถึงประมาณ 5.5 แสนคน จึงเห็นได้ว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศขึน้อยู่กบัอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คอ่นข้างมาก  จากความส าคญัของปัญหาดงักล่าว 
องค์กรธุรกิจจึงควรน าสมรรถะนหลกั (Core Competency) มาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการบคุลากร
ขององค์กรเพ่ือให้องค์กรบรรลเุปา้หมายท่ีวางไว้และสามารถเติบโตอย่างยัง่ยืนตอ่ไปจึงท าให้ผู้วิจยัสนใจท่ี
จะท าการศึกษาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของแรงงานฝีมือท่ีพึงประสงค์ของนายจ้างในกลุ่ม
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  การวิจัยสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของแรงงานฝีมือ ท่ี
ปฏิบตังิานในสถานประกอบการท่ีจดทะเบียนไว้กบักรมโรงงานอตุสาหกรรมและการนิคมอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถพืน้ฐานท่ีสง่ผลตอ่การ
ท างาน  ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลกัษณะงานในสาขาวิชา  ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
ด้านความผูกพันกับองค์การ  และด้านเจตคติคณุธรรมและจริยธรรมเพ่ือก าหนดเป็นสมรรถนะหลักของ
แรงงานฝีมือตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาระดบัความต้องการสมรรถนะหลกัในการปฏิบตัิงานของแรงงานฝีมือท่ีพึงประสงค์ของ
นายจ้างในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจ าแนกตาม
สถานภาพทัว่ไป 
 2.  เพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการสมรรถนะหลักในการปฏิบตัิงานของแรงงาน
ฝีมือท่ีพึงประสงค์ของนายจ้างในกลุม่อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
กบัสถานภาพทัว่ไป 
 3.  เพ่ือศกึษาปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลตอ่สมรรถนะหลกัในการปฏิบตัิงานของแรงงานฝีมือท่ีพึงประสงค์
ของนายจ้างในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ าแนกตาม
สถานภาพทัว่ไป 
 4.  เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อสมรรถนะหลักในการปฏิบตัิงานของแรงงานฝีมือท่ีพึง
ประสงค์ของนายจ้างในกลุ่มอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ าแนก
ตามสถานภาพทัว่ไป 
 
สมมตฐิานของงานวิจัย 
 สมมติฐานที่  1 สถานภาพทัว่ไปท่ีต่างกันส่งผลต่อความต้องการสมรรถนะหลกัในการปฏิบตัิงานของ
แรงงานฝีมือท่ีพึงประสงค์ของนายจ้างในกลุ่มอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล แตกตา่งกนั 
 สมมติฐานที่ 2 สถานภาพทัว่ไปท่ีแตกตา่งมีความคดิเห็นตอ่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่สมรรถนะหลกัในการ
ปฏิบตัิงานของแรงงานฝีมือท่ีพึงประสงค์ของนายจ้างในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล แตกตา่งกนั 
 

ขอบเขตของงานวิจัย 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ สถานประกอบการในกลุ่มอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี
แรงงานฝีมือปฏิบตัิงานอยู่และจดทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงอตุสาหกรรม ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 2. พื น้ ท่ีในการวิจัยครัง้นี จ้ะศึกษาเฉพาะสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีแรงงานฝีมือปฏิบตัิงานอยู่และจดทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคม
อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย กระทรวงอตุสาหกรรม ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 3. ระยะเวลาในการวิจยัครัง้นี ้ด าเนินการระหวา่งเดือนมิถนุายน ถึง กนัยายน 2556 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  สถานประกอบการ ในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีแรงงานฝีมือปฏิบตัิงานอยู่และได้จดทะเบียนไว้กบักรมโรงงานอตุสาหกรรมและการนิคม
อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย กระทรวงอตุสาหกรรม ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ านวน 1,509 แหง่ 
  1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ เจ้าของสถานประกอบการในกลุ่มอตุสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีแรงงานฝีมือปฏิบตัิงานอยู่และจดทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคม
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอตุสาหกรรม ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
ในการวิจยัครัง้นีใ้ช้โปรแกรมค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) ท่ีระดบัความ
คลาดเคล่ือน ± 0.05 ได้ขนาดตวัอยา่งจ านวน 316 ตวัอยา่ง  

2. ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
2.1 ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ สถานภาพทั่วไปของสถาน

ประกอบการได้แก่ บทบาทหน้าท่ีงานในปัจจุบัน ประสบการณ์การท างาน ท่ีตัง้ของสถานประกอบการ 
ขนาดของสถานประกอบการ และระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 

2.2 ตัวแปรตาม  (Dependent Variable) ได้แก่ สถานภาพการจ้างงานของสถานประกอบการ
ข้อก าหนด และระดบัความคดิเห็นท่ีมีตอ่สมรรถนะหลกัในการปฏิบตังิานของแรงงานฝีมือ 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ผู้วิจยัก าหนดลกัษณะของเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบง่ออกเป็น 4 

ตอน ดงันี ้
ตอนท่ี 1 สถานภาพทัว่ไปของสถานประกอบการลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) มีข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ  
ตอนท่ี 2 สถานภาพการจ้างงานของสถานประกอบการ และระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อสมรรถนะ

หลกัในการปฏิบตัิงานของแรงงานฝีมือของผู้ตอบแบบสอบถามลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) มีข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นท่ีมีต่อสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของแรงงานฝีมือ  ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการก าหนดน า้หนกัของการ
ประเมินเป็น 5 ระดบั ตามวิธีของลิเคร์ิท (Likert) (ธานินทร์ ศลิป์จารุ, 2555) จ านวน 62 ข้อ 

ตอนท่ี 4 ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด  
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วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัน าส่งและเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยมีหนงัสือขอความอนุเคราะห์การตอบ

แบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือไปยังสถาน
ประกอบการท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์
ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของตวัอย่างและสมรรถนะในการปฏิบตัิงานปัจจุบนั และการจ้างงานของแรงงาน
ฝีมือในกลุม่อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

2. สถิตเิชิงอนมุาน ในการทดสอบสมมตฐิาน โดยก าหนดความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 95% ได้แก่  
      2.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ไควส์แคว (Chi-Square) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง

สถานภาพทั่วไปกับความต้องการสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของแรงงานฝีมือท่ีพึงประสงค์ของ
นายจ้างในกลุม่อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

    2.2 การวิเคราะห์สถิติ T-test แบบ 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระกัน (Independent Sample Test) กรณี
เปรียบเทียบความแตกต่างต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม และสถิติ F-test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) กรณีเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียมากกว่า 2 กลุ่ม ในการเปรียบเทียบ
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อสมรรถนะหลักในการปฏิบตัิงานของแรงงานฝีมือท่ีพึงประสงค์ของนายจ้างในกลุ่ม
อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจ าแนกตามสถานภาพทัว่ไป 

 
ผลการวิจัย 
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ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง 

สถานภาพท่ัวไป 
ความถี่  
(n = 400) 

ร้อยละ  
(100.00) 

1. ลกัษณะของการด าเนินธุรกิจ 
1.1 อตุสาหกรรมไฟฟา้ 
1.2 อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 

 
229 
171 

 
52.2 
42.8 

2. ที่ตัง้ของสถานประกอบการ 
2.1 กรุงเทพฯ  
2.2 ปริมณฑล 

 
171 
229 

 
42.8 
57.2 

3. จ านวนพนกังานในสถานประกอบการ 
3.1 ขนาดเลก็ (น้อยกวา่ 50 คน) 
3.2 ขนาดกลาง (50-200 คน) 
3.3 ขนาดใหญ่ (มากกวา่ 200 คน) 

 
194 
141 
65 

 
48.5 
35.2 
16.2 

4. รูปแบบการจดัตัง้ธุรกิจ 
4.1 กิจการเจ้าของคนเดียว 
4.2 ห้างหุ้นสว่นจ ากดั 
4.3 บริษัทจ ากดั 
4.4 บริษัทจ ากดั (มหาชน) 

 
189 
136 
65 
10 

 
47.2 
34.0 
16.2 
2.5 

5. ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 
5.1 1 – 5 ปี 
5.2 2 – 10 ปี 
5.3 11 – 15 ปี 
5.4 15 ปีขึน้ไป 

 
88 
157 
50 
105 

 
22.0 
39.2 
12.5 
26.2 

  
 จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุม่ตวัอยา่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.2 ด าเนินธุรกิจอตุสาหกรรมไฟฟ้า สถาน
ประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.2 ตัง้อยู่ในเขตปริมณฑล จ านวนพนกังานในสถานประกอบการ ร้อยละ
48.5 เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก (น้อยกว่า 50 คน) รูปแบบการจดัตัง้ธุรกิจ ร้อยละ 47.2 เป็นกิจการ
เจ้าของคนเดียว และระยะเวลาด าเนินธุรกิจ ร้อยละ 39.2 ด าเนินธุรกิจมาแล้ว 2-10 ปี  
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ตารางที่  2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะในการปฏิบตัิงานปัจจบุนั และการจ้างงานของ
แรงงานฝีมือในกลุม่อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของแรงงานฝีมือ Mean S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านความรู้พืน้ฐานท่ีสง่ผลตอ่การท างาน 4.02 0.505 มาก 
2. ด้านทกัษะความสามารถพืน้ฐานท่ีสง่ผลตอ่การท างาน 3.97 0.456 มาก 
3. ด้านความรู้ทางวิชาการตามลกัษณะงานในสาขาวิชา 3.93 0.626 มาก 
4. ด้านทกัษะความสามารถทางวิชาการตามลกัษณะ 
     งานในสาขาวิชา 

4.02 0.456 มาก 

5. ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.20 0.493 มาก 
6. ด้านความผกูพนักบัองค์กร 4.16 0.571 มาก 
7. ด้านเจตคติ คณุธรรม และจริยธรรม 4.30 0.522 มาก 
โดยภาพรวม 4.09 0.447 มาก 
 

  จากตารางท่ี 2 พบว่า โดยภาพรวมสมรรถนะในการปฏิบัติงานปัจจุบันและการจ้างงานของ
แรงงานฝีมือในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่กลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจอยูร่ะดบัมากในทกุด้าน  
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ตารางที่  3  ความสมัพนัธ์ระหว่างการสรรหาแรงงานกับสภาพทัว่ไปของสถานประกอบการด้านลกัษณะ
ของการด าเนินธุรกิจ 

การสรรหาแรงงาน 

ลักษณะของการด าเนินธุรกิจ 

Chi- 
Square 

P-value 
อตุสาหกรรม 
ไฟฟ้า 

( n=229, % ) 

อตุสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์ 
( n=171, %) 

รวม 
 

(n=400, %) 
1. การสรรหาแรงงานฝีมือในปัจจุบัน 

1.1 สรรหาภายใน 
1.2 สรรหาภายนอก 

 
104 (26.0) 
125 (31.5) 

 
88 (22.0) 
83 (20.8) 

 
192 (100.0) 
208 (52.0) 

 
31.434 

 
0.231 

2. ค่าจ้างแรงงานฝีมือต่อวัน 
2.1 300-350 บาท 
2.2 351-400 บาท 
2.3 401-450 บาท 
2.4 มากกวา่ 450 บาท 

 
59 (14.8) 
45 (11.2) 
58 (14.5 
67 (16.8) 

 
34 (8.5) 
117 (29.2) 
15 (3.8) 
5 (1.2) 

 
93 (23.2) 
162 (40.5) 
73 (18.2) 
72 (18.0) 

 
37.713 

 
0.000* 

3. ประสิทธิภาพการท างานโดยรวม 
3.1 ความรู้พืน้ฐานในการปฏิบตัิงาน 
3.2  วิธีการปฏิบตังิานท่ีถกูต้อง 
3.3 ปฏิบตัิงานได้ทนัตามก าหนดเวลา 
3.4 ผลงานส าเร็จได้คณุภาพเป็นท่ียอมรับ 

 
50 (12.5) 
57 (14.2) 
0 (0.0) 

122 (30.5) 

 
39 (9.8) 
73 (18.2) 
20 (5.0) 
39 (9.8) 

 
89 (22.2) 
130 (32.5) 
20 (5.0) 
161 (40.2) 

 
58.947 

 
0.000* 

4. รู ป แ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน 

4.1 พฤติกรรมการปฏิบตัิงานเป็นหลกั 
4.2 ความคาดหวงัจากผลการปฏิบตัิงาน 
4.3 ความเป็นมาตรฐานกับผลการ

ปฏิบตัิงาน 
4.4 ผ ล ง า น ส า เ ร็ จ ข อ ง ง า น ห รื อ

วตัถปุระสงค์เป็นหลกั 

 
 

35 (8.8) 
52 (13.0) 
84 (21.0) 

 
58 (14.5) 

 
 

43 (10.8) 
5 (1.2) 
68 (17.0) 

 
55 (13.8) 

 

 
 

78 (19.5) 
57 (14.2) 
152 (38.0) 

 
113 (28.2) 

 
 
33.636 

 
 
0.00* 

5. ระดับการศึกษาต ่าสุด 
5.1 ต ่ากวา่ระดบั มธัยมศกึษาตอนต้น 
5.2 ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
5.3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
5.4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส) 

 
34 (8.5) 
55 (13.8) 
59 (14.8) 
81 (20.2) 

 
5 (1.2) 
64 (16.0) 
44 (11.0) 
58 (14.5) 

 
39 (9.8) 
119 (29.8) 
103 (25.8) 
139 (34.8) 

 
20.251 

 
0.000* 
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ตารางที่  3 (ต่อ) ความสัมพันธ์ระหว่างการสรรหาแรงงานกับสภาพทั่วไปของสถานประกอบการด้าน
ลกัษณะของการด าเนินธุรกิจ (ตอ่) 

การสรรหาแรงงาน 

ลักษณะของการด าเนินธุรกิจ 
Chi- 

Square 
P-value 

อตุสาหกรรม 
ไฟฟา้ 

( n=229, %) 

อตุสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกส ์
( n=171, %) 

รวม 
 

(n=400, %) 
6. รูปแบบการพัฒนาขัน้ต้น 

6.1 การบรรยาย/การสอนงาน 
6.2 การอภิปรายโดยผู้ทรงคณุวฒุิ 
6.3 กรณีศกึษา (Case Study) 
6.4 การอภิปรายกลุม่(Group Discussion) 

 
10 (2.5) 
40 (10.0) 
0 (0.0) 
5 (1.2) 

 
19 (4.8) 
14 (3.5) 
50 (12.5) 
0 (0.0) 

 
29 (7.2) 
54 (13.5) 
50 (12.5) 
5 (1.2) 

 
92.929 

 
0.000* 

6.5 การให้ค าปรึกษาแนะน า 
6.6 การฝึกอบรมขณะปฏิบตัิงาน 

29 (7.2) 
145 (36.2) 

19 (4.8) 
69 (17.2) 

48 (12.0) 
214 (53.5) 

  

7.  ความต้องการแรงงานฝีมือ 
7.1 ช่างยนต์ 
7.2 ช่างกลโรงงาน 
7.3 ช่างเช่ือมโลหะ 
7.4 ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 
7.5 ช่างไฟฟา้ก าลงั 
7.6 ช่างอิเลก็ทรอนิกส ์
7.7 โทรคมนาคม 

7.8 แมคคาทรอนิกส์ 

 
10 (2.5) 
10 (2.5) 
10 (2.5) 
5 (1.2) 

169 (42.5) 
10 (2.5) 
15 (3.8) 
0 (0.0) 

 
0 (0.0) 
20 (5.0) 
0 (0.0) 
5 (1.2) 
5 (1.2) 

121 (30.2) 
0 (0.0) 
20 (5.0) 

 
10 (2.5) 
30 (7.5) 
10 (2.5) 
10 (2.5) 

174 (43.5) 
131 (32.8) 

15 (3.8) 
20 (5.0) 

 
35.238 

 
0.000* 

8.  ปัญหาเกี่ยวกับแรงงานฝีมือ 
8.1 ขาดแคลนแรงงานฝีมือ 
8.2 แรงงานฝีมือไมต่รงกบัความต้องการ 
8.3 คุณภาพของแรงงาน ฝีมื อต ่ ากว่า

มาตรฐาน 
8.4 ปัญหาการลาออกของแรงงานฝีมือ 

 
83 (20.8) 
25 (6.2) 
82 (20.5) 

 
39 (9.8) 

 
34 (8.5) 
54 (13.5) 
64 (16.0) 

 
19 (4.8) 

 
117 (29.2) 
79 (19.8) 
146 (36.5) 

 
58 (14.5) 

 
32.557 

 
0.000* 

9.  ภมิูล าเนาส่วนใหญ่ของแรงงานฝีมือ 
9.1  แรงงานท้องถ่ิน 
9.2  แรงงานตา่งถ่ิน  

 
79 (19.8) 

150 (37.5) 

 
122 (30.5) 
49 (12.2) 

 
201 (50.2) 
199 (49.8) 

 
53.035 

 
0.000* 
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ตารางที่  3 (ต่อ)  ความสัมพันธ์ระหว่างการสรรหาแรงงานกับสภาพทั่วไปของสถานประกอบการด้าน
ลกัษณะของการด าเนินธุรกิจ (ตอ่) 

การสรรหาแรงงาน 

ลักษณะของการด าเนินธุรกิจ 

Chi- 
Square 

P-value 
อตุสาหกรรม 
ไฟฟ้า 

( n=229, % ) 

อตุสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์ 
( n=171, %) 

รวม 
 

(n=400, %) 
10. ความต้องการแรงงานฝีมือ 

10.1 ด้านความรู้พืน้ฐานที่ส่งผลต่อการ
ท างาน 

10.2 ด้านทกัษะความสามารถพืน้ฐาน 
10.3 ด้านความรู้ทางวิชาการตามลกัษณะ

งานในสาขา 

 
54 (13.5) 

 
72 (18.0) 
20 (5.0) 

 

 
19 (4.8) 

 
53 (13.2) 
35 (8.8) 

 

 
73 (18.2) 

 
125 (31.2) 
55 (13.8) 

 

 
50.601 

 
0.000* 

10.4 ด้านทกัษะความสามารถทางวชิาการ 
10.5 ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
        ความผกูพนักบัองค์การ 

44 (11.0) 
19 (4.8) 
20 (5.0) 

54 (13.5) 
5 (1.2) 
0 (0.0) 

98 (24.5) 
24 (6.0) 
20 (5.0) 

  

  
 จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ด้วยสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า 
ลกัษณะของการด าเนินธุรกิจกลุ่มอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีความสมัพนัธ์กบั
แหล่งท่ีสถานประกอบการสรรหาแรงงานฝีมือในปัจจุบัน ส่วนในด้านค่าจ้างแรงงานฝีมือต่อวัน  
ประสิทธิภาพการท างานโดยรวมของแรงงานฝีมือในสถานประกอบการ  รูปแบบส่วนใหญ่ในการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของแรงงานฝีมือ ระดบัการศึกษาต ่าสุดของแรงงานฝีมือ รูปแบบการพัฒนา
ขัน้ต้นท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดของแรงงานฝีมือในสถานประกอบการ รูปแบบการพัฒนาท่ีช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในสถานประกอบการ ความต้องการแรงงานฝีมือ ปัญหาเก่ียวกับแรงงานฝีมือ  และความ
ต้องการให้แรงงานฝีมือในสถานประกอบการ  มีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับลักษณะของการด าเนินธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05     
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ตารางที่ 4  ผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมรรถนะหลักในการปฏิบตัิงานของแรงงาน
ฝีมือในกลุม่อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามลกัษณะของการด าเนินธุรกิจ 

สมรรถนะหลักในการปฏบิัติงาน 
อุตสาหกรรม

ไฟฟ้า 
อุตสาหกรรม
อเิล็กทรอนิกส์ T-test p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ด้านความรู้พืน้ฐานท่ีสง่ผลตอ่การท างาน 4.04 0.436 3.98 0.585 1.152 0.250 
2. ด้านทกัษะความสามารถพืน้ฐานท่ีสง่ผล
ตอ่การท างาน 

3.97 0.424 3.96 0.497 0.336 0.737 

3. ด้านความรู้ทางวิชาการตามลกัษณะงาน
ในสาขาวิชา 

3.89 0.548 3.98 0.715 0.719 0.473 

4. ด้านทักษะความสามารถทางวิชาการ
ตามลกัษณะงานในสาขาวิชา 

3.98 0.350 4.07 0.564 1.908 0.057 

5. ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.15 0.387 4.27 0.600 2.525 0.013 
6. ด้านความผกูพนักบัองค์กร 4.05 0.462 4.31 0.666 4.518 0.000* 
7. ด้านเจตคติ คณุธรรม และจริยธรรม 4.24 0.464 4.39 0.581 2.946 0.003 

โดยภาพรวม 4.05 .361 4.14 .537 2.044 0.042 

 
   จากตารางท่ี 4 ผลการทดสอบด้วยสถิติ T-test แบบ 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระกัน ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05  พบว่า โดยภาพรวมสถานประกอบการท่ีมีลักษณะของการด าเนินธุรกิจต่างกันมีความคิดเห็น
เก่ียวกับสมรรถนะหลกัในการปฏิบตัิงานของแรงงานฝีมือในกลุ่มอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไม่
แตกต่างกัน (t = 2.044, p-value = 0.042) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า สถานประกอบการท่ีมีลักษณะ
ของการด าเนินธุรกิจต่างกันในด้านความผูกพันกับองค์กรมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักในการ
ปฏิบตัิงานของแรงงานฝีมือในกลุ่มอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิต ิท่ี 0.05 (t = 4.518, p-value = 0.000) 
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ตารางที่  5 ผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมรรถนะหลักในการปฏิบตัิงานของแรงงาน
ฝีมือในกลุม่อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามท่ีตัง้ของสถานประกอบการ 

สมรรถนะหลักในการปฏบิัติงาน 
กรุงเทพฯ ปริมณฑล 

T-test p-value 
X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านความรู้พืน้ฐานท่ีสง่ผลตอ่การท างาน 3.92 0.633 4.09 0.37 3.023 0.003* 
2. ด้านทกัษะความสามารถพืน้ฐานท่ีสง่ผลตอ่
การท างาน 

3.95 0.55 3.98 0.370 0.661 0.509 

3. ด้านความรู้ทางวชิาการตามลกัษณะงานใน
สาขาวิชา 

3.90 0.607 3.95 0.640 0.719 0.473 

4. ด้านทกัษะความสามารถทางวิชาการตาม
ลกัษณะงานในสาขาวิชา 

3.97 0.506 4.06 0.412 1.908 0.057 

5. ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.13 0.513 4.25 0.471 2.525 0.012* 
6. ด้านความผกูพนักบัองค์กร 4.01 0.549 4.27 0.564 4.555 0.000* 
7. ด้านเจตคติ คณุธรรม และจริยธรรม 4.26 0.559 4.53 0.645 4.444 0.000* 

โดยภาพรวม 4.01 0.508 4.14 0.388 2.806 0.005* 

   
  จากตารางท่ี 5 ผลการทดสอบด้วยสถิติ T-test แบบ 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
พบว่า โดยภาพรวมสถานประกอบการท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีตา่งกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะหลกัในการ
ปฏิบตัิงานของแรงงานฝีมือในกลุ่มอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ี 0.05 (t = 2.806, p-value = 0.005) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า สถานประกอบการท่ีมีท่ีตัง้อยู่ใน
พืน้ท่ีต่างกันในด้านความรู้พืน้ฐานท่ีส่งผลต่อการท างาน ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ ด้านความผกูพนักับ
องค์กร และด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักในการปฏิบตัิงานของ
แรงงานฝีมือในกลุม่อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิท่ี 0.05 
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ตารางที่  6 ผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมรรถนะหลกัในการปฏิบตัิงานของแรงงาน
ฝีมือ ในกลุม่อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามจ านวนพนกังาน 

สมรรถนะหลักในการ
ปฏบิัตงิาน 

ขนาดเล็ก 
(น้อยกว่า 50 

คน) 

ขนาดกลาง 
(50-200 คน) 

ขนาดใหญ่ 
(มากกว่า 200 

คน) 
F-test p-value 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. ด้านความรู้พืน้ฐานที่ส่งผลต่อ
การท างาน 

4.07 0.489 3.91 0.551 4.09 0.405 5.339 0.005* 

2. ด้ าน ทั ก ษ ะค วาม ส าม า รถ
พืน้ฐานท่ีสง่ผลตอ่การท างาน 

4.01 0.474 3.84 0.458 4.11 0.309 10.027 0.000* 

3. ด้านความรู้ทางวิชาการตาม
ลกัษณะงานในสาขาวิชา 

4.00 0.598 3.77 0.702 4.06 0.441 7.519 0.001* 

4. ด้านทักษะความสามารถทาง
วิชาการตามลักษณะงานใน
สาขาวิชา 

4.05 0.414 3.94 0.549 4.11 0.309 3.964 0.020* 

5. ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.21 0.445 4.05 0.541 4.50 0.370 20.051 0.000* 
6. ด้านความผกูพนักบัองค์กร 4.07 0.559 4.25 0.625 4.25 0.434 5.061 0.007* 
7. ด้านเจตคติ คณุธรรม และ 
จริยธรรม 

4.31 0.519 4.24 0.570 4.43 0.391 2.903 0.056 

โดยภาพรวม 4.10 0.427 4.00 0.519 4.22 0.263 5.943 0.003* 

 
  จากตารางท่ี  6 ผลการทดสอบด้วยสถิติ F-test ด้วยวิธีความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ
นัยส าคัญ 0.05 พบว่า โดยภาพรวมสถานประกอบการท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
สมรรถนะหลกัในการปฏิบตัิงานของแรงงานฝีมือในกลุ่มอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แตกตา่งกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ท่ี 0.05 (F =5.943, p-value = 0.003) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า สถาน
ประกอบการท่ีมีท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีต่างกันในด้านความรู้พืน้ฐานท่ีส่งผลต่อการท างาน ด้านจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ  และด้านความผูกพันกับองค์กร มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลกัในการปฏิบตัิงานของแรงงาน
ฝีมือในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี 0.05  ส่วนด้าน
เจตคต ิคณุธรรม และจริยธรรม มีความคดิเห็นไมแ่ตกตา่งกนั          
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ตารางที่  7 ผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมรรถนะหลักในการปฏิบตัิงานของแรงงาน
ฝีมือในกลุม่อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามรูปแบบการจดัตัง้ธุรกิจ 

สมรรถนะหลัก 
ในการปฏบิัตงิาน 

กจิการเจ้าของ
คนเดียว 

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด 

บริษัทจ ากัด 
บริษัทจ ากัด 
(มหาชน) F-test p-value 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. ด้านความรู้พืน้ฐาน 
ที่สง่ผลตอ่การท างาน 

4.13 .516 3.76 .426 4.28 .298 3.70 .737 26.153 0.000* 

2. ด้านทกัษะความ 
สามารถพืน้ฐานท่ีสง่ผล
ตอ่การท างาน 

4.10 .419 3.76 .392 4.06 .498 3.63 .754 18.954 0.000* 

3. ด้านความรู้ทาง
วิชาการตามลกัษณะ
งานในสาขาวิชา 

4.20 .525 3.64 .485 3.83 .741 3.36 .948 30.636 0.000* 

4. ด้านทกัษะความ 
สามารถทางวิชาการ 
ตามลกัษณะงานใน
สาขาวชิา 

4.16 .379 3.82 .429 4.12 .274 3.37 1.185 25.794 0.000* 

5. ด้านจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 

4.30 .453 4.01 .483 4.42 .194 3.40 .948 26.666 0.000* 

6. ด้านความผกูพนักบั
องค์กร 

4.25 .526 3.98 .623 4.34 .401 3.75 .790 10.971 0.000* 

7. ด้านเจตคติคณุธรรม    
และจริยธรรม 

4.49 .453 4.02 .543 4.44 .286 3.84 .729 30.616 0.000* 

โดยภาพรวม 4.23 .413 3.86 .412 4.21 .233 3.58 .845 30.110 0.000* 
 

  จากตารางท่ี  7 ผลการทดสอบด้วยสถิติ F-test ด้วยวิธีความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ
นัยส าคัญ 0.05 พบว่า โดยภาพรวมสถานประกอบการท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
สมรรถนะหลกัในการปฏิบตัิงานของแรงงานฝีมือในกลุ่มอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แตกตา่งกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี 0.05 (F = 30.110, p-value = 0.000) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า สถาน
ประกอบการท่ีมีท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีตา่งกนัมีความคิดเห็นตอ่สมรรถนะหลกัในการปฏิบตัิงานของแรงงานฝีมือ
ในกลุม่อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในทกุด้านแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 8  ผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมรรถนะหลักในการปฏิบตัิงานของแรงงานฝีมือ
ในกลุม่อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 

สมรรถนะหลัก 
ในการปฏบิัตงิาน 

1-5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 15 ปีขึน้ไป 
F-test p-value 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. ด้านความรู้พืน้ฐาน 
ที่สง่ผลตอ่การท างาน 

3.97 .588 4.14 .386 4.19 .533 3.79 .494 13.330 0.000* 

2. ด้านทกัษะความ 
สามารถพืน้ฐานท่ีสง่ผลตอ่
การท างาน 

3.90 .518 4.09 .357 3.71 .392 3.96 .502 10.044 0.000* 

3. ด้านความรู้ทางวิชาการ
ตามลกัษณะงานใน
สาขาวชิา 

4.10 .604 4.11 .568 3.62 .851 3.67 .428 18.797 0.000* 

4. ด้านทกัษะความ 
สามารถทาง 
วิชาการตามลกัษณะงาน
ในสาขาวิชา 

.482 .051 .418 .033 .680 .096 .277 .027 8.176 0.000* 

5. ด้านจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 

4.16 .480 4.39 .476 4.20 .602 3.95 .332 18.971 0.000* 

6. ด้านความผกูพนักบั
องค์กร 

4.00 .715 4.42 .423 4.13 .537 3.92 .485 22.834 0.000* 

7. ด้านเจตคติคณุธรรม และ
จริยธรรม 

4.35 .643 4.53 .398 4.04 34.89 3.86 .343 19.486 0.000* 

โดยภาพรวม 4.07 .528 4.26 .368 4.04 34.89 3.86 .343 19.486 0.000* 

   
  จากตารางท่ี 8 ผลการทดสอบด้วยสถิติ F-test ด้วยวิธีความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ
นัยส าคัญ 0.05 พบว่า โดยภาพรวมสถานประกอบการท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
สมรรถนะหลกัในการปฏิบตัิงานของแรงงานฝีมือในกลุ่มอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แตกตา่งกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี 0.05 (F=19.486, p-value = 0.000) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า สถาน
ประกอบการท่ีมีท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีตา่งกนัมีความคิดเห็นตอ่สมรรถนะหลกัในการปฏิบตัิงานของแรงงานฝีมือ
ในกลุม่อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทกุด้านแตกตา่งกนัอยา่ง  มีนยัส าคญัทางสถิต ิท่ี 0.05 
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อภปิรายผลการวิจัย 
  สมรรถนะในการปฏิบตัิงานปัจจุบนัและการจ้างงานของแรงงานฝีมือในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในทกุด้านกลุ่มตวัอย่างมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ วิลยัลกัษณ์  แย้มสวน (2553) ท่ีศกึษาเร่ือง สมรรถนะในการปฏิบตัิงานและ
ความต้องการพฒันาบคุลากรผู้ปฏิบตัิงานในสงักัดส านกังานเทศบาล จงัหวดัสุโขทยั ซึ่งพบว่า สมรรถนะ
ของบคุลากรได้แก่ ด้านมุ่งผลสมัฤทธ์ิของผู้ปฏิบตัิงาน  ด้านการบริการท่ีดีของผู้ปฏิบตัิงาน  ด้านการสัง่สม
ความเช่ียวชาญในงานอาชีพของผู้ปฏิบตังิาน ด้านจริยธรรมของผู้ปฏิบตัิงาน และด้านความร่วมแรงร่วมใจ
ของผู้ปฏิบตังิาน มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของแรงงานฝีมือในกลุ่ม
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เม่ือจ าแนกตามสภาพทั่วไปของสถานประกอบการ พบว่า โดย
ภาพรวมสถานประกอบการท่ีมีสภาพทัว่ไปต่างกนัมีความคิดเห็นตอ่สมรรถนะหลกัในการปฏิบตัิงานของ
แรงงานฝีมือในกลุ่มอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ วินยั ไข่ขาว (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง สมรรถนะหลกัของพนกังานบริษัท ครัวแม่ศรี
เรือน จ ากดั และบริษัทในเครือ ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานบริษัท พบวา่ พนกังานท่ีมีเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลัก
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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