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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของวิศวกร
ที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการปี พ.ศ. 25522556 และนําเสนอทิศทางการพัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตร ในระดับปริ ญญา
ตรี โดยมี ระเบี ยบวิธีวิจยั คื อ การออกแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
สถานประกอบการภาคเอกชน โดยเน้ น กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมหลัก 3
ประเภทได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ ขั้นต่อมาคือการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิ ติโดยใช้โปรแกรม MINITAB เพื่อวิเคราะห์ทาง
สถิติ ค่าของสถิติที่วิเคราะห์ ผลได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดระดับความสําคัญและลําดับที่ ผลการวิเคราะห์
ในภาพรวมคุณสมบัติที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ เรี ยงตามลําดับได้แก่
ด้านทัศนคติและเจตคติ ด้านคุณสมบัติและบุคลิ กภาพต่างๆ ด้านการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้านวิช าการ
และด้านประวัติก ารศึ ก ษา
ประสบการณ์ ท ํา งานรวมทั้ง ทัก ษะพิ เ ศษเป็ นอัน ดับ สุ ด ท้า ย ผลการ
วิเ คราะห์ ค่าเฉลี่ ยเป็ นรายข้อของภาพรวมในด้านวิ ช าการที่ มากสุ ด ห้ า
รายวิชา ได้แก่ วิชากระบวนการผลิ ต เขี ยนแบบวิศวกรรม การวางแผน
และควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการประกันคุณภาพ การ
พัฒนาหลักสู ตรควรมุ่งเน้นการสร้ างความรู ้ ความชํานาญในด้านวิชาการ
การสื่ อสาร ทัศนคติ และความรับผิดชอบต่อส่ วนรวม
คําสําคัญ: คุณสมบัติของวิศวกร, 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. คํานํา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญ บุ รี ได้มี ก ารผลิ ตบุ ค ลากรที่ ร องรั บ ตลาดแรงงานทั้ง ในระดับ
ปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท และจัดโปรแกรมการเรี ยนการสอนให้
สอดคล้ อ งกับ สถานการณ์ ปั จ จุ บ ัน และความเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็ นต้นมา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้ทาํ การเปิ ดสอน นักศึ กษาใน 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิศวกรรม
โยธา, สาขาวิ ศวกรรมไฟฟ้ า, สาขาวิ ศวกรรมอุตสาหการ, สาขา
วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล, สาขาวิ ศ วกรรมสิ่ ง ทอ, สาขาวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร์ , สาขาวิศวกรรมเคมี , สาขาวิศวกรรมวัสดุ และโลหะ
การ, สาขาวิศ วกรรมอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ แ ละโทรคมนาคม และสาขา
วิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีแนวความคิ ดการกําหนด
เป้ าหมายและการวางแผนผลิ ตกําลังคนของตลาดเป็ นตัว กําหนด
(Demand Strategy) และให้ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ตบัณฑิต

โดยการปรับปรุ งจากเดิ มที่มีการผลิ ตจํานวนมากตามความสามารถในการ
ผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา(Mass Production)เปลี่ ยนเป็ นการผลิ ต
ตามความต้องการของผูใ้ ช้ (Mass Customization) จึงมี ความจําเป็ นที่
จะต้องทําการศึกษาคุณสมบัติของนักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาออกไปเป็ น
วิศวกรบริ ษทั ต่างๆ เพื่อให้ทราบถึ งความต้องการบุคคลากรที่ มีความรู ้
ความสามารถในด้านใดบ้าง เพื่อที่จะจัดการเรี ยนการสอนให้เหมาะสม

2. การดําเนินงานวิจยั

ใช้วิธีการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาถึง
ข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรม หลัก 3 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ อุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์
โดยมีข้นั ตอนและวิธีการดําเนินการวิจยั ตามลําดับดังนี้

2.1 การออกแบบแบบสอบถาม

ลักษณะของแบบสอบถามซึ่งจะมีท้ งั หมด 7 ส่วนประกอบด้วย
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจภาคเอกชน
ส่วนที่ 2: ข้อมูลความคิดเห็นในด้านคุณสมบัติและบุคลิกภาพด้านต่างๆ
ส่ วนที่ 3: ข้อมูลความคิดเห็นในด้านประวัติการศึกษา
ประสบการณ์ทาํ งานและทักษะพิเศษ
ส่ วนที่ 4: ข้อมูลความคิดเห็นในด้านวิชาการ
ส่ วนที่ 5: ข้อมูลความคิดเห็นในด้าน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส่ วนที่ 6: ข้อมูลความคิดเห็นในด้านทัศนคติและเจตคติ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลความคิดเห็นและข้อแนะนํา

2.2 การตรวจสอบและทดสอบแบบสอบถาม

แบบสอบถามเบื้องต้นใช้รายวิชาตามหลักสูตรภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการปี พ.ศ.2549
เพื่อความเที่ยงตรงในเนื้ อหาและ
โครงสร้าง จากนั้นนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง (Pilot
Survey Test) แล้วนําผลที่ได้ปรึ กษาผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อปรับปรุ งแก้ไข
แบบสอบถาม

2.3 การสํารวจและสัมภาษณ์

ดําเนินการสํารวจ โดยการแจกแบบสอบถามไป ยังผูจ้ ดั การ
โรงงาน ผูจ้ ดั การแผนกหรื อผูจ้ ดั การฝ่ าย และวิศวกรในกลุ่มอุตสาหกรรม
หลัก 3 ประเภทได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรม
พลาสติก กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์

2.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล

โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์ผลทางสถิติ

3. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

เพื่อ

ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากแบบสอบถามเรื่ อง
คุณสมบัติของวิศวกรที่ภาคเอกชนต้องการ ในสาขาวิศวกรรมอุตสา
หการ ได้ผลดังต่อไปนี้ ในการรวบรวมแบบสอบถาม และข้อมูล
ทัว่ ไปเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจภาคเอกชน
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
ความถี่และร้อยละ โดยตารางที่ 1 แสดงตัวเลขแบบสอบถามทั้งหมด
ที่ส่งออกไป 400 ชุด เป็ นแบบสอบถามที่ตอบกลับ 177 ชุด คิดเป็ น
ร้อยละ 44.25 ไม่ตอบกลับ 223 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 55.75 และจาก
แบบสอบถามทั้งหมดที่ตอบกลับ 177 ชุด เป็ นแบบสอบถามที่ตอบ
ครบ 162 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 91.53 ตอบไม่ครบ 15 ชุด คิดเป็ นร้อยละ
8.47 ดังแสดงในตารางที่ 2 และจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด ที่ตอบ
กลับ 162ชุดจากภาคเอกชน แบ่งเป็ นอุตสาหกรรมยานยนต์ 65 ชุด
คิดเป็ นร้อยละ 40.12 อุตสาหกรรมพลาสติก 49 ชุด คิดเป็ นร้อยละ
30.25 อุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ 48 ชุด คิดเป็ นร้อยละ
29.63 ดังแสดงในรู ปที่ 1
ตารางที่1 จํานวนและร้อยละของแบบสอบถาม
แบบสอบถาม

N = 400
จํานวน
177
223

ตอบกลับ
ไม่ตอบกลับ

ร้อยละ
44.25
55.75

ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละของแบบสอบถามที่ตอบครบ
แบบสอบถาม

N = 177
จํานวน
162
15

ตอบครบ
ตอบไม่ครบ

ร้อยละ
91.53
8.47

ประเภทของอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 48 คน
29.63%

2.4 เก็บรวมรวมข้ อมูล

จะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ได้แก่ขอ้ มูลปฐมภูมิ
เป็ นข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามมาตรวจความ
สมบูรณ์ และ ข้อมูลทุติยภูมิเป็ นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า รวบรวม
จากเอกสารงานวิจยั บทความ วารสาร และเอกสารการสัมมนาทาง
วิชาการ

MINITAB

อุตสาหกรรมยานยนต์
65 คน
40.12%

30.25%
อุตสาหกรรมพลาสติก 49 คน

รู ปที่ 1 สัดส่ วนประเภทของอุตสาหกรรม

การวิเคราะห์ผลแบบสอบถาม ส่วนที่1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับ
ลักษณะธุรกิจภาคเอกชน ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ
ตารางที่ 3 แสดงเงินทุนจดทะเบียนของแต่ละหน่วย งานส่ วน
ใหญ่จะอยูท่ ี่มากกว่า 90 ล้านบาทจํานวน 99 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ61.1และ
ตํ่ากว่า 90 ล้านบาทจํานวน 63 หน่วยงานคิดเป็ นร้อยละ 38.9
ตารางที่ 3 จํานวนและร้อยละเกี่ยวกับข้อมูลโดยทัว่ ไปของ
ภาคเอกชน : เงินทุนจดทะเบียน
เงินทุนจดทะเบียน
n = 162
จํานวน
ร้อยละ
1. ตํ่ากว่า 10 ล้านบาท
3
1.85
2. 10 - 30 ล้านบาท
31
19.14
3. 30 - 50 ล้านบาท
17
10.49
4. 50 - 70 ล้านบาท
9
5.56
5. 70 - 90 ล้านบาท
3
1.85
6. 90 ล้านบาทขึ้นไป
99
61.11
รวม
162
100
ตารางที่ 4 แสดงนโยบายรับวิศวกรในระดับปริ ญญาตรี เพิ่ม
พบว่ามีนโยบายรับวิศวกรเข้าทํางาน ส่ วนใหญ่อยูท่ ี่จาํ นวน 110 แห่ ง คิด
เป็ นร้อยละ 67.90
ตารางที่ 4 จํานวนและร้อยละเกี่ยวกับข้อมูลโดยทัว่ ไปของภาค
เอกชน: มีนโยบายรับวิศวกรในระดับปริ ญญาตรี เพิ่ม
มีนโยบายรับวิศวกรเพิ่ม
n = 162
จํานวน
ร้อยละ
1. มี
110
67.90
2. ไม่มี
9
5.56
3. อยูร่ ะหว่างพิจารณา
43
26.54
รวม
162
100
การวิเคราะห์ผลในส่วนที่ 2 ถึงส่วน 6 ข้อมูลความคิดเห็นใน
ด้านต่างๆ 5 ด้านทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Average)
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD) โดยทําเป็ นรายข้อ
ตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นอันดับที่ 1 เป็ นด้าน
ทัศนคติและเจตคติมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.24 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.72 อันดับที่ 2 ด้านคุณสมบัติและบุคลิกภาพมีค่าเฉลี่ย 3.81 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.74 อันดับที่ 3 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีค่าเฉลี่ย 3.48
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 อันดับที่ 4 ด้านวิชาการมีค่าเฉลี่ย 3.47 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 อันดับที่ 5 ด้านประวัติการศึกษาประสบการณ์
ทํางานและทักษะพิเศษ มีค่าเฉลี่ย 3.21 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85
ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ดา้ นบุคลิกภาพโดยเรี ยงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากสุด 5 อันดับ อันดับที่ 1 คือการสื่ อสารและการมีมนุษย
สัมพันธ์

ตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะห์ดา้ นประวัติการ ศึกษา
ประสบการณ์ทาํ งาน และทักษะพิเศษโดยเรี ยง ลําดับค่าเฉลี่ ยจากมาก
สุ ด 5 อันดับ อันดับที่ 1 คือความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ได้
ตารางที่ 5 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของการสํารวจความคิดเห็นในด้านต่างๆ
ส่ วน ความคิดเห็น
X
ที่
1 ด้านบุคลิกภาพ
3.81
2 ด้านประวัติการศึกษาประสบการณ์ทาํ งาน 3.21
และทักษะพิเศษ
3 ด้านวิชาการ
3.47
4 ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.48
5 ด้านทัศนคติและเจตคติ
4.24
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ดา้ นบุคลิกภาพ
ลําดับ คุณสมบัติ
ที่
1
การสื่ อสารและการมีมนุษยสัมพันธ์
2
ความมัน่ ใจในตนเอง
3
ดูลกั ษณะบุคลิกภาพ
4
การแสดงออกทางด้านอารมณ์ในขณะ
สนทนา
5
กริ ยามารยาทและ การแต่งกาย

S.D.
0.74
0.85
0.95
0.95
0.72

X

S.D.

4.38
4.15
3.88
3.86

0.68
0.81
0.70
0.82

3.76 0.64

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ดา้ นประวัติการศึกษาประสบการณ์
ทํางานและทักษะพิเศษ
ลําดับที่
คุณสมบัติ
X
1
ความสามารถในด้านการใช้
4.30
ภาษาอังกฤษได้
2
การตอบคําถามในขณะสัมภาษณ์งาน
4.22
3
พิจารณาจากรายวิชาที่เคยศึกษา
3.88
4
สามารถใช้อุปกรณ์เครื่ องมือทาง
3.75
วิศวกรรมได้
5
พิจารณาจากเกรดเฉลี่ย
3.64

S.D.
0.69
0.78
0.68
0.72
0.77

ตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์ดา้ นวิชาการโดย
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากสุ ด 5 อันดับ อันดับที่ 1 วิชากระบวนการ
ผลิต (Manufacturing Processes) อันดับที่ 2 วิชาเขียนแบบ
วิศวกรรม (Engineering Drawing) อยูใ่ นหมวดพื้นฐานวิชาชี พ
อันดับที่ 3 วิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต (Production
Planning and Control) อันดับที่ 4 วิชาการควบคุมคุณภาพ (Quality
Control) อยูใ่ นหมวดวิชาชี พบังคับ อันดับที่ 5 วิชาการประกัน
คุณภาพ (Quality Assurance) อยูใ่ นหมวดวิชาชี พเลือก ตารางที่ 9
แสดงผลการวิเคราะห์ดา้ นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย

เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากสุด 5 อันดับ อันดับที่ 1 คือการใช้โปรแกรม
Microsoft Office ตารางที่ 10 แสดงผลการวิเคราะห์ดา้ นทัศนคติและเจต
คติโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากสุด 5 อันดับ อันดับที่ 1 คือความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ดา้ นวิชาการ
ลําดับที่ คุณสมบัติ
1
Manufacturing Processes
2
Engineering Drawing
3
Production Planning and Control
4
Quality Control
5
Quality Assurance

X
4.51
4.42
4.31
4.28
4.27

S.D.
0.66
0.77
0.70
0.78
0.82

ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ดา้ นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลําดับที่ คุณสมบัติ
X
1
การใช้โปรแกรม Microsoft Office
4.03
2
การใช้โปรแกรม AutoCAD
4.01
3
การใช้โปรแกรม Solid Work
3.86
4
การใช้โปรแกรม Mechanical Desktop
3.65
5
การใช้โปรแกรม
3.55
MRP, Inventory, Quality Control

S.D.
0.83
0.93
1.06
0.99
1.02

ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ดา้ นทัศนคติและเจตคติ
ลําดับที่
คุณสมบัติ
X
1
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
4.61
2
มขยัน อดทนมีระเบียบวินยั
4.54
3
ความซื่อสัตย์สุจริ ต
4.47
4
ความตรงต่อเวลา
4.46
5
ความมีมนุษยสัมพันธ์
4.38

4. สรุปและข้ อเสนอแนะ

S.D.
0.60
0.62
0.66
0.65
0.70

เมื่อพิจารณาในภาพรวม 5 ด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยของด้านทัศนคติและ
เจตคติมีค่าสูงสุด ในรายการความคิดเห็นอันดับที่ 1 คือความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ สถาบัน การศึกษาควรมีการสอนให้นกั ศึกษามีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ โดยการสอดแทรกในการเรี ยนการสอน หรื อกิจกรรมต่างๆ ใน
ด้านวิชาการนั้นหมวดวิชาชี พพื้นฐานและหมวดวิชาชี พบังคับนั้น
เหมาะสมแล้ว หมวดวิชาชี พเลือกควรเลือกรายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยจากมากสุ ด
อย่างเช่นวิชาการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) อยูใ่ นหมวด
วิชาชีพเลือก ควรมีวิชาที่เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Office
เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทําหลักสู ตร และการเรี ยนการสอน
จากภาคอุตสาหกรรม
1.ในการเรี ยนการสอนควรสอดแทรก หรื อเน้นให้นกั ศึกษามีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน ความมีระเบียบวินยั ความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ความตรงต่อเวลาและการมีมนุษยสัมพันธ์

2.ส่ งเสริ มการทํากิจกรรมเพื่อให้สามารถทํางานและอยูร่ ่ วมกับ
ผูอ้ ื่นได้
3.การเรี ยนการสอนทางด้านวิชาการ
ควรเพิ่มทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Office
และ AutoCAD เป็ นต้น
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