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บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาคุณสมบติัของวิศวกร

ท่ีภาคอุตสาหกรรมตอ้งการในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการปี พ.ศ. 2552-

2556  และนาํเสนอทิศทางการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร ในระดบัปริญญา

ตรี โดยมีระเบียบวิธีวิจยัคือ การออกแบบสอบถามและการสัมภาษณ์

สถานประกอบการภาคเอกชน  โดยเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก 3 

ประเภทไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์   กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก   

กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   ขั้นต่อมาคือการ

วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม MINITAB เพ่ือวิเคราะห์ทาง

สถิติ  ค่าของสถิติท่ีวิเคราะห์ผลไดแ้ก่ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ียเลขคณิต  ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน การจดัระดบัความสาํคญัและลาํดบัท่ี ผลการวิเคราะห์

ในภาพรวมคุณสมบติัท่ีภาคอุตสาหกรรมตอ้งการ เรียงตามลาํดบัได้แก่ 

ดา้นทศันคติและเจตคติ ดา้นคุณสมบติัและบุคลิกภาพต่างๆ  ดา้นการใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ด้านวิชาการ    และด้านประวติัการศึกษา

ประสบการณ์ทํางานรวมทั้ งทักษะพิเศษเป็นอันดับสุดท้าย ผลการ

วิเคราะห์ค่าเฉล่ียเป็นรายข้อของภาพรวมในด้านวิชาการท่ีมากสุดห้า

รายวิชา ไดแ้ก่ วิชากระบวนการผลิต เขียนแบบวิศวกรรม การวางแผน

และควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการประกนัคุณภาพ  การ

พฒันาหลกัสูตรควรมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความชาํนาญในดา้นวิชาการ 

การส่ือสาร ทศันคติ และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

 

คาํสาํคญั: คุณสมบติัของวิศวกร, วิศวกรรมอุตสาหการ 

 

Abstract 

 The purpose of this research is to study Industrial engineers’ 

qualifications required by an industrial sector for the year of 2009-2013 

and propose a curriculum development direction at an undergraduate 

level.  A research methodology includes a questionnaire survey and an 

interview of three major industrial categories which are an Automotive 

Industry, a Plastic Industry, an Electrical and Electronics Industry.  

The received data is statistically analyzed by using Minitab for 

Windows program.  The statistical analysis composes of 

percentage, arithmetic mean, standard deviation and prioritization. 

The results show overall qualifications required by the industries 

are attitudes, personal characteristics, computer skill, background 

knowledge as well as experience and other special skills.  The top 

five courses with high average scores are Manufacturing Processes, 

Engineering  Drawing, Production Planning and Control, Quality 

Control and Quality Assurance. Curriculum development should 

focus on building knowledge and skill to strengthen core 

competence, communication, attitudes and social responsibility. 

 

Keywords: Engineers’ qualification, Industrial  Engineering 

 

1. คาํนํา 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี ได้มีการผลิตบุคลากรท่ีรองรับตลาดแรงงานทั้งในระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโท  และจดัโปรแกรมการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และความเปล่ียนแปลงของ

เทคโนโลย ีตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นตน้มา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ไดท้าํการเปิดสอน นกัศึกษาใน 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิศวกรรม

โยธา, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขา

วิศวกรรมเคร่ืองกล, สาขาวิศวกรรมส่ิงทอ, สาขาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์,  สาขาวิศวกรรมเคมี , สาขาวิศวกรรมวสัดุและโลหะ

การ, สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และสาขา

วิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์มีแนวความคิดการกาํหนด

เป้าหมายและการวางแผนผลิตกาํลังคนของตลาดเป็นตวักาํหนด 

(Demand Strategy) และให้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตบณัฑิต  



โดยการปรับปรุงจากเดิมท่ีมีการผลิตจาํนวนมากตามความสามารถในการ

ผลิตบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษา(Mass Production)เปล่ียนเป็นการผลิต

ตามความตอ้งการของผูใ้ช้ (Mass Customization)   จึงมีความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งทาํการศึกษาคุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาออกไปเป็น

วิศวกรบริษทัต่างๆ  เพ่ือให้ทราบถึงความตอ้งการบุคคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถในดา้นใดบา้ง เพ่ือท่ีจะจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสม 

  

2. การดาํเนินงานวจิยั   

ใชวิ้ธีการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาถึง

ขอ้มูลของกลุ่มอุตสาหกรรม หลกั 3 ประเภท ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมยาน

ยนต ์ อุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยมีขั้นตอนและวิธีการดาํเนินการวิจยัตามลาํดบัดงัน้ี 

 

2.1 การออกแบบแบบสอบถาม 

 ลกัษณะของแบบสอบถามซ่ึงจะมีทั้งหมด 7 ส่วนประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1: ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะธุรกิจภาคเอกชน                  

ส่วนท่ี 2: ขอ้มูลความคิดเห็นในดา้นคุณสมบติัและบุคลิกภาพดา้นต่างๆ  

ส่วนท่ี 3: ขอ้มูลความคิดเห็นในดา้นประวติัการศึกษา 

               ประสบการณ์ทาํงานและทกัษะพิเศษ     

ส่วนท่ี 4: ขอ้มูลความคิดเห็นในดา้นวิชาการ                     

ส่วนท่ี 5: ขอ้มูลความคิดเห็นในดา้น การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ส่วนท่ี 6: ขอ้มูลความคิดเห็นในดา้นทศันคติและเจตคติ 

ส่วนท่ี 7: ขอ้มูลความคิดเห็นและขอ้แนะนาํ 

 

2.2 การตรวจสอบและทดสอบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามเบ้ืองตน้ใชร้ายวิชาตามหลกัสูตรภาควิชา

วิศวกรรมอุตสาหการปีพ.ศ.2549 เพ่ือความเท่ียงตรงในเน้ือหาและ

โครงสร้าง จากนั้นนาํแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง (Pilot 

Survey Test) แลว้นาํผลท่ีไดป้รึกษาผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือปรับปรุงแกไ้ข

แบบสอบถาม 

 

2.3 การสํารวจและสัมภาษณ์ 

  ดาํเนินการสาํรวจ โดยการแจกแบบสอบถามไป ยงัผูจ้ดัการ

โรงงาน ผูจ้ดัการแผนกหรือผูจ้ดัการฝ่าย และวิศวกรในกลุ่มอุตสาหกรรม

หลกั 3 ประเภทไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ กลุ่มอุตสาหกรรม

พลาสติก กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์    

 

2.4 เกบ็รวมรวมข้อมูล 

 จะใชวิ้ธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 แบบ ไดแ้ก่ขอ้มูลปฐมภูมิ 

เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม และนาํแบบสอบถามมาตรวจความ

สมบูรณ์ และ ขอ้มูลทุติยภูมิเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ รวบรวม

จากเอกสารงานวิจยั บทความ วารสาร และเอกสารการสมัมนาทาง

วิชาการ   

 

 

 

2.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 โดยการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ MINITAB เพ่ือ

วิเคราะห์ผลทางสถิติ 

 

3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากแบบสอบถามเร่ือง

คุณสมบติัของวิศวกรท่ีภาคเอกชนตอ้งการ ในสาขาวิศวกรรมอุตสา

หการ ไดผ้ลดงัต่อไปน้ี ในการรวบรวมแบบสอบถาม และขอ้มูล

ทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะธุรกิจภาคเอกชน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

ความถ่ีและร้อยละ โดยตารางท่ี 1 แสดงตวัเลขแบบสอบถามทั้งหมด

ท่ีส่งออกไป 400 ชุด เป็นแบบสอบถามท่ีตอบกลบั 177 ชุด คิดเป็น

ร้อยละ 44.25 ไม่ตอบกลบั 223 ชุด คิดเป็นร้อยละ 55.75  และจาก

แบบสอบถามทั้งหมดท่ีตอบกลบั 177 ชุด เป็นแบบสอบถามท่ีตอบ

ครบ 162 ชุด คิดเป็นร้อยละ 91.53 ตอบไม่ครบ 15 ชุด คิดเป็นร้อยละ 

8.47 ดงัแสดงในตารางท่ี 2 และจาํนวนแบบสอบถามทั้งหมด ท่ีตอบ

กลบั 162ชุดจากภาคเอกชน แบ่งเป็นอุตสาหกรรมยานยนต ์ 65 ชุด 

คิดเป็นร้อยละ 40.12 อุตสาหกรรมพลาสติก 49 ชุด คิดเป็นร้อยละ 

30.25 อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 48 ชุด คิดเป็นร้อยละ 

29.63 ดงัแสดงในรูปท่ี 1 

 

ตารางท่ี1 จาํนวนและร้อยละของแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม N = 400 

จาํนวน ร้อยละ 

ตอบกลบั 177 44.25 

ไม่ตอบกลบั 223 55.75 

 

ตารางท่ี 2 จาํนวนและร้อยละของแบบสอบถามท่ีตอบครบ 

แบบสอบถาม N = 177 

จาํนวน ร้อยละ 

ตอบครบ 162 91.53 

ตอบไม่ครบ 15 8.47 

 

ประเภทของอุตสาหกรรม

30.25%

40.12%

29.63%

อุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 48 คน

อุตสาหกรรมยานยนต์
65 คน

อุตสาหกรรมพลาสติก 49 คน

 
รูปท่ี 1 สดัส่วนประเภทของอุตสาหกรรม 

 

 

 



 การวิเคราะห์ผลแบบสอบถาม ส่วนท่ี1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบั 

ลกัษณะธุรกิจภาคเอกชน ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ 

  ตารางท่ี 3 แสดงเงินทุนจดทะเบียนของแต่ละหน่วย งานส่วน

ใหญ่จะอยูท่ี่มากกวา่ 90 ลา้นบาทจาํนวน 99 แห่ง คิดเป็นร้อยละ61.1และ

ตํ่ากวา่ 90 ลา้นบาทจาํนวน 63 หน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 38.9 

 

ตารางท่ี 3 จาํนวนและร้อยละเก่ียวกบัขอ้มูลโดยทัว่ไปของ 

                ภาคเอกชน : เงินทุนจดทะเบียน 

เงินทุนจดทะเบียน n = 162 

จาํนวน ร้อยละ 

1. ต ํ่ากวา่ 10 ลา้นบาท 3 1.85 

2. 10 - 30 ลา้นบาท 31 19.14 

3. 30 - 50 ลา้นบาท 17 10.49 

4. 50 - 70 ลา้นบาท 9 5.56 

5. 70 - 90 ลา้นบาท 3 1.85 

6. 90 ลา้นบาทข้ึนไป 99 61.11 

รวม 162 100 

 

  ตารางท่ี 4 แสดงนโยบายรับวิศวกรในระดบัปริญญาตรีเพ่ิม

พบวา่มีนโยบายรับวิศวกรเขา้ทาํงาน ส่วนใหญ่อยูท่ี่จาํนวน 110 แห่ง คิด

เป็นร้อยละ 67.90 

 

ตารางท่ี 4 จาํนวนและร้อยละเก่ียวกบัขอ้มูลโดยทัว่ไปของภาค 

             เอกชน: มีนโยบายรับวิศวกรในระดบัปริญญาตรีเพ่ิม 

มีนโยบายรับวิศวกรเพ่ิม n = 162 

จาํนวน ร้อยละ 

1. มี 110 67.90 

2. ไม่มี 9 5.56 

3. อยูร่ะหวา่งพิจารณา 43 26.54 

รวม 162 100 

 

  การวิเคราะห์ผลในส่วนท่ี 2 ถึงส่วน 6 ขอ้มูลความคิดเห็นใน

ดา้นต่างๆ 5 ดา้นทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (Average) 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD) โดยทาํเป็นรายขอ้ 

  ตารางท่ี 5 แสดงให้เห็นวา่ความคิดเห็นอนัดบัท่ี 1 เป็นดา้น

ทศันคติและเจตคติมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 4.24 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

0.72 อนัดบัท่ี 2 ดา้นคุณสมบติัและบุคลิกภาพมีค่าเฉล่ีย 3.81 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.74 อนัดบัท่ี 3 การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มีค่าเฉล่ีย 3.48 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.95 อนัดบัท่ี 4 ดา้นวิชาการมีค่าเฉล่ีย 3.47 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.95 อนัดบัท่ี 5 ดา้นประวติัการศึกษาประสบการณ์

ทาํงานและทกัษะพิเศษ มีค่าเฉล่ีย 3.21 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.85 

 ตารางท่ี 6 แสดงผลการวิเคราะห์ดา้นบุคลิกภาพโดยเรียงลาํดบั

ค่าเฉล่ียจากมากสุด 5 อนัดบั อนัดบัท่ี 1 คือการส่ือสารและการมีมนุษย

สมัพนัธ์ 

ตารางท่ี 7 แสดงผลการวิเคราะห์ดา้นประวติัการ ศึกษา

ประสบการณ์ทาํงาน และทกัษะพิเศษโดยเรียง ลาํดบัค่าเฉล่ียจากมาก

สุด 5 อนัดบั อนัดบัท่ี 1 คือความสามารถในดา้นการใช้ภาษาองักฤษ

ได ้

 

ตารางท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

                 ของการสาํรวจความคิดเห็นในดา้นต่างๆ 

ส่วน

ท่ี 

ความคิดเห็น  S.D. 

1 ดา้นบุคลิกภาพ 3.81 0.74 

2 ดา้นประวติัการศึกษาประสบการณ์ทาํงาน

และทกัษะพิเศษ 

3.21 0.85 

3 ดา้นวิชาการ 3.47 0.95 

4 ดา้นการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3.48 0.95 

5 ดา้นทศันคติและเจตคติ 4.24 0.72 

   

ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ดา้นบุคลิกภาพ  

ลาํดบั

ท่ี 

คุณสมบติั  S.D. 

1 การส่ือสารและการมีมนุษยสมัพนัธ์ 4.38 0.68 

2 ความมัน่ใจในตนเอง 4.15 0.81 

3 ดูลกัษณะบุคลิกภาพ 3.88 0.70 

4 การแสดงออกทางดา้นอารมณ์ในขณะ

สนทนา 

3.86 0.82 

5 กริยามารยาทและ การแต่งกาย 3.76 0.64 

 

ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ดา้นประวติัการศึกษาประสบการณ์ 

                ทาํงานและทกัษะพิเศษ 

ลาํดบัท่ี คุณสมบติั  S.D. 

1 ความสามารถในดา้นการใช้

ภาษาองักฤษได ้

4.30 0.69 

2 การตอบคาํถามในขณะสมัภาษณ์งาน 4.22 0.78 

3 พิจารณาจากรายวิชาท่ีเคยศึกษา 3.88 0.68 

4 สามารถใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือทาง

วิศวกรรมได ้

3.75 0.72 

5 พิจารณาจากเกรดเฉล่ีย 3.64 0.77 

 

  ตารางท่ี 8 แสดงผลการวิเคราะห์ดา้นวิชาการโดย

เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากสุด 5 อนัดบั อนัดบัท่ี 1 วิชากระบวนการ

ผลิต (Manufacturing  Processes)  อนัดบัท่ี 2 วิชาเขียนแบบ

วิศวกรรม (Engineering Drawing) อยูใ่นหมวดพ้ืนฐานวิชาชีพ 

อนัดบัท่ี 3 วิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต (Production 

Planning and Control) อนัดบัท่ี 4 วิชาการควบคุมคุณภาพ (Quality 

Control) อยูใ่นหมวดวิชาชีพบงัคบั  อนัดบัท่ี 5 วิชาการประกนั

คุณภาพ (Quality Assurance) อยูใ่นหมวดวิชาชีพเลือก ตารางท่ี 9 

แสดงผลการวิเคราะห์ดา้นการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย

X

X
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เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากสุด 5 อนัดบั อนัดบัท่ี 1 คือการใชโ้ปรแกรม 

Microsoft Office ตารางท่ี 10 แสดงผลการวิเคราะห์ดา้นทศันคติและเจต

คติโดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากสุด 5 อนัดบั อนัดบัท่ี 1 คือความ

รับผิดชอบต่อหนา้ท่ี 

 

ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ดา้นวิชาการ 

ลาํดบัท่ี คุณสมบติั  S.D. 

1 Manufacturing  Processes 4.51 0.66 

2 Engineering  Drawing 4.42 0.77 

3 Production Planning and Control 4.31 0.70 

4 Quality Control 4.28 0.78 

5 Quality Assurance 4.27 0.82 

 

ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ดา้นการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ลาํดบัท่ี คุณสมบติั  S.D. 

1 การใชโ้ปรแกรม Microsoft Office 4.03 0.83 

2 การใชโ้ปรแกรม AutoCAD 4.01 0.93 

3 การใชโ้ปรแกรม Solid Work 3.86 1.06 

4 การใชโ้ปรแกรม Mechanical Desktop  3.65 0.99 

5 การใชโ้ปรแกรม  

MRP, Inventory, Quality Control 

3.55 1.02 

 

ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ดา้นทศันคติและเจตคติ 

ลาํดบัท่ี คุณสมบติั  S.D. 

1 ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 4.61 0.60 

2 มขยนั อดทนมีระเบียบวินยั 4.54 0.62 

3 ความซ่ือสตัยสุ์จริต 4.47 0.66 

4 ความตรงต่อเวลา 4.46 0.65 

5 ความมีมนุษยสมัพนัธ์ 4.38 0.70 

 

4. สรุปและข้อเสนอแนะ 

เม่ือพิจารณาในภาพรวม 5 ดา้นพบว่า ค่าเฉล่ียของดา้นทศันคติและ

เจตคติมีค่าสูงสุด ในรายการความคิดเห็นอนัดบัท่ี 1 คือความรับผิดชอบ

ต่อหนา้ท่ี สถาบนั การศึกษาควรมีการสอนให้นกัศึกษามีความรับผิดชอบ

ต่อหนา้ท่ี โดยการสอดแทรกในการเรียนการสอน หรือกิจกรรมต่างๆ ใน

ดา้นวิชาการนั้นหมวดวิชาชีพพ้ืนฐานและหมวดวิชาชีพบงัคบันั้น

เหมาะสมแลว้ หมวดวิชาชีพเลือกควรเลือกรายวิชาท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากสุด 

อยา่งเช่นวิชาการประกนัคุณภาพ (Quality Assurance) อยูใ่นหมวด

วิชาชีพเลือก ควรมีวิชาท่ีเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรม Microsoft Office 

เพ่ือให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ 

 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัทาํหลกัสูตร และการเรียนการสอน

จากภาคอุตสาหกรรม 

1.ในการเรียนการสอนควรสอดแทรก หรือเนน้ให้นกัศึกษามีความ

รับผิดชอบต่อหนา้ท่ี ขยนั อดทน ความมีระเบียบวินยั ความซ่ือสตัยสุ์จริต 

ความตรงต่อเวลาและการมีมนุษยสมัพนัธ์  

2.ส่งเสริมการทาํกิจกรรมเพ่ือให้สามารถทาํงานและอยูร่่วมกบั

ผูอ่ื้นได ้

3.การเรียนการสอนทางดา้นวิชาการ ควรเพ่ิมทกัษะดา้น

ภาษาองักฤษ และดา้นคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Office 

และ AutoCAD เป็นตน้ 
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