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Abstract 

 The purpose of this study was to investigate the level of the attributes of  loyalty, precision, and 
safety awareness of vocational students in studying diploma vocational programs at the College of 
Industrial Technology, King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok.  The samples were 88 
diploma level students randomly selected by a purposive sampling technique.  They were studying in the 
Divisions of Machine Mechanics, Mechanical Drafting, Auto Mechanics, Industrial Piping and Welding, 
and Refrigeration and Air Conditioning, all of which were under the Department of Mechanical 
Technology.  The instrument used in this study was a five rating scale questionnaire developed by the 
researchers.  It consisted of 37 items.  Sixteen items were the attributes of loyalty; eight items were 
precision; and thirteen items were safety awareness.  Reliability of the questionnaire was at .85 (Alpha 
coefficient).  Results of data analysis indicated that the students were loyal to teachers, the institute, and 
themselves at a very high level; had precision in work performance at a high level; and had safety 
awareness in workshops, production procedure, and safety management in workshops at a moderate 
level. 

บทคัดยอ 
 จุดมุงหมายของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาระดับความภักดี ความประณีต และความปลอดภัยในการเรียน
วิชาชีพของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กลุม
ตัวอยางเปนนักศึกษาระดับ ปวส. ปที่ 2 ปการศึกษา 2540 ภาควิชาเครื่องกล สาขาวิชาชางกลโรงงาน ชางเขียน
แบบเครื่องกล ชางยนต ชางทอและประสาน และชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ จํานวน 88 คน ไดมาโดย
การเลือกกลุมตัวอยางแบบกําหนดคุณสมบัติตามจุดประสงคของการวิจัย (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชเก็บ
ขอมูลเปนแบบสอบถามแบบประมาณคา 5 ระดับที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 37 ขอ แบงขอคําถามดานความภักดี 
(Loyalty) จํานวน 16 ขอ ดานความประณีต (Precision) จํานวน 8 ขอ และดานความปลอดภัย (Safety) จํานวน 13 
ขอ มีความเชื่อมั่น (Reliability) ของขอสอบทั้งฉบับ ที่ระดับ .85 (Alpha Coefficient) ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา 
นักศึกษามีระดับของความภักดีตอผูสอน ตอสถาบัน และตอตนเอง ในระดับ  “มากที่สุด”  มีความประณีตในการ
ปฏิบัติงาน ความประณีตตอตนเองและผูอื่นในระดับ  “มาก”  และมีความปลอดภัยในโรงฝกงาน ในการผลิต และ
การบริหารความปลอดภัยในโรงฝกงานอยูที่ระดับ  “ปานกลาง” 
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บทนํา 
 การผลิตบุคลากรสายอาชีพเปนกระบวนการสําคัญที่สถาบันการสอนวิชาชีพมีสวนรับผิดชอบการผลิต
บุคลากรทั้งระดับชางฝมือ (ปวช.) และชางเทคนิค (ปวส.) เพื่อใหไดผลผลิตเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเขาสูตลาดแรงงานรวมทั้งสอดคลองกับความตองการของสังคม องคประกอบที่มี
ผลตอการผลิตบุคลากรมีหลายประการเชน ปรัชญาและจุดมุงหมายของหลักสูตร การจัดการศึกษา คณาจารย 
หองสมุด แหลงทรัพยากรการเรียนรู  สื่อการศึกษา เทคนิคการสอน  อุปกรณการศึกษา  สภาพแวดลอมในการ
เรียนรู กิจกรรมนักศึกษา  การวัดผลการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  การวิจัย การบริหารเงินและ
งบประมาณเปนตน จะเห็นไดวาองคประกอบเหลานี้ เปนปจจัยของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่สวนหนึ่ง
สามารถประเมินไดจากความรูสึกหรือทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ความสามารถ
ในการสรางเสริมความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และเจตคติ (Attitudes) ในวิชาชีพใหเกิดขึ้นกับผูเรียน จนทํา
ใหผูเรียนมีความสามารถทํางานหรือไดรับการจางงาน (Employable) เปนสิ่งที่ทาทายความสามารถของผูบริหาร
สถานศึกษา ถาผูจบการศึกษามีระดับความสามารถและคุณภาพในอาชีพ (Vocational Qualifications หรือ VQs) 
อยูในระดับสูง ความสามารถทั้งที่จําเปนตองนําไปใชปฏิบัติงานโดยตรง (Functional Competencies) และ
ความสามารถเสริม (Extrafunctional Competencies) ที่จะทําใหงานมีความประณีต มีคุณภาพ และเปนที่พอใจของ
ผูใชผลงาน นอกจากจะทําใหคุณภาพของผลผลิตหรือของงานสามารถแขงขันกับตางประเทศไดแลว ยังจะเปนสิ่ง
ที่สงเสริมคุณภาพของกําลังคนไหมีโอกาสเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน (Career Path) ของตนเองไดอีกดวย  ถา
ผูเรียนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในการจัดการเรียนการสอน มีความภักดีตอสถานศึกษา และอาจารย มีทักษะที่
สามารถถายทอดความประณีต และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานแกผูเรียนได สิ่งเหลานี้ถือเปนตัวช้ีวัด 
(Indicators) ความสําเร็จของการจัดการศึกษาในการใหความรู สรางทักษะ และปลูกฝงเจตคติทีดีงามตอวิชาชีพ
ชางอุตสาหกรรม เพราะคุณสมบัติของชางอุตสาหกรรมที่สถานศึกษาจะสรางใหเกิดกับผูเรียนไดแก ความภักดี 
(Loyalty) ความประณีต (Precision) และ ความปลอดภัย (Safety) นั้นเปนการสรางลักษณะนิสัยและจรรยาบรรณ
ของการทํางาน เปนคุณสมบัติดานเจตคติที่พึงประสงคของการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพที่ตองการใหเกิดขึ้นกับ
ผูเรียน สามารถใชเปนมาตรฐานคุณภาพที่ใชอางอิง (Benchmark) ยิ่งกวานั้นคุณสมบัติดานเจตคติเหลานี้ยังเปนที่
ตองการอยางมากของสถานประกอบการอีกดวย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาระดับความภักดี   ความประณีตและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.   ศึกษาเฉพาะดานความภักดี   ความประณีตและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
ตามแบบสอบถามที่สรางขึ้น 
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 2.  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก   นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ช้ันปที่ 2  ที่
ลงทะเบียนในปการศึกษา 2540  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือจํานวน 364 คน 
 
ขอตกลงเบื้องตน 
 1.  ผูตอบแบบสอบถามทุกคนตอบแบบสอบถามตามความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น และความรูสึก
ของแตละคนอยางอิสระ 
 2.  เพศ และ อายุ ของนักศึกษา วันและเวลาในการตอบคําถามไมนํามาใชเปนตัวแปรในการศึกษา และ
ไมมีผลตอความเชื่อมั่น (Reliability) และความเที่ยงตรง (Validity) ในการตอบแบบสอบถาม 
 
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 
 ความภักดี  หมายถึง  ความเชื่อมั่นและศรัทธาของผูเรียนที่มีตอสถาบัน   ครู-อาจารย   และความรูที่ได
จากสถาบัน ในการวิจัยครั้งนี้ไดแบงความภักดีเปน 3 ดานไดแก ความภักดีตอผูสอน ความภักดีตอสถาบัน และ
ความภักดีตอตนเอง   
 ความประณีต  หมายถึง   ความละเอียดรอบคอบของผูเรียนในการผลิตช้ินงานที่มีคุณภาพ  ไดตรงตามที่
กําหนดไว   และใชวัสดุไดอยางประหยัดที่สุด ในการวิจัยครั้งนี้ไดแบงความประณีตเปน 2 ดาน ไดแก ความ
ประณีตในการปฏิบัติงาน และความประณีตตอตนเองและผูอื่น ไดแกการแตงกายใหอยูในระเบียบของสถาบัน 
และการปฏิบัติหรือตักเตือนผูอื่นอื่นใหแตงกายถูกตองตามระเบียบ 
 ความปลอดภัย  หมายถึง  การปฏิบัติงานและดูแลรักษาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายตอบุคคล  
สิ่งของและถือวาเปนสิ่งสําคัญของชางในโรงงานทุกประเภทตองตระหนัก    

ในการวิจัยคร้ังนี้ไดแบงความปลอดภัยเปน 3 ดานไดแก ความปลอดภัยในโรงฝกงาน ความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต และการบริหารความปลอดภัยในโรงฝกงาน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการดําเนินการศึกษาระดับความภักดี ความประณีตและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ปที่  2 ภาควิชาเครื่องกลวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ผูวิจัยไดแบงขั้นตอนการดําเนินการวิจัยออกเปนขั้นตอนตาง ๆ โดยแบง
ออกเปน 6 หัวขอ  ดังตอไปนี้  คือ 

 1.  การเลือกกลุมตัวอยาง 
 2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การวิเคราะหขอมูล 
5. สรุปผลการวิจัย 
6. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
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การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เลือกจากประชากรทั้งหมดจํานวน 364 คนที่เปนนักศึกษาภาควิชา
เครื่องกล ระดับ ปวส. ปที่ 2 ปการศึกษา 2540 ที่กําลังศึกษาใน 5 สาขาวิชา ไดแก ชางกลโรงงาน  ชางเขียนแบบ
เครื่องกล ชางยนต ชางทอและประสาน และชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ ซึ่งเปนนักศึกษาที่ผานการเรียน
ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ เรื่องความปลอดภัยในโรงงานแลว โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบกําหนดคุณสมบัติ
ตามจุดประสงคของการวิจัยหรือแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากสาขาวิชาชางทั้ง 5 สาขาและทําการสุม
เลือกกลุมตัวอยางมาสาขาละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน แตไดแบบสอบถามที่สมบูรณสามารถนําไปวิเคราะห
ขอมูลไดจํานวน 88 คน 
  
การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาระดับความภักดีความประณีต และความปลอดภัย  ที่
ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนในการสรางดังนี้ 
 1. สรางเปนมาตราจัดอันดับแบบตัวเลขตามความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ  คือ 

 5  หมายถึง  เห็นดวยกับขอความนั้นมากที่สุด 
 4  หมายถึง  เห็นดวยกับขอความนั้นมาก 
 3  หมายถึง  เห็นดวยกับขอความนั้นปานกลาง 
 2  หมายถึง  เห็นดวยกับขอความนั้นนอย 

1 หมายถึง  ไมเห็นดวยกับขอความนั้น 
แบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน 
 ตอนที่ 1 ถามสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ถามความคิดเห็น แยกเปน 3 กลุมคําถาม ดานความภักดี ความประณีต และ
ความปลอดภัย 

2.1 ดานความภักดี จํานวน 16 ขอ 
2.2 ดานความประณีต จํานวน 8 ขอ 
2.3 ดานความปลอดภัย จํานวน 13 ขอ 

 2. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปทดลองใชกับนักศึกษาทั้ง 5 สาขาวิชาจํานวน 30  คน  ที่ไมใชกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชสูตรการ
หาคาความเชื่อมั่นของ Cronbach ซึ่งใชวิธีการหาคําสัมประสิทธิ์แอลฟา ( ∝  Coefficient )  ไดคาความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเทากับ .85 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นผูวิจัยไดดําเนินการตามขึ้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 
 1.  นัดหมายนักศึกษาเพื่อกําหนดวันและเวลา ในการตอบแบบสอบถาม 
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 2.  ผูวิจัยดําเนินการแจกและเก็บแบบสอบถามดวยตนเองตามวันและเวลาที่กําหนดไว  
 3.  รวบรวมแบบสอบถามทั้ง100 ชุดและทําการคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณไดจํานวน 88 ชุด 
สําหรับใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามในแตละตอนใชวิธีทางสถิติดังตอไปนี้ 
 1.  แบบสอบถามตอนที่ 1 ถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปเพื่อยืนยันคุณสมบัติของกลุมตัวอยางใหตรงตาม
จุดมุงหมายของการวิจัยไมนําขอมูลมาวิเคราะห 
 2.  แบบสอบถามตอนที่ 2 หาคาเฉลี่ย  (Arithmetic Mean)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) เพื่อหาระดับของความภักดี ความประณีต และความปลอดภัยเปน 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย และนอยที่สุด  
สรุปผลการวิจัย  
ความภักดีตอผูสอน 
1.  การแสดงความเคารพตอครูอาจารย อยูในระดับ   มากที่สุด 
2.  การเชื่อฟงคําสั่งสอนของครูอาจารย อยูในระดับ  มากที่สุด  
3.  การปฏิบัติตามคําแนะนําของครูอาจารย อยูในระดับ  มากที่สุด  
4.  การมีความเชื่อมั่นตอครูอาจารย อยูในระดับ  มากที่สุด  
5.  มีความยินดีชวยเหลืองานของครูอาจารย อยูในระดับ  มากที่สุด 
6.  เมื่อประสบปญหาจะคิดถึงครูอาจารยกอนผูอื่น อยูในระดับ  มากที่สุด 
ความภักดีตอสถาบัน 
7.  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน อยูในระดับ   มากที่สุด 
8.  การใหความรวมมือกับกิจกรรมตางๆ  ของสถาบัน อยูในระดับ   มากที่สุด 
9.  มีความรักและศรัทธาตอสถาบัน อยูในระดับ  มากที่สุด 
10.  ชวยจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธใหสถาบันมีช่ือเสียง ในระดับ   มากที่สุด 
ความภักดีตอตนเอง 
11.  ใชวาจาสุภาพเรียบรอย อยูในระดับ  มากที่สุด 
12. มีความเชื่อถือและศรัทธาตอวิชาชีพที่เรียน อยูในระดับ   มากที่สุด 
13.  มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น อยูในระดับ  มากที่สุด 
14.  ผูมีแนวคิดในการแกปญหาใหตนเอง  อยูในระดับ   มากที่สุด 
15.  ความสามารถเปนที่พ่ึงใหเพื่อนได อยูในระดับ   มากที่สุด 
16.  การยอมรับในความคิดเห็นของผูอื่น อยูในระดับ    นอยที่สุด 
ความประณีตในการปฏิบัติงาน 
17.  มีความสุขุมรอบคอบในการปฏิบัติงาน อยูในระดับ   มาก 
18. มีความสุขุมรอบคอบในการแกไขปญหา อยูในระดับ นอย 
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19. มีความสามารถในการใชวัสดุใหเกิดประโยชนสูงสุด ในระดับ นอยที่สุด 
20. มีความประณีตในการผลิตช้ินงาน อยูในระดับ มากที่สุด 
21. มีความประณีตในการทําความสะอาดเครื่องจักร อยูในระดับ มากที่สุด 
ความประณีตตอตนเองและผูอ่ืน 
22. แตงกายไดเหมาะสมและถูกตอง ตามกาลเทศะ อยูในระดับ มาก 
23. ดูแลทรงผมไดถูกตองตามระเบียบอยูเสมอ อยูในระดับ มากที่สุด 
24. วากลาวตักเตือนเพื่อนที่แตงกายผิดระเบียบเสมอ ๆ อยูในระดับ นอย 
ความปลอดภัยในโรงฝกงาน 
25. มีการจัดวางตําแหนงของเครื่องจักรที่เหมาะสม อยูในระดับ ปานกลาง 
26. มีแสงสวางภายในโรงฝกงานที่เพียงพอ อยูในระดับ ปานกลาง 
27. มีอากาศถายเทที่ดีในการปฏิบัติงาน อยูในระดับ ปานกลาง 
28. มีความปลอดภัยในการผลิตงาน อยูในระดับ ปานกลาง 
29. มีน้ํายาเคมีสําหรับดับเพลิงไวตามจุดในบริเวณโรงฝก อยูในระดับ มาก 
ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต 
30. เครื่องจักรอุปกรณอยูในสภาพที่ดีสมบูรณพรอมใชงาน อยูในระดับ ปานกลาง 
31. มีระบบปองกันตัวเอง หากมีการหมุนเร็วเกินกําหนด อยูในระดับ มาก 
32. มีการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณในการถอดประกอบ อยูในระดับ ปานกลาง 
33. นักศึกษาพาตนเองออกจากบริเวณเครื่องจักรไดสะดวก อยูในระดับ ปานกลาง 
การบริหารความปลอดภัยในโรงฝกงาน 
34. มีการติดตาม และหาสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุในโรงฝกงาน อยูในระดับ ปานกลาง 
35. มีกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัย อยูในระดับ มาก 
36. มีครูอาจารยควบคุมอยูบริเวณเครื่องจักรที่ปฏิบัติงาน อยูในระดับ นอยที่สุด 
37.  มีอุปกรณสําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องตนพรอมใชงาน อยูในระดับ ปานกลาง 
เฉลี่ยดานความภักดีอยูที่ระดับ มากที่สุด 
เฉลี่ยดานความประณีตอยูที่ระดับ มาก 
เฉลี่ยดานความปลอดภัยอยูที่ระดับ ปานกลาง 
 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาพบวาระดับความภักดีตอผูสอน ตอสถาบัน และตอตนเองของนักศึกษาอยูที่ระดับ “มาก
ที่สุด” ยกเวนในเรื่องของการยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ซึ่งอยูที่ระดับ “นอยที่สุด” การที่ผูเรียนมีความเชื่อมั่น
ในตนเองสูงอาจถูกมองวาเปนความดื้อดึง ไมยอมรับฟงความเห็นของผูอื่น เปนลักษณะของผูเรียนที่ประสบ
ความสําเร็จในการเรียน ทําใหเกิดความมั่นใจในภูมิปญญาของตนจนไมสนใจความคิดเห็นของผูอื่น นักศึกษาของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือมีการสอบแขงขันเขามาเรียน และมีอัตราของการแขงขันสูงมาก 
เมื่อผูเรียนสอบผานเขามาเรียนไดทําใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากดวย เมื่อนักศึกษามีระดับของความศรัทธา 
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หรือ ความภักดีตอผูสอน ตอสถาบัน และตอตนเองใน ระดับสูงมาก จึงทําใหขาดการยอมรับความคิดเห็นของ
ผูอื่น การรับฟงและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นสามารถฝกไดดวยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
สรางแบบอยางที่ดีของอาจารยขณะทําการสอนโดยไมบั่นทอนความเชื่อมั่นในตนเองของผูเรียน 
 ความประณีตในการปฏิบัติงานของนักศึกษาอยูในระดับ “มาก” ยกเวนในเรื่องของความสุขุมรอบคอบใน
การแกปญหา อยูในระดับ “นอย” การวากลาวตักเตือนเพื่อนที่แตงกายผิดระเบียบ อยูในระดับ “นอย” และเรื่อง
การใชวัสดุใหเกิดประโยชนสูงสุด อยูในระดับ “นอยที่สุด” ความสุขุมรอบคอบในการแกปญหากับการใชวัสดุให
เกิดประโยชนสูงสุดมีความสัมพันธกันมาก เพราะถาไมมีความสุขุมรอบคอบในการปฏิบัติงานและแกปญหาตาง 
ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางานหรือระบบการผลิตยอมนํามาซึ่งการใชวัสดุอยางสิ้นเปลือง การแกไขปญหานี้ 
อาจารยควรเพิ่มการสอนใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห และการแกปญหาอยางเปนระบบมากขึ้น
นอกจากจะสรางคุณสมบัติที่ดีในการทํางานแลวยังทําใหประหยัดวัสดุและคาใชจายไดอีกดวย ในขณะที่กําลัง
ศึกษาอยูนักศึกษาอาจไมตระหนักถึงการใชวัสดุอยางประหยัดเทากับการออกไปทํางานในสถานประกอบการจริง 
ๆ เพราะการใชวัสดุที่ไมประหยัดจะทําใหตนทุนสูงขึ้น ซึ่งไมเปนผลดีทั้งผูปฏิบัติงานและสถานประกอบการ การ
ฝกใหนักศึกษาใชวัสดุอยางประหยัด โดยสรางแบบอยางที่ดีในชั้นเรียนเปนอีกภารกิจหนึ่งที่สําคัญของอาจารย 
การที่นักศึกษาไมตักเตือนเพื่อนเมื่อพบเห็นเพื่อนแตงการผิดระเบียบเปนอีกภารกิจของอาจารยที่ตองทําหนาที่นี้
ใหเปนแบบอยางที่ดีกอน เมื่อนักศึกษาตระหนักวาการแตงกายผิดระเบียบจะไดรับการทําโทษ นักศึกษาอาจจะมี
การตักเตือนกันเองบาง อยางไรก็ตามการแตงกายผิดระเบียบมีโทษไมมาก และนักศึกษาไมเห็นความสําคัญของ
การแตงกายวาจะมีผลตอความสามารถทางการเรียนรูของเขาแตอยางใด  
 ความปลอดภัยในโรงฝกงาน กระบวนการผลิต และการบริหารความปลอดภัยในโรงฝกงานอยูในระดับ 
“ปานกลาง” ยกเวนเรื่องการดูแลของอาจารยที่คอยควบคุมบริเวณเครื่องจักรที่กําลังทํางาน อยูในระดับ “นอย
ที่สุด” การแกไขโดยการหมั่นตรวจเยี่ยมดูแลเครื่องจักร ผลัดเปลี่ยนอาจารยใหดูแลเครื่องจักรและการผลิตเปน
ระยะ ๆ 
 การสรางคุณลักษณะในอาชีพใหผูจบการศึกษามีโอกาสไดรับการจางงานโดยศึกษาประเด็นดานความภักดี 
ความประณีต และความปลอดภัย สอดคลองกับลักษณะของการพิจารณาคุณสมบัติของการจางงานซึ่ง Wood and 
Payne (1998) ไดเสนอวิธีการรับสมัครพนักงานของสถานประกอบการหรือนายจาง (Employers) โดยพิจารณา
จาก Biodata, Telephone Screening, Assessment Centers, Literacy/Numeracy Tests, Personality Questionnaires, 
Ability/Aptitude Tests, CVs, Application Form และสิ่งสําคัญและใชมากที่สุดไดแกการสัมภาษณ หรือ Interview 
เพราะการสัมภาษณนั้นจะสามารถใชประเมินเจตคติที่มีตองานและอาชีพของผูสมัครงานไดตรงตามความตองการ
ของนายจางมากกวาการใชเครื่องมือหรือวิธีการอื่นๆ การสัมภาษณจะเนนการตรวจสอบเจตคติมากกวาความรู 
และทักษะ เชนการพิจารณาจากการแตงกายของผูสมัคร จนเปนประเพณีที่ยอมรับกันทั่วไปแลววาถาจะแตงกาย
ไปสัมภาษณงาน (Job Interview) จะตองแตตัวอยางประณีตเต็มที่ซึ่งแสดงถึงความประณีตตอตนเอง 
 จากการศึกษาของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank; 1998) พบวาคุณลักษณะของพนักงานที่
สถานประกอบการในประเทศไทยตองการมากที่สุดคือคุณลักษณะดานเจคติ โดยใหความสําคัญมากกวา
คุณสมบัติดานความรู และทักษะอยางมีนัยสําคัญ จากผลการศึกษาครั้งนี้นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือไดแสดงระดับมากที่สุดในดานความภักดี ระดับมากในดานความประณีต และระดับปานกลางใน
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ดานความปลอดภัย ซึ่งเปนคุณลักษณะเหลานี้เปนที่ตองการของสถานประกอบการ จึงคาดหมายไดวา ผูจบ
การศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือจะยังเปนที่ตองการของสถานประกอบการอยูตอไป  
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