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บทคัดย่อ 

จากสถานการณ์ค้าปลีกใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่าตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงาน
ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจจำนวนมาก แต่สามารถรับบรรจุแรงงานได้น้อย 
เนื่องจากความรู้และทักษะของผู้สมัครยังไม่ตรงกับความต้องการ การวิจัยครั้งนี้จึงได้มีการศึกษาผลการ
เรียนรู้ด้านคุณลักษณะและสมรรถนะของแรงงานที่สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภท
วิชาบริหารธุรกิจเพ่ือเปรียบเทียบกับความคาดหวังของนายจ้างในธุรกิจค้าปลีกพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ด้วยการใช้เทคนิคเดลฟายในการสังเคราะห์คุณลักษณะและสมรรถนะจากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจค้า
ปลีก ผลการวิจัยพบว่า ผลการปฏิบัติงานจริงของผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวมีน้อยกว่าความคาดหวังของ
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นายจ้าง โดยคุณลักษณะและสมรรถนะที่นายจ้างคาดหวังมากที่สุดคือ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ 
ด้านความอดทนอดกลั้นและความซื่อสัตย์ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 0.05 จากผลการวิจัย
ครั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถนำผลการวิจัยดังกล่าวไปประกอบ
ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความคาดหวังของสถานประกอบการในธุรกิจค้าปลีก ต่อไป 
คำสำคัญ: คุณลักษณะและสมรรถนะ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

ความคาดหวังของนายจ้างธุรกิจค้าปลีก 
 
Abstract 

The situation of the labor market on retail business in the five southern border 
provinces of Thailand needs more workers with a high vocational certificate level in 
business administration.  Most companies however cannot recruit qualified applicants 
because the knowledge and skills of most applicants are not consistent with the 
companies' requirements. Thus, this research aims to study the employer’s expectations 
on characteristics and competency of the high vocational certificate graduates' 
capabilities in business administration in Five Southern Border Provinces.  The Delphi 
method is a systematic interactive way of gaining opinions from experts in curriculum of 
retail business.  The results showed that the performance of graduates less than the 
employer's expectations.  The employers have expectation on characteristics and 
competency of graduates as desired characteristics including patience and honesty, the 
efficiency difference is statistically significant at the 0. 05 level.  As the results, the 
vocational education institution in Five Southern Border Provinces can use the result of 
this research to improve the curriculum follow the employer’ s expectation in retail 
business. 
Keywords: characteristics and competency, graduate from high vocational certificate in 

business administration, Employer expectations of retail business 
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บทนำ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างเสริมกำลังแรงงานในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ เพ่ือรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ และการพัฒนาระบบการศึกษาถือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต
ผู้เรียนให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานใน
ภูมิภาคที่มีอาณาเขตเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีอาณาเขตติดกับ
ประเทศมาเลเซีย และถูกกำหนดให้ เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) เป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ที่เป็นพ้ืนที่สำคัญในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเป็นโอกาสใน
การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียในการกระตุ้นและพัฒนาพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดี
ยิ่งขึ้น ด้วยการใช้สร้างเส้นทางเศรษฐกิจ ปีนัง-สงขลา ให้เป็นเส้นทางหลักด้านการค้า การลงทุน  
การคมนาคมขนส่ง โดยใช้อำเภอหาดใหญ่เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจการค้าเชื่อมโยงและกระจายสู่เมือง  
อ่ืน ๆ ในพื้นที่จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส   

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้อง
กับโครงสร้างการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะแรงงานสายอาชีวศึกษา เพราะเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญ
ในการประกอบธุรกิจการค้าชายแดน นอกจากนี้พบว่า อัตราการว่างงานและปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ในเชิงปริมาณยังคงมีอยู่ และการผลิตกำลังคนยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น การ
เรียนในสาขาวิชาชีพที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด จึงทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพยังคงว่างงาน
อยู่อีกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากขาดสมรรถนะที่ผู้ประกอบการต้องการจึงทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่าง
อุปทาน (supply) กับอุปสงค์ (demand) ส่งผลให้สภาวะตลาดแรงงานตึงตัวและกลายเป็นข้อจำกัด
สำคัญในการดำเนินธุรกิจของประเทศ (ผู้จัดการออนไลน์ , 2556) ดังนั้นหากมีการพัฒนาศักยภาพของ
แรงงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและกรอบมาตรฐานที่กำหนดไว้ และสามารถแก้ไขปัญหาผู้สำเร็จการศึกษาที่ เข้าสู่
ตลาดแรงงานมีทักษะความชำนาญไม่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการหรือนายจ้าง ซึ่งการ
พัฒนาคุณภาพของระบบอาชีวศึกษาเป็นหนึ่งในนโยบายการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเติมเต็มศักยภาพ
ของผู้เรียน โดยพบว่า พ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ได้รับผลกระทบในด้านความต้องการของตลาดแรงงานไม่สมดุล
กับจำนวนแรงงานที่มีอยู่ (กรมแรงงาน, 2559) 

ดังนั้นเพ่ือประสิทธิภาพในการเตรียมพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษา
ที่จะเป็นแรงงานสำคัญในอนาคตสู่ตลาดแรงงาน การวิจัยครั้งนี้ จึงมีการศึกษาความต้องการและความ
คาดหวังของสถานประกอบการค้าปลีกที่มีต่อคุณลักษณะและสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เพ่ือนำมาสู่การพัฒนาและบูรณาการผลงานวิจัยสู่
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอาชีวศึกษา เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหาและ
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับคุณลักษณะแรงงานที่ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ต้องการ ต่อไป    
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคาดหวังต่อผลการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในทัศนะของผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพคุณลักษณะและสมรรถนะของแรงงานที่สำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ กับความคาดหวังของนายจ้างธุรกิจค้าปลีกใน
พ้ืนที ่5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันอาชีวศึกษา ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของนายจ้างธุรกิจค้าปลีกในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  

 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีการเคลื่อนไหวข้อมูล
ข่าวสารในแต่ละช่องทางอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับธุรกิจค้าปลีกที่มีการเคลื่อนไหวของสินค้าอุปโภค
บริโภคที่มีการส่งต่อข้อมูลอย่างรวดเร็วไปยังกลุ่มผู้บริโภค ดังนั้นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกจึงมีความจำเป็นในการ
ปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและการแข่งขันในตลาดที่มีการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกั บ
พฤติกรรมผู้บริโภค การบริหารจัดการในธุรกิจค้าปลีกเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อเศรษฐกิจ เพราะเป็นการ
เชื่อมโยงระหว่างความต้องการซื้อของผู้บริโภคหรือลูกค้าคนสุดท้ายและความต้องการขายของผู้ผลิตและ
ผู้ค้าปลีก ซึ่งธุรกิจค้าปลีกสามารถทำรายได้สูง เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ และมีการจ้างงานมาก
เป็นอันดับสามรองจากภาคเกษตรและภาคบริการ (อนุศาสตร์สระทองเวียน, 2553) เนื่องจากการจัดการ
ในธุรกิจค้าปลีกส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชากรในแต่ละประเทศโดยตรง ดังนั้นธุรกิจค้าปลีกจึง
เป็นกลไกที่มีส่วนขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจสู่กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
เพ่ือการพัฒนามาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของประชากรหรือผู้บริโภค ด้วยการที่ธุรกิจค้าปลีก
จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงสินค้าและบริการในการกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคคน
สุดท้าย ซึ่งกระบวนการในการบริหารจัดการของธุรกิจค้าปลีกในเกือบทุกข้ันตอนจำเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือตอบโจทย์ความสำเร็จของธุรกิจที่มีความใกล้ชิดกับผู้บริโภคมาก
ที่สุด 

แนวโน้มเศรษฐกิจและธุรกิจของไทยที่ผ่านมายังมีปัจจัยความไม่แน่นอนหลายประการที่มีผลต่อ
การเติบโตของเศรษฐกิจ ทำให้กำลังซื้อหรือการบริโภคของครัวเรือนในประเทศมีแนวโน้มลดลงไม่ว่าจะ
เป็นปัจจัยในประเทศ เช่น เหตุการณ์การเมือง และปัจจัยภายนอกประเทศที่มีการชะลอตัวของประเทศที่มี
กำลังการผลิตสูง และความเสี่ยงจากตลาดเกิดใหม่ในกรณีเกิดภาวะเงินทุนไหลออกจนกระทบเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีตกต่ำ ซึ่งธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ที่ต้องเผชิญความ
ท้าทายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโมเดลที่เน้นจับตลาดกลางลงล่างอย่างไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket) 
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(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,2558) อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ผู้ประกอบการต้องติดตามสำหรับการดำเนินธุรกิจ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือนโยบายรัฐไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน โดยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ต้องเตรียมรับมือกับการมาถึง
ของเทคโนโลยีใหม่ๆ และนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของ
ประเทศ เนื่องจากผู้ประกอบการรายย่อยจะเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้น จากการเข้ามาของผู้เล่นที่วาง
ระบบและให้การบริการที่ครบวงจรเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและคู่ค้า (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย , 
2559) 

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ทำให้ส่งผล
กระทบต่อปัญหาทางโครงสร้างของความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานของแรงงานโดยเฉพาะ
ด้านของประสิทธิภาพของผลิตภาพแรงงาน (Labor productivity) ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาพบว่า อัตราการ
เพ่ิมผลิตภาพของแรงงาน (Labor productivity) ต่ำกว่าอัตราการเพ่ิมค่าจ้างจริง(Real wages) จะเห็นได้
ว่าที่ผ่านมาปัญหาในเรื่องของประสิทธิภาพของแรงงานกับความต้องการของตลาดแรงงานยังคงไม่
สอดคล้องกัน อย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการได้พยายามแก้ปัญหาด้วยการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
โดยพยายามให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตรงตามที่ต้องการ และ
มาตรฐานที่สถานประกอบการกำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวยังไม่ประสบความสำเร็จ
เท่าที่ควร ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้มีการกำหนดทิศทางอาชี วศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทยในยุค Thailand 4.0 เพ่ือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่ “Value-Based 
Economy”หรือ“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”โดยการเน้นผลิตภาพหรือผลิตผล (Products) 
และเศรษฐกิจฐานความรู้สู่ด้วยทักษะ และสิ่งสำคัญท่ีต้องเน้นในการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา คือ กำลังคน
ในประเทศที่มีทักษะสู่การเป็นช่างเทคนิคชั้นสูงโดยผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาจะต้องมีการพัฒนาตนใน
ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (1) ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น (2) มีทักษะหลากหลาย (Multi Skills) (3) 
Innovation (4) Communication (5) Digital และ (6) คุณธรรม จริยธรรม โดยมีแนวทางการดำเนินงาน
ในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล  
เพ่ือพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ (วณิชย์ อ่วมศรี, 2559) 

นอกจากนี้ การศึกษาวิจัย ในต่างประเทศได้มีการศึกษาด้านผลิตภาพแรงงาน (Labor 
productivity) ที่ผ่านกระบวนการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง โดย Azevedo และคณะ(2012) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อความรู้
ความสามารถของผู้สำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจในประเทศยุโรป พบว่าสิ่งที่มีความสำคัญต่อการ
พัฒนาการศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องผลการเรียนรู้ที่จำเป็นมี 2 ประการได้แก่(1)ความรู้เกี่ยวกับ
กฎระเบียบหรือข้อบังคับของวิชาชีพ และ (2) ทักษะความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ 
ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวควรจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันระหว่างสถานศึกษากับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Warn and Tranter (2001) ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
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การอบรมด้านอาชีพนั้นควรมีการเพ่ิมความสำคัญในเรื่องคุณภาพของผลการเรียนรู้เป็นสำคัญ นอกจากนี้
ผลการศึกษาที่ผ่านมาได้ระบุว่าการจัดระบบการศึกษา คือ การรับรู้ถึงความจำเป็นของสถาบันการศึกษา
และผู้ว่าจ้างโดยสถาบันการศึกษาจะต้องมีการเตรียมพร้อมผู้เรียนให้สอดคล้องกับความคาดหวังและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงถึงคุณภาพทางด้านการศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานตามที่กำหนดอย่างแท้จริง (Pfeffer and Fong, 2002; Clinebell and Clinebell, 
2008; Rubin and Dierdorff, 2009) 

อย่างไรก็ตามการศึกษาในประเทศไทยพบว่า ความต้องการของตลาดแรงงานไทย ผู้ประกอบการ
ให้ความสำคัญในด้านสมรรถนะในแต่ละด้าน โดยจัดเรียงอันดับความสำคัญอันดับแรกได้แก่ ทักษะการ
อ่าน การเขียน การพูด ภาษาต่างประเทศ รองลงมาเป็นทักษะการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพ ทักษะด้าน
ความเข้าใจ ความต่างวัฒนธรรมและความต่าง ความคิดทัศนคติ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การแก้ปัญหา ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ทักษะด้านการสื่อสารและรู้เท่า
ทันสื่อสารสนเทศ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะด้านการสร้างสรรค์
นวัตกรรม นอกจากนี้ประเด็นที่ผู้ประกอบการต้องการสมรรถนะเพ่ิม ได้แก่ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามรายวิชาเฉพาะ วิชาทั่วไป และวิชาชีพ เน้นทักษะการเป็นนักปฏิบัติ ทักษะเฉพาะประเภท
วิชาตามประเภท เช่น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระบบธุรกิจดิจิทัล ระบบบัญชี
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการตลาดออนไลน์ มีทักษะด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์ใหม่ ๆ ทักษะการเป็นนักเขียน
โปรแกรมที่มีคุณภาพ ทักษะด้านกราฟิกดีไซน์ ใช้เครื่องมือด้านโปรแกรมใหม่ ๆ บนมือถือ มีสมรรถนะการ
ดำเนินธุรกิจ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บุคคลากรที่สามารถใช้เครื่องมือ ฮาร์ดแวร์สมัยใหม่มาช่วยในการ
พัฒนาธุรกิจและสมรรถนะแรงงานเป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่, 2561) สอดคล้องกับจงจิตต์ ฤทธิรงค์ และ รีนา ต๊ะดี (2558) ได้ศึกษาความต้องการและการ
ผลิตแรงงานฝีมือในประเทศไทย เพ่ือรองรับการเติบโตและการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การศึกษานี้ใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลในหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรม และสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีความไม่สอดคล้องกันระหว่างความต้องการแรงงานฝีมือและการผลิตแรงงาน
ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของแรงงาน โดยช่องว่างของทักษะที่สถานศึกษายังไม่สามารถผลิตแรงงาน
เพ่ือเติมเต็มความต้องการของนายจ้างหรือสถานประกอบการได้ ซึ่งเป็นความท้าทายระดับชาติ ดังนั้นจึง
จำเป็นต้องมีการร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา เพ่ือร่วมกันพัฒนาแรงงาน
ไทยให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ  

นอกจากนี้ลือชัย แก้วสุข  ชญาพิมพ์ อุสาโหและ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์  (2561) ศึกษาความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา และ ผู้บริหารสถานประกอบการ พบว่า ผู้บริหารสถาน
ประกอบการให้ความสำคัญกับคุณภาพกำลังคนด้านทักษะเทคนิคการทำงานเฉพาะด้าน/อาชีพ
(technical skills) เป็นลำดับแรก ด้านทักษะสติปัญญา (cognitive skills) เป็นลำดับที่สอง และทักษะ
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ด้านพฤติกรรม (behavior skills) ให้ความสำคัญเป็นลำดับที่สาม ส่วนกำลังคนระดับ ปวส.ผู้บริหารสถาน
ประกอบการให้ความสำคัญลำดับแรกเช่นเดียวกับระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) คือทักษะเทคนิคการ
ทำงานเฉพาะด้าน/อาชีพ (technical skills) ส่วนลำดับที่สอง ให้ความสำคัญกับทักษะ ด้านพฤติกรรม 
(behavior skills) และลำดับที่สามให้ความสำคัญกับทักษะด้านสติปัญญา (cognitive skills) สอดคล้อง
กับผลงานสรุปใน The Economist Intelligence Unit Limited (2014) ที่สำรวจความต้องการของ
นายจ้างบริษัทต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาพบว่า แรงงานส่วนใหญ่ขาดคุณสมบัติทั้งทักษะด้านคุณลักษณะส่วน
บุคคล (Soft Skills)เป็นทักษะเกี่ยวกับทางด้านอารมณ์ ไหวพริบ ความสามารถในการแก้ไข และทักษะ
ด้านวิชาชีพ (Hard Skills) ซึ่งทักษะทางอารมณ์เป็นความต้องการแรงงานในรูปแบบใหม่ ตอบสนองกับ
ความต้องการจ้างแรงงานเพ่ือคิดและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และต้องการมากในธุรกิจบริการ 
การขาดแคลนทักษะดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่สถานศึกษาไม่สามารถเชื่อมโยงระหว่างความรู้ใน
หลักสูตรมาสู่การใช้จริงในการทำงานได้ ทั้งที่สถานศึกษามีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน
เข้าใจบทบาทและสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ เพ่ือให้ได้แรงงาน หรือผลผลิตสามารถตอบสนองความ
ต้องการของนายจ้างได้ ด้วยการปรับหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนรวมถึงระบบการศึกษาที่
สามารถผลิตบุคคลากรให้มีคุณภาพออกมาสู่ตลาดแรงงาน ที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของนายจ้าง
และที่เหมาะสมเข้าทำงานเพ่ือทำให้ปัญหาช่องว่างของทักษะลดลง ต่อมาเกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (2562) 
ได้ศึกษาช่องว่างระหว่างทักษะที่แรงงานมีกับทักษะที่ผู้ประกอบการต้องการ ซึ่งปัญหาช่องว่างของทักษะ 
(Skill Gap) หมายถึง การที่แรงงานมีทักษะในการทำงานน้อยกว่าที่นายจ้างคาดหวัง หรือมีคุณสมบัติไม่
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน” และปัญหาช่องว่างของทักษะจะมีความรุนแรงมากน้อยขึ้นตาม
ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัด สะท้อนให้เห็นว่าแรงงานไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับระดับการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น และช่องว่างของทักษะที่มีความรุนแรงมากที่สุด ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์  
ความรับผิดชอบ ความมีวินัยในการทำงาน และความสามารถในการนำความรู้ที่เรียนไปใช้ในการทำงานจริง 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปัจจุบันมี
ความจำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนตามคุณลักษณะและสมรรถนะที่กำหนดใน
หลักสูตร และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 ที่แรงงานที่มีคุณภาพจะต้องประกอบด้วย 
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ความคิดเชิงวิพากษ์  (Critical Thinking)ทักษะการสื่อสาร 
(Communication) และทักษะการทำงานร่วมกัน (Collaboration) ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญในการ
นำไปใช้ในวิชาชีพและการดำเนินชีวิตในอนาคต ประกอบกับจากข้อมูลความคาดหวังของนายจ้างข้างต้น 
สามารถสรุปได้ว่าไม่ว่าจะเป็นตลาดแรงงานในประเทศไทยหรือต่างประเทศ นายจ้างต่างก็มีความคาดหวัง
แรงงานที่มีความรู้และทักษะความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ ซึ่งต้องมีการเตรียมความ
พร้อมมาจากสถาบันการศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความคาดหวังและความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือนายจ้าง โดยการนำวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
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ระหว่างการเรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการ
พัฒนาตนเองให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้สามารถนำประเด็นที่เก่ียวข้องนำมา
ปรับใช้เพ่ือการศึกษาความคาดหวังของผู้บริหารในสถานประกอบการธุรกิจค้าปลีกในพ้ืนที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่มีต่อแรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจเพ่ือประโยชต์
ต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของสถาบันอาชีวศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่ ต่อไป 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ กำหนดขอบเขตการวิจัยด้วยรูปแบบการวิจัยจากการวิเคราะห์เอกสาร การศึกษา
คุณลักษณะและสมรรถนะด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) และการวิจัยเชิ งสำรวจ โดยมี
กระบวนการดำเนินการดังนี้  

กลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างสำหรับการสังเคราะห์คุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เป็นผู้เชี่ยวชาญสำหรับประเมินคุณลักษณะ
และสมรรถนะด้วยเทคนิคเดลฟาย กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 20 คน ดำเนินการเลือกแบบ
เจาะจง ประกอบด้วย ตัวแทนนักวิชาการจากสถาบันมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน ตัวแทน
ผู้บริหาร/นักวิชาการระดับกระทรวง ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนอาจารย์ผู้สอน นักวิชาการ และ
ตัวแทนผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายของสถานประกอบการธุรกิจค้าปลีก กลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ ยวชาญสำหรับ
การร่วมสนทนากลุ่มในกิจกรรมการสรุปนิยามศัพท์ เพ่ือพัฒนาแบบสอบถามความคาดหวัง/ความต้องการ 
คุณลักษณะและสมรรถนะผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
จำนวน 20 คน และกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไปจากสถานประกอบการธุรกิจค้าปลีกพ้ืนที่ 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  สำหรับประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ดำเนินการสุ่มจากสถานประกอบการธุรกิจค้าปลีก
ในทุกจังหวัด ตามสัดส่วนประเภทสถานประกอบการในแต่ละจังหวัด โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างคำนวณ
จากสูตรของ Taro Yamane (1973) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 แห่งและใช้วิธีการสุ่มแบบไม่คำนึงถึง
ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 89.00  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะ  
ในลักษณะมาตราส่วนประมาณค่าโดยมีคุณภาพด้านอำนาจจำแนก (Discrimination) ด้วยการวิเคราะห์
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อคำถามกับคะแนนรวมแต่ละประเด็น  (Item–Total Correlation) และ
ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นคำถามกับคะแนนรวมแต่ละด้าน ผลการวิเคราะห์พบว่า ข้อคำถามทุกข้อมี
ความสัมพันธ์กับประเด็นย่อยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 ทุกข้อ โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ระหว่างข้อคำถามกับคะแนนรวม แต่ละประเด็นระหว่าง 0.713 -0.937 ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ระหว่างข้อคำถามกับคะแนนรวมแต่ละด้านระหว่าง 0.575 - 0.832 และประเด็นย่อยทุก
ประเด็นมีความสัมพันธ์กับคะแนนรวมแต่ละด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกประเด็น โดยมี
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ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อคำถามกับคะแนนรวมแต่ละประเด็นระหว่าง 0.798 -0.943  

ส่วนคุณภาพด้านความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α Coefficient) ของ 
ครอนบาค (Cronbach) พบว่า แบบสอบถามทั้งฉบับมีความเชื่อมั่นด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอล
ฟ่าเท่ากับ 0.989 และความเชื่อมั่นด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
และด้านสมรรถนะวิชาชีพ มีค่าความเชื่อมั่น0.973, 0.972 และ 0.979 ตามลำดับ 

สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้สถิติพรรณนา ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานสำหรับวิเคราะห์ สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง ระดับความคาดหวังและสถานภาพคุณลักษณะ และ
สมรรถนะ ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
ส่วนการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย สถานภาพคุณลักษณะและสมรรถนะของผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ที่ ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการจังหวัดที่แตกต่างกันวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (Analysis  of Variance : 
ANOVA) ด้วยสถิติ F-test เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยแบบจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparison) ด้วยสถิติ Scheffe 

 
สรุปและอภิปรายผล 

การสำรวจความคาดหวัง/ความต้องการคุณลักษณะและสมรรถนะ และสภาพคุณลักษณะและ
สมรรถนะที่เป็นจริงของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ ในทัศนะผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก พบว่า ความคาดหวังของสถานประกอบการในทุกด้าน
มีมากกว่าผลการปฏิบัติงานในสภาพจริงของพนักงาน โดยร้อยละ 68.75 มีความคาดหวัง/ความต้องการ
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ ความซื่อสัตย์ การมีมนุษยสัมพันธ์ ความอดทนอด
กลั้น และความภักดีในองค์กร ร้อยละ 65.68 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ การพัฒนาบุคลิกภาพที่
เหมาะสมเป็นมิตรต่อลูกค้าการวางแผนการจัดการในธุรกิจค้าปลีก และวางแผนและบริหารจัดการสินค้า
ในธุรกิจค้าปลีก และร้อยละ 64.81 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ การปรับตัวเพ่ืออยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนางาน และความสามารถใช้สติปัญญา 
หลักศาสนา จริยธรรมทางสังคมในการทำงานร่วมกัน 

ทั้งนี้สถานประกอบการธุรกิจค้าปลีกในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ละประเภทมีความ
คาดหวังต่อแรงงานที่แตกต่างกัน โดยธุรกิจค้าปลีกประเภทศูนย์การค้าและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่มีความ
คาดหวังต่อสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปของแรงงานด้านความอดทนอดกลั้น ความมีวินัยและ
รับผิดชอบแตกต่างจากสถานประกอบการธุรกิจประเภทร้านค้าสินค้าเฉพาะอย่าง อย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ
สถิติ 0.05 และมีความคาดหวังต่อแรงงานด้านความซื่อสัตย์แตกต่างจากสถานประกอบการค้าปลีก
ประเภทซุปเปอร์มาเก็ตและร้านสะดวกซื้อ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับสถิติ 0.05นอกจากนี้พบว่า ธุรกิจค้า
ปลีกประเภทศูนย์การค้าและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่มีความคาดหวังต่อสมรรถนะอาชีพด้านของแรงงาน
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ด้านการจัดการและพัฒนางานอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพที่เป็นมิตรต่อลูกค้า และการจัดการในธุรกิจค้า
ปลีกแตกต่างจากสถานประกอบการธุรกิจประเภทร้านค้าสินค้าเฉพาะอย่าง อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับสถิติ 
0.05 และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนางาน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับสถิติ 0.01 เป็นต้น โดย
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการธุรกิจค้าปลีกมีความคาดหวังต่อผลการเรียนรู้มากกว่าผลที่
ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประ เภทวิชา
บริหารธุรกิจในทุก ๆ ด้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. สถานประกอบการศูนย์การค้าและกิจการค้าปลีกขนาดใหญ่จะมีความคาดหวังด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.44, 
4.35 และ 4.32 ตามลำดับ แต่ในขณะที่ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานในสภาพจริงจากการประเมินของ
ผู้บริหารในสถานประกอบการศูนย์การค้าและกิจการค้าปลีกขนาดใหญ่ประเมินไว้มีค่าเฉลี่ยทุกด้านต่ำกว่า
ความคาดหวังคือด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีระดับค่าเฉลี่ย 3.94 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปมี
ระดับค่าเฉลี่ย 3.73 และสมรรถนะวิชาชีพมีระดับค่าเฉลี่ย 3.85 ตามลำดับ 

2. สถานประกอบการซุปเปอร์มาเก็ตและร้านสะดวกซื้อ จะมีความคาดหวังด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.58, 4.39 และ 4.47 
ตามลำดับ แต่ในขณะที่ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานในสภาพจริงจากการประเมินของผู้บริหารในสถาน
ประกอบการซุปเปอร์มาเก็ตและร้านสะดวกซื้อ ประเมินไว้มีค่าเฉลี่ยทุกด้านต่ำกว่าความคาดหวังคือด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์มีระดับค่าเฉลี่ย 3.95 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปมีระดับค่าเฉลี่ย 3.72 
และสมรรถนะวิชาชีพมีระดับค่าเฉลี่ย 3.88 ตามลำดับ 

3. สถานประกอบการร้านค้าสินค้าเฉพาะอย่าง จะมีความคาดหวังด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.61, 4.50 และ 4.56 
ตามลำดับ แต่ในขณะที่ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานในสภาพจริงจากการประเมินของผู้บ ริหารในสถาน
ประกอบการร้านค้าสินค้าเฉพาะอย่างประเมินไว้มีค่าเฉลี่ยทุกด้านต่ำกว่าความคาดหวังคือด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์มีระดับค่าเฉลี่ย 3.97 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปมีระดับค่าเฉลี่ย  3.86 และ
สมรรถนะวิชาชีพมีระดับค่าเฉลี่ย 3.91 ตามลำดับ 

จากผลความคาดหวังของผู้บริหารในสถานประกอบการธุรกิจค้าปลีกในพ้ืนที่ 5จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จะมีความแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของจังหวัดนั้น ๆ โดยสามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาแรงงานของแต่ละจังหวัด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

จังหวัดสงขลา เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจการค้าเชื่อมโยงและกระจายสู่เมืองอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ จึงส่งผล
ให้สถานประกอบการค้าปลีกในจังหวัดสงขลามีความต้องการและคาดหวังแรงงานที่มีความอดทนอดกลั้น
ที่พร้อมต่อทุกสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และสามารถใช้สติปัญญา หลักศาสนา จริยธรรมทางสังคมใน
การทำงานร่วมกันในกลุ่มเพ่ือนร่วมงานและลูกค้าที่หลากหลาย พร้อมทั้งแรงงานที่ต้องการจะต้องมี
ความสามารถในการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อลูกค้าได้เป็นอย่างดี เป็นต้น 
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จังหวัดสตูล ได้รับการยกฐานะให้กลายเป็นอุทยานธรณีโลก จึงทำให้มีการขยายตัวด้านการ
ท่องเที่ยวมากขึ้น จึงมีความเป็นไปได้ที่ภาคธุรกิจค้าปลีกของจังหวัดสตูลมีแนวโน้มในการขยายตัวตาม
เช่นกัน พร้อมรองรับผู้มาเยือนจากทั่วโลก ดังนั้นความต้องการและคาดหวังแรงงานที่มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนางานจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จำเป็นในการสื่อสารและพัฒนาระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ ส่งผลต่อภาวะทาง
เศรษฐกิจ แต่ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ได้มีการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐในการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจจึงทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจมีการปรับตัวได้ระดับหนึ่ง (ชลิตา บัณฑุวงศ์ , 2560) อย่างไรก็
ตามแม้จะมีเหตุรุนแรงต่อเนื่องยาวนานกว่า 1 ทศวรรษในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ในพ้ืนที่นี้ก็มี
ธุรกิจค้าปลีกอยู่หลายแห่ง และมีการกระจายสินค้าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตามผลการวิจัยพบว่า ช่องว่างระหว่างคุณลักษณะและสมรรถนะทั้ง 3 ด้านที่
ผู้ประกอบการคาดหวัง คือ ช่องว่างของทักษะ (Skill Gap) หมายถึง “การที่แรงงานมีทักษะในการทำงาน
น้อยกว่าที่นายจ้างคาดหวัง หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน” โดยมีค่าช่องว่าง
ของทักษะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ระหว่าง 0.67–0.89 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปอยู่
ระหว่าง 0.68–0.94 และสมรรถนะวิชาชีพอยู่ระหว่าง 0.65–0.95 ตามลำดับ สอดคล้องกับข้อสรุปของ 
เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (2562 อ้างถึงใน Borel Foko , 2015)  ที่สรุปว่าเมื่อเศรษฐกิจมีการพัฒนามากข้ึน 
และภาคบริการมีการเจริญเติบโตมากขึ้น ส่งผลให้โครงสร้างความต้องการแรงงานเปลี่ยนแปลงไป จึงทำ
ให้มีความต้องการแรงงานที่มีทักษะที่สูงมากขึ้นจากเดิม จากผลการวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่
สามารถสะท้อนความต้องการและความคาดหวังของสถานประกอบการธุรกิจค้าปลีกใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพ่ือสถาบันอาชีวศึกษาในพ้ืนที่หรือจังหวัดใกล้เคียงสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานด้านธุรกิจค้าปลีกได้เป็นอย่างดี  

 
ข้อสรุปผลการวิจัย 
  จากผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อผู้ปฏิบัติงานกับสภาพ
คุณลักษณะที่เป็นจริงในทัศนะของผู้ประกอบการในสถานประกอบการธุรกิจค้าปลีกในแต่ละจังหวัดพบว่า
ความคาดหวังของผู้ประกอบการต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทุกด้านและทุกจังหวัดมีมากกว่าผลการ
ประเมินสภาพที่เป็นจริงของผู้ปฏิบัติงานปัจจุบัน นอกจากนี้จากผลการสนทนากลุ่มระหว่างตัวแทนสถาน
ประกอบการค้าปลีกและตัวแทนจากสถานศึกษาได้ให้ข้อคิดเห็นร่วมกันว่า ที่ผ่านมาหากผู้เรียนหรือ
ผู้สำเร็จการศึกษามีพ้ืนฐานความรู้และทักษะด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะหลั กและ
สมรรถนะทั่วไปอยู่ในระดับที่ดี จะมีผลต่อการฝึกและพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพได้ดีเนื่องจากประสบการณ์
พบว่า แรงงานส่วนใหญ่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาตรงกับสายธุรกิจค้าปลีก แต่สถานประกอบการสามารถฝึกให้
แรงงานที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพให้สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ดังนั้น
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หากสถานศึกษาสามารถวางแผนการจัดระบบการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์และสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะทำให้สามารถตอบโจทย์
ความต้องการของสถานประกอบการหรือความคาดหวังของนายจ้างในตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี 
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