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งานศึกษานีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ 1)  ศึกษาสมรรถนะในปัจจุบัน ของผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม สาขาอตุสาหการ ระดบัภาคีวิศวกร 2)  ศกึษาสมรรถนะท่ีต้องการ เม่ือประเทศไทยเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558  3)  นําเสนอแนวทางพฒันาสมรรถนะ ให้พร้อม
รองรับการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยการทอดแบบสอบถาม ผู้
ประกอบวิชาชีพ และผู้บริหารองค์กร จํานวน 530 ชดุ อตัราการตอบกลบัคิดเป็นร้อยละ 46.79  2)  
สนทนากลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ จํานวน 3 ท่าน 3)  สมัภาษณ์คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิทาง
วิศวกรรมอตุสาหการ จํานวน 4 ท่าน  

ผลการศึกษาประกอบด้วย 1) สมรรถนะในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
เรียงลําดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านค่านิยม ด้านความรู้ และด้านทกัษะ 2) ความต้องการ
สมรรถนะเม่ือประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความต้องการสมรรถนะในระดบัสงู
ทกุด้าน เรียงตามลําดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้านความรู้ ด้านค่านิยม และด้านทกัษะ ทัง้นี ้
ช่องว่างสมรรถนะสงูสดุ 5 อนัดบัแรก ได้แก่ ทกัษะภาษาตา่งประเทศ หลกัการตลาด การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การบรูณาการวิธีการทางวิศวกรรมอตุสาหการ เศรษฐศาสตร์และการเงิน และการ
จดัการความเส่ียง 3)  แนวทางการพฒันาสมรรถนะตามองค์ประกอบของกระบวนการการเรียนรู้
ในผู้ ใหญ่ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมเพ่ือพฒันาสมรรถนะควรเร่ิมต้นท่ีการอบรมให้ความรู้ใน
แนวทางปฏิบตัิงานทัง้เชิงเทคนิค และเชิงการบริหาร เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจตนเองและพัฒนา
ตนเองตามความต้องการ สิ่งท่ีเป็นแรงจงูใจให้เกิดความพร้อมจะเกิดจากแรงจงูใจทัง้ท่ีเป็นตวัเงิน 
และความพอใจในงาน บรรยากาศควรเป็นบรรยากาศการทํางานจริง การวางแผน ควรเน้นการ
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แลกเปล่ียนกบัผู้ มีประสบการณ์ การวินิจฉยั ควรเน้นเปิดโอกาสให้ได้มีสว่นร่วมในการวินิจฉยั การ
กําหนดวตัถปุระสงค์ควรให้สอดคล้องกนัระหว่างเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายองค์กร การ
ออกแบบแผนการเรียนรู้ ควรเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการออกแบบ กิจกรรมการพฒันาใช้ทัง้
การฝึกอบรมในงาน การมอบหมายงานจริงให้ปฏิบัติ การประเมินผลควรประเมินทัง้ผลลัพธ์
เปรียบเทียบกบัเป้าหมาย และประเมินพฤตกิรรมระหวา่งการพฒันา 

ข้อเสนอแนะ มีดงันี ้1) ข้อเสนอแนะต่อองค์กร ได้แก่ องค์กรควรให้ข้อมลูว่าการพฒันา
สมรรถนะมีความจําเป็นต่อองค์กร และต่อความก้าวหน้าของพนักงานอย่างไร โดยคํานึงถึง
แรงจูงใจท่ีเหมาะสมเป็นรายบุคคล และเน้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา 2) 
ข้อเสนอแนะต่อนกัพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่กระบวนการพฒันาสมรรถนะควรมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา และเน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ทํางาน  ทัง้นีเ้พ่ือลดแรง
ต่อต้าน นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรดําเนินกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะโดยให้ผสม
กลมกลืนไปกับกระบวนการทํางาน 3) ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอุตสา
หการ ได้แก่ การเร่งรัดความรู้เฉพาะทางท่ีตนเองมีความถนดั ความสามารถทาง ภาษาองักฤษ 
ประกอบกบัการสร้างความสมดลุระหว่างความรู้เชิงเทคนิค ทกัษะการบริหารงาน – การส่ือสาร 
และทศันคติให้สอดคล้องกับความต้องการในงาน และสภาพแวดล้อมขององค์กรท่ีอาจมีความ
หลากหลายของกําลงัคนเพิ่มขึน้จากการรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 4) ข้อเสนอแนะ
ต่อสถาบันการศึกษา สภาวิศวกร และหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สถาบันการศึกษาควรมุ่งเน้น
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ซึ่งก่อให้ผู้ เรียนเกิดค่านิยม ทัศนคติท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
อตุสาหกรรม และตอบสนองพลวตัรทางสงัคมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยสภาวิศวกรควร
ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่าง ผู้ ประกอบวิชาชีพรุ่นใหม่ กับผู้ ประกอบ
วิชาชีพท่ีประสบความสําเร็จให้มากยิ่งขึน้ เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงประสบการณ์ แนวคิด และ
ทัศนคติ ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี ้หน่วยงานภาครัฐ เช่น 
กระทรวงแรงงาน หรือกระทรวงอตุสาหกรรม ควรยกระดบัการพฒันาสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพ
ให้ชดัเจน เช่น การจดัทําข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือพฒันาสมรรถนะผู้ประกอบ
วิชาชีพร่วมกนั 5) ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาครัง้ต่อไป ได้แก่ การศึกษาครัง้ต่อไปควรเน้นเฉพาะ
กลุ่มอุตสาหกรรม โดยคํานึงถึงสถิติท่ีนํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีระบุระดับความจําเป็น
เร่งด่วนได้ รวมทัง้การนําผลการศึกษาไปใช้ศึกษาเปรียบเทียบผลการนําไปใช้ระหว่างกลุ่มผู้
ประกอบวิชาชีพคนไทย และผู้ประกอบวิชาชีพตา่งชาตใินประเทศไทยตอ่ไป 
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The objectives of this study were to; 1) identify the current competency level of 

industrial engineering practitioner, associate engineer, 2) assess competency requirement(s) 
of industrial engineering practitioner, associate engineer in ASEAN Economics Community 
integration in 2015, 3) provide guideline in developing competency underlying change in 
ASEAN Economics Community in 2015 for industrial engineering practitioner, associate 
engineer. 

The research instruments used for data-gathering were; 1) survey from 530 
Questionnaires from practitioners and organization executives with response rate of 46.79%. 
2) focus group discussion of three practitioners, 3) semi-structured interview of two industrial 
engineering faculty teachers and two industrial engineering experts. 

The Findings were concluded in three main areas, which were; 1) the results from 
questionnaires indicated an average capacity in all criteria, the highest to lowest criteria were 
values, knowledge and skills, respectively, 2) the findings stated that competency 
requirements of ASEAN Economics Community were all in high level. The capacity 
requirements ranges from highest to lowest are knowledge, value and skills. The largest 
capacity gaps were foreign language skills, marketing, e-commerce, industrial engineering 
procedural integration, financial economics and risk management, respectively. 3) the 
fundamental preparation for capacity development process in adult education required 
training for both technical operation and management area. The training should equip 
individuals with better understanding of personal and professional needs. Furthermore, 
individual’s motivation to strive for capacity development should come from both remuneration 
package as well as job satisfaction. The training environment should be on the job training that 
comprised of knowledge and sharing between experts and experienced personnel within the 
field. The competency development objectives of the individual and organization should be 
aligned. The individuals should be given the opportunity for joint decision making and 
contribute in designing the knowledge sharing, on the job training program and activities. 
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Joint evaluation of the training outcome and target comparison should also be included. In 
addition, behavioral assessment during the period of training program. 

The recommendations derived from this study are directed towards organization, human 
resource department personnel, practitioners, interrelated agencies and institutions which can 
be summarized as the following: 1) Business Organization: It is crucial for organizations to 
communicate with its employee the importance of competency development toward personals 
career advancement and success of the organization. The key is to find an appropriate 
motivation or incentive that matches individual’s need. Competency development program 
should be tailored to match professional needs of different employee. The organization should 
also encourage employee to take part in creating and designing the development plan. 2)
 Human Resource Developer: Human resource developer should promote involvement 
of both target group and line managers in capacity development process. Consequently, the 
participations will help contribute to learning from real working experience. In order to 
minimize resistance, human resource developer should merge the capacity building process 
with the actual working process as well as encourage target group’s involvement. 3) Industrial 
Engineering Practitioners:  The practitioners should select area of expertise or interest and 
improve their English skills. To broaden this learning opportunity, each practitioner should 
seek assistance or consult with their superior or human resource development personnel. 
Each practitioner must find a balance between technical and management knowledge, 
management expertise–communication and values that correlated with job requirements in 
diversified organization environment resulting from ASEAN Economics Community integration. 
4) Education Institution, Council of Engineers and Government Agencies: Activities and 
program offered by educational institutes should be focus on shaping values and attitudes 
that matches with industry requirement in response to social dynamic of ASEAN Economics 
Community. Council of Engineers needs to encourage experience sharing between new 
generation of practitioners and successful practitioners to interconnect values, ideas and 
experiences. The knowledge sharing platform should not be limited within the country, the 
platform should include all Industrial Engineer practitioners from every country in ASEAN as 
well. Furthermore, government agencies such as Ministry of Labor, Ministry of Industry should 
elevate its cooperation with private sector to create a large scale competency development 
plan for practitioners. The government should initiate an agreement between ASEAN countries 
to jointly participate in capability development of practitioners. 5) Suggestion for next study: In 
continuation, the scope of the next study should be narrowed down within a selective industry. 
The statistical data will be gathered to better identify the urgency of competency development 
requirement in each criterion. The outcome of the findings and competency development 
guidelines of this study should compare in the future between Thai practitioners and foreign 
practitioners in Thailand. 
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สดุท้ายนีข้อกราบขอบพระคณุมารดาผู้ ให้กําลงัใจ และความช่วยเหลือโดยไม่มีเง่ือนไข 
ขอขอบคุณคู่ ชีวิตสําหรับความอดทน และกําลังใจท่ีมอบให้ ขอขอบคุณบุตรสาวซึ่งเป็น 
แรงบนัดาลใจในการศกึษาตอ่ และขอขอบคณุตนเอง ท่ีเปิดโอกาสและอดทนเพ่ือความสําเร็จ 
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
1.1  ที่มาและความสาํคัญของการศกึษา 

 
ในขณะท่ีสงัคมโลกก้าวเข้าสู่สงัคมหลงัอตุสาหกรรม (Post-Industrial Sector) แต่การ

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยหลายทศวรรษท่ีผ่านมา  ยังอาศัยการเติบโตทาง
ภาคอตุสาหกรรมด้วยเช่นกนั  แม้ว่าประมาณปี 2539 เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเร่ิมชะลอตวั
ลงจนเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ความสําคัญทางภาคอุตสาหกรรมก็มิได้ลดลงไปด้วย แต่ยังทวี
ความสําคญัมากขึน้ทัง้ในเชิงนโยบายและรายได้ โดยเห็นได้จากโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยและ
โครงสร้างสินค้าสง่ออกได้เปล่ียนมาพึง่ทางภาคอตุสาหกรรมมากขึน้ (สมาคมนกัเรียนทนุรัฐบาลไทย, 
2541: 37) หากพิจารณาตวัชีว้ดัสําคญั คือ มลูค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross 
Domestic Product-GDP) มลูคา่การสง่ออก การจ้างงาน และการลงทนุ พบว่าธุรกิจอตุสาหกรรม
ยังมีสัดส่วนท่ีเพิ่มขึน้ เ ร่ือย  ๆ  นับแต่ปี  2535 เป็นต้นมา  จึงเป็นการยืนยันได้ว่าธุรกิจใน
ภาคอุตสาหกรรมได้เติบโตอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ (คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมวฒุิสภา, 2540: 32) อาจ
กลา่วได้วา่ความเตบิโตในภาคอตุสาหกรรมเกิดขึน้จากแนวนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ภายใต้แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ ท่ีมีจดุมุ่งหมายจะใช้อตุสาหกรรมเป็นตวันําในการพฒันาเศรษฐกิจ 
แม้ในปัจจบุนัรัฐบาลได้กําหนดนโยบายพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นระบบเศรษฐกิจ
บนพืน้ฐานความคิดสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึง่ตามท่ี United Nations Conference on 
Trade and Development: UNCTAD ให้คําจํากดัความไว้โดยรวมวา่คือ ระบบเศรษฐกิจท่ีสะท้อน
ถึงกระบวนการซึ่งรวมเอาวฒันธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกนั และสอดคล้องกบั
สภาพแวดล้อมในปัจจบุนั จึงทําให้ Creative Economy โดดเดน่ขึน้มาท่ามกลางระบบการผลิต
อตุสาหกรรมแบบดัง้เดิมและภาคการเกษตร (กระทรวงอตุสาหกรรม, ม.ป.ป.) แต่งานวิจยัพฒันาการ
เศรษฐกิจมหภาคของไทย และทางเลือกในอนาคต (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 
2550: 9) รายงานแนวโน้มของอนาคตเศรษฐกิจไทยด้านโครงสร้างเศรษฐกิจวา่สดัสว่นของการผลติใน
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ภาคอตุสาหกรรมน่าจะเร่ิมอยู่ในระดบัคงท่ี แต่การส่งออกสินค้าอตุสาหกรรมน่าจะยงัมีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้ตอ่ไป โดยอาจเข้าสูร่ะดบัใกล้ร้อยละ 90–100 ในอีกประมาณ 20 ปีข้างหน้า 

จากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดปัญหากําลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังมีไม่เพียงพอทัง้ด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งพิจารณาได้จาก
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2535–2539) ท่ีระบวุา่ ในปี พ.ศ. 2530-2532 มีการขาดแคลนวิศวกร
ถึง 5,000 คน และคาดหมายวา่ความต้องการกําลงัคนประเภทดงักลา่วจะมีมากขึน้ โดยเป้าหมาย
ในการพัฒนาด้านการศึกษาคือในปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบบัท่ี 7 กําหนดให้มีการรับ
นกัศึกษาใหม่ในระดบัอุดมศึกษามีสดัส่วนของสายวิทยาศาสตร์ต่อสายสงัคมศาสตร์เป็น 30:70 
โดยเน้นการผลติแพทย์ ทนัตแพทย์ เภสชักร วิศวกร นกัวิทยาศาสตร์ และกําลงัคนสาขาบริการตา่ง ๆ 
ท่ีสอดคล้องกบัการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะนโยบายการผลิตวิศวกรยงัได้ตอ่เน่ืองถึงแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540–2544) ท่ีระบวุา่ให้เร่งรัดและขยายการผลติวิศวกร ช่างเทคนิค ช่างฝีมือ และ
บคุลากรในสาขาขาดแคลนอ่ืน ๆ ด้วย รวมถึงในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545–2549) ระบวุ่า
ยังขาดแคลนบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และมี
เป้าหมายเพิ่มคณุภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทกุระดบัการศกึษาและเพิม่
สดัสว่นของนกัศกึษาในกลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอ่กลุม่สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ให้
มากขึน้ และมีแนวทางพัฒนาโดยการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมทัง้พัฒนา
ความสามารถของทรัพยากรบุคคลของชาติในทุกระดบั และในแผนพัฒนาฯ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 
2550–2554) ยงัมีแนวทางพฒันากําลงัคนท่ีมีคณุภาพ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยมุ่งเน้นให้มีความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์นวตักรรม และองค์ความรู้ใหม่ท่ีนําไปใช้ในการ
พฒันาประเทศ (สํานกังานคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, ม.ป.ป.) แม้
กําลงัคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะประกอบด้วยบคุลากรหลายสาขาวิชาชีพ  เช่น แพทย์ 
ทนัตแพทย์ เภสชักร หรือนกัวิทยาศาสตร์ แต่ผู้ เป็นกําลงัขบัเคล่ือนในภาคอตุสาหกรรมการผลิต
ของประเทศ คงได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า วิศวกร ผู้ เป็นหวัใจสําคญัต่อ
กระบวนการถ่ายทอดและการพฒันาเทคโนโลยี ซึง่มีบทบาทเป็นทัง้ผู้ รับ และผู้ นําเอา Know-How 
ทางเทคโนโลยีไปประยกุต์ ดดัแปลงแก้ไข ปรับปรุงและพฒันาในท่ีสดุ (สมบตั ิกสุมุาวลี, 2537: 10) 

ในขณะท่ีภาครัฐมีนโยบายพฒันากําลงัคนให้มีคณุภาพโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แต่ผลจากงานวิจยัเพ่ือสํารวจทศันคติของวิศวกรต่อการเปิดเสรีบริการทางวิศวกรรม
ของประเทศไทยพบปัญหาอปุสรรคท่ีทําให้วิศวกรไทยมีคณุภาพไม่ทดัเทียมกบัต่างประเทศ หนึ่ง
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ในปัญหา คือ ธุรกิจยงัขาดการให้ความสําคญัต่อการพฒันาและฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเน่ือง
ทําให้บคุลากรของประเทศไทยขาดการพฒันา โดยเฉพาะทกัษะด้านภาษาและการติดต่อส่ือสาร 
(มงคล อศัวดิลกฤทธ์ิ, 2548: 150-152) และเม่ือพิจารณาบทความทางวิชาการและงานวิจยัใน
กลุ่มวิชาชีพจากต่างประเทศ พบว่านอกเหนือจากความรู้ความสามารถทางวิศวกรรม ทกัษะการ
ติดตอ่ส่ือสาร (Communication Skills) ทกัษะเก่ียวกบัคน (People Skills) มีความจําเป็นตอ่การ
ทํางานยิ่ง ตวัอย่างงานวิจยัท่ีแสดงให้เห็นถึงความสําคญัของทกัษะดงักล่าว ได้แก่ การสํารวจท่ี
ได้รับการสนบัสนนุจาก EMCI (Engineering Management Certification International) ซึง่ทํา
การสํารวจโดย Deloitte and Touche พบว่าเกือบคร่ึงหนึ่งของกลุม่วิศวกรผู้ ให้การสมัภาษณ์ระบุ
ว่างานของพวกเขาจําเป็นต้องมีทกัษะด้านการบริหารจดัการ และมากกว่าร้อยละ 55 ระบวุ่าพวก
เขามีแผนเข้ารับการฝึกอบรมด้านการบริหารจดัการ (Marino, 2009: 32) เช่น การบริหารโครงการ 
การบริหารทัว่ไป การวางแผนกลยทุธ์ การตลาด การเงินและบญัชี สอดคล้องกบัผลการสํารวจของ 
Sainsbury Management Fellows Foundation ท่ีทําการสํารวจกลุม่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ในสหราชอาณาจักร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 72 ตอบว่าได้เข้ารับการอบรมหลกัสูตร
ทางการบริหารเพิ่มเติม (Ask PE Readers, 2006: 16) และผลจากการสํารวจความต้องการ
กําลังคนในอนาคต จากภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย 14 กลุ่มอุตสาหกรรม สรุปได้ว่า  
ภาคอตุสาหกรรมมีความต้องการกําลงัคนเชิงคณุภาพท่ีมีคณุลกัษณะใน 3 ด้าน คือ 1) ความรู้และ
ทกัษะท่ีจําเป็น 2) ความรู้และทกัษะวิชาชีพ และ 3) คณุธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในการทํางาน 
(สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2549) 

นอกจากนีข้้อมลูจาก The Green Report ท่ีจดัทําโดย American Society for Engineering 
Education (n.d.) ระบวุ่าระบบการศกึษาทางวิศวกรรมควรจะปรับรูปแบบให้ดงึดดูและเช่ือมโยง
กับทักษะการทํางานเป็นทีม การสื่อสาร ภาวะผู้ นํา มุมมองเชิงระบบ ความเข้าใจในความ
หลากหลาย และความแตกต่างทางวฒันธรรม สภาพสงัคม เศรษฐกิจ เป็นต้น (Farr and Brazil, 
2009: 8) จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมต้องอาศยัทักษะจากหลาย
สาขาวิชา (Multidisciplinary) และความรู้ทางด้านเทคนิคเพียงอยา่งเดียวไมเ่พียงพอตอ่สภาพการ
แขง่ขนัในโลกธุรกิจปัจจบุนั และหากต้องการความสําเร็จในระยะยาวจะต้องผสมผสานทกัษะหลกั
ในการทํางาน (Hard Skills) และทกัษะด้านพฤตกิรรม (Soft Skills) เข้าด้วยกนั  

อีกทัง้ยงัพบว่ามีการให้ความสําคญักบัการพฒันาทกัษะท่ีไม่เก่ียวข้องกับงานวิศวกรรม 
โดยจดัโปรแกรมฝึกอบรมพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มวิศวกร เก่ียวกับเร่ืองการตลาด การวิเคราะห์
ความเส่ียง ทักษะการนําเสนอ ภาวะผู้ นํา การบริหารจัดการองค์กร ซึ่งเป็นการร่วมมือกันจัด
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โปรแกรมฝึกอบรมพฒันาระหว่าง Engineering Management Certification International 
(EMCI) กบั American Society of Engineering Management (ASME) รวมถึงผลการสํารวจ
ประเด็นท้าทายกลุ่มอตุสาหกรรมท่ีจดัทําโดย Deloitte and Touche พบประเด็นท้าทายสาม
ประการได้แก่  

1)  ความจําเป็นท่ีต้องเพิ่มพูนสมรรถนะการบริหารให้แก่กลุ่มวิศวกรรุ่นใหม่ผู้ มี
ความสามารถสงู (Younger Engineering Talent) เน่ืองจากกลุ่มวิศวกรผู้ มีประสบการณ์และ
ความเช่ียวชาญกําลงัเข้าสูว่ยัเกษียณ  

2)  กระแสโลกาภิวัฒน์ และการเคล่ือนย้ายฐานการผลิตไปประเทศจีนและ
ประเทศอินเดียทําให้ธุรกิจต้องปรับตวัให้ทนักบัเหตกุารณ์ ปรับปรุงมาตรฐานคณุภาพสินค้า และ
บริการให้ดียิ่งขึน้   

3)  ความซับซ้อนของนวัตกรรมจะเพิ่มมากขึน้ องค์กรจําเป็นต้องมีผู้บริหารท่ี
เช่ียวชาญทางเทคโนโลยี และรอบรู้เร่ืองการบริหารจดัการธุรกิจ  

ดงันัน้เพ่ือให้องค์กรรักษาความสําเร็จไว้ได้อย่างยัง่ยืน จึงจําเป็นต้องพฒันาให้บคุลากรมี
รอบรู้ในหลายสาขาวิชา (Multidisciplinary) และมีความเป็นสากล ดํารงตนอยู่ได้ในความ
หลากหลายทางวฒันธรรม (Multicultural) (Marino, 2009: 33) 

ประเทศไทย ซึง่เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (The 
Association of South East Asian Nation: ASEAN) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2510 และมีส่วนร่วมใน
พฒันาการความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนมานบัจากนัน้ และในการประชมุสดุยอด
อาเซียน ครัง้ท่ี 8 เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2545 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกมัพชูา ผู้ นําอาเซียนได้
ร่วมให้ปฏิญญาในแนวคิดการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) และผู้ นําอาเซียนได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ท่ีเรียกว่า Bali Concord II ซึง่เป็นการ
ประกาศเจตนารมณ์กําหนดแนวทางในการนําอาเซียนไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ภายในปี พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ปรับเปลี่ยนให้เร็วขึน้เป็นภายในปี พ.ศ. 2558 (กรมเจรจาการค้า
ระหวา่งประเทศ, 2548) 

จากเป้าหมายการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะก่อให้เกิดการ
เคล่ือนย้ายสินค้า บริการ การลงทนุ เงินทนุ และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ส่งผลให้ประเทศไทยต้อง
ปรับตวัเตรียมความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านแรงงาน โดย
ประเทศไทยได้จดัทําข้อตกลงยอมรับร่วมกนัในเร่ืองคณุสมบตัิ (Mutual Recognition Arrangements: 
MRAs) ของสาขาบริการวิชาชีพท่ีสําคญั ได้แก่ วิชาชีพสาขาวิศวกรรม แพทย์ ทนัตแพทย์ พยาบาล 
บญัชี สถาปนิก และนกัสํารวจ (พชัราวลยั วงศ์บญุสนิ, 2554) 
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ด้วยความจําเป็นในการประกอบวิชาชีพท่ีเรียกร้องให้แรงงานต้องมีทัง้ความรู้ ทักษะ 
ความชํานาญเฉพาะสาขาวิชา ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร และความเช่ียวชาญการ
บริหารงานบริหารคน ประกอบกบัพฒันาการความร่วมมือของประเทศในภมูิภาคอาเซียนยิ่งทวีให้
เกิดการแข่งขนัระหว่างแรงงานมีฝีมือ นํามาซึง่ความสนใจศกึษาเก่ียวกบัการพฒันาสมรรนถะใน
กลุม่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทย เพ่ือให้สามารถแข่งขนัในกลุม่ผู้ประกอบวิชาชีพใน
อาเซียนด้วยกันได้ โดยให้ความสนใจศึกษาผู้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอุตสาหการ 
เน่ืองจากมีความต้องการจากภาคอตุสาหกรรมในระดบัสงู (สภาอตุสาหกรรม, 2553) 

  
1.2  วัตถุประสงค์ของการศกึษา 

 
1.2.1 เพ่ือศกึษาสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอตุสาหการ ระดบัภาคี

วิศวกร ในปัจจบุนั 
1.2.2 เพ่ือศึกษาสมรรถนะท่ีต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอุตสาหการ 

ระดบัภาคีวิศวกร เม่ือประเทศไทยเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 
1.2.3 เพ่ือนําเสนอแนวทางพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอุตสา

หการ ระดบัภาคีวิศวกร ให้พร้อมรองรับการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
1.3.1 ทราบถึงสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอุตสาหการ ระดบัภาคี

วิศวกร ของประเทศไทยในปัจจบุนั 
1.3.2 ทราบถึงสมรรถนะท่ีต้องการต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอุตสาหการ 

ระดบัภาคีวิศวกร เม่ือประเทศไทยเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 
1.3.3 ทราบถึงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  สาขา 

อุตสาหการ ระดับภาคีวิศวกร ซึ่งสถาบันการศึกษา สามารถนําแนวทางไปพัฒนาบัณฑิต ให้
สอดคล้องกบัความต้องการ และองค์กรภาคอตุสาหกรรมสามารถนําแนวทางไปใช้ในการพฒันา
บุคลากรกลุ่มดังกล่าว เพ่ือเพิ่มพูนผลการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอ่ไป 
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1.4  ขอบเขตของการศกึษา 
 
การศกึษานีเ้ป็นการศกึษาสมรรถนะในปัจจบุนั และสมรรถนะท่ีต้องการตอ่การปฏิบตัิงาน

ของผู้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอุตสาหการ ระดับภาคีวิศวกร เม่ือประเทศไทยเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558  ตลอดจนแนวทางการพฒันาสมรรถนะบคุลากรกลุม่
ดงักลา่ว ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งได้แก่  

1.4.1 องค์กรภาคอตุสาหกรรม  
องค์กรภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรม  แบ่งเป็น 9 กลุ่มอุตสาหกรรม 

ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมยานยนต์ 2) อุตสาหกรรมชิน้ส่วนและอะไหล่ยานยนต์ 3) อุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลและโลหะการ 4) อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรและการเกษตร 5) อตุสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  6) อุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง  7) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง  
8) อตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 9) อตุสาหกรรมปิโตรเคมี  

1.4.2 สถาบนัอดุมศกึษาชัน้นําของไทย  
คดัเลือกจากผลคะแนนสอบแอดมิชชัน่ คณะวิศวกรรมศาสตร์สงูสดุ 3 ปีย้อนหลงั ได้แก่ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
1.4.3  ผู้ทรงคณุวฒุิทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอตุสาหการ จากสภาวิศวกร 
1.4.4 ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอุตสาหการ ระดบัภาคีวิศวกร ซึ่งปฏิบตัิงานใน

องค์กรท่ีเป็นสมาชิกสภาอตุสาหกรรม 
 

 1.5  นิยามศัพท์เชิงปฏบิตักิาร 
 
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ ทกัษะ พฤตกิรรม และคณุลกัษณะของบคุคล

ซึง่จําเป็นตอ่การปฏิบตังิานในตําแหน่งใดตําแหน่งหนึง่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การจัดการให้เกิดกระบวนการเสริมสร้างความรู้ 

ทกัษะ และทศันคติของบคุคล หรือกลุม่บคุคล ผ่านการฝึกอบรม การจดัการเรียนรู้หรือการศกึษา หรือ
การพฒันาด้วยกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ หรือหลายกิจกรรม และนํามาซึง่ผลการปฏิบตังิานท่ีสงูขึน้ 

การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีทําให้ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ โดยมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีคอ่นข้างถาวร หรือถาวร อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์
หรือการฝึกอบรม 

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Registed Engineer License) หมายถึง ผู้ ท่ีนําความรู้จาก
การศึกษาวิชาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
หรือเรียกสัน้ ๆ วา่ วิศวกร 



 
บทที่ 2 

 

แนวคดิ ทฤษฎี และผลงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

ในการศกึษาเพ่ือพฒันาสมรรถนะของวิศวกรไทยครัง้นี ้ผู้ศกึษาได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพฒันาเป็นกรอบแนวคดิในการวิจยั ประกอบด้วยหวัข้อ ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 แนวคดิ ความหมาย และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสมรรถนะ (Competency) 
2.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian 

Economic Community: AEC) ของประเทศไทย 
2.3 แนวคดิ ความหมาย และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ในระดบับคุคล (Learning 

Model At The Individual Learning) 
2.4 ความหมาย และมาตรฐานการปฏิบตังิานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอตุ

สาหการ ระดบัภาคีวิศวกร 
2.5 คณุลกัษณะท่ีดีของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ปัญหาการปฎิบตังิาน และงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้อง 
2.6  สภาพปัจจบุนั และข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
 

2.1   แนวคดิ ความหมาย และงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับสมรรถนะ 
 
Competence หรือ Competency หมายถึง ความสามารถในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เป็น

อย่างดี ส่วน Competent หมายถึง การมีความรู้ ความชํานาญในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ได้ตาม
มาตรฐาน (Longman Dictionary of Contemporary English, 2003:  311) คําแปลท่ีพบว่าใช้
บ่อยในภาษาไทย ได้แก่ ขีดความสามารถ สมรรถภาพ หรือสมรรถนะ ซึ่งการศกึษาครัง้นีใ้ช้คําว่า 
สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ทกัษะ พฤติกรรม และคณุลกัษณะของบุคคลซึ่งจําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานในตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ราชบณัฑิตยสถาน, อ้างถึงใน  
จิรประภา อคัรบวร, 2553)  

นักวิชาการในต่างประเทศท่ีศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะจนได้รับการยอมรับมีหลายท่าน 
ยกตวัอย่างเช่น Boyatzis (1982:  21) ซึง่ให้ความหมายว่า สมรรถนะ คือ คณุลกัษณะเบือ้งลกึท่ี
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อยู่ภายในบคุคล หมายรวมถึง แรงจงูใจ (Motive) คณุลกัษณะ (Trait) ทกัษะ (Skill) มโนทศัน์ตอ่
ตนเอง (Self-Image) บทบาททางสงัคม (Social Role) และความรู้ (Knowledge) ท่ีบคุคลใช้เพ่ือ
ก่อให้เกิดประสทิธิผลในการทํางานให้ประสบผลสําเร็จ หรือสําเร็จได้ดียิ่งขึน้ 

Spencer and Spencer (1993:  9) ให้ความหมายว่า สมรรถนะ เป็นคณุลกัษณะสว่นลกึ
อยู่ภายในของบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์อย่างมีเหตผุลกบัประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐาน และหรือ
ผลการปฏิบตังิานท่ีสงูกวา่ในการทํางานหรือในสถานการณ์หนึง่  

ซึง่การให้ความหมายของทัง้ Boyatzis (1992) Spencer and Spencer (1993) มี
ความหมายใกล้เคียงกันเน่ืองจากมีพืน้ฐานจากการศึกษาของ McClelland (1973) ซึ่งเป็นผู้
บกุเบิกศกึษาหลกัสมรรถนะจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง (Camuffo and Gerli, 2005: 7) 
นอกจากนี ้Boyatzis (1982) ระบุว่าในการปฏิบตัิงานให้ได้ผลลพัธ์ท่ีสงูท่ีสดุนัน้ เช่ือว่าเกิดจาก
บุคคลท่ีมีความสามารถเป็นพืน้ฐาน สอดคล้องกบัความต้องการในงาน และสภาพแวดล้อมของ
องค์กร (Boyatzis, 2008:  6) หมายความวา่ พนกังานมีความรู้ ความสามารถท่ีจําเป็นเป็นพืน้ฐาน
ในการทํางานนัน้ ๆ ให้ประสบผลสําเร็จ พร้อมกับมีทัศนคติ ค่านิยม ปรัชญาส่วนบุคคล ความ
สนใจ รูปแบบการใช้ชีวิตท่ีสอดคล้องเหมาะสมกบัวฒันธรรมองค์กร ก่อให้เกิดผลการปฏิบตัิงานสงู
ท่ีสดุ อธิบายได้ดงัรูป 

 

 
 
ภาพที่ 2.1  พืน้ท่ีซ้อนทบัท่ีก่อให้เกิดผลการปฏิบตังิานสงูท่ีสดุ  
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นอกจากความหมายข้างต้นแล้วความหมายของ สมรรถนะ (Competence) ตาม 
National Vocational Qualification (NVQ) หรือ Scottish Vocational Qualification (SVQ) ยงั
หมายถึง ความสามารถในการทํางานให้สําเร็จตามท่ีมาตรฐานกําหนดไว้ (Cartwright, Collins, 
Green and Candy, 1993: 13) จากความหมายข้างต้นแสดงให้เข้าใจได้ว่าแนวคิดการพิจารณา
สมรรถนะแบ่งได้เป็นสองแนวทาง คือ แนวทางแบบองักฤษ และแนวทางแบบอเมริกัน ซึ่งสรุป
เปรียบเทียบได้ดงัตารางท่ี 2.1 

 
ตารางที่ 2.1  เปรียบเทียบความหมายของสมรรถนะ 
  
ประเทศ ความหมาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต 

แนวทางแบบ
องักฤษ 

 

ประเมินเพ่ือให้
ประกาศนียบตัรรับรอง 
วิทยฐานะของบคุลากรผู้
นัน้ 

กําหนดมาตรฐานผลการ
ปฏิบตังิานท่ีสามารถ
ยอมรับได้ของงานและ
วิชาชีพนัน้ ๆ 

ขีดความสามารถ เป็นการ
กําหนดเฉพาะงานและ
เป็นไปตามวิชาชีพ 

แนวทางแบบ
อเมริกนั

 

เพ่ือพฒันาขีด
ความสามารถ 
(Competency) ให้กบั
บคุลากร 

พรรณนาพฤตกิรรมท่ีเก่ง
เพ่ือกําหนดเป็นขีด
ความสามารถ 
(Competency) 

ขีดความสามารถ เป็นการ
กําหนดเฉพาะแตกตา่งกนั
ตามองค์กร 

 
ทัง้นี ้ในการแบง่ระดบัของสมรรถนะนัน้แบง่ได้เป็นสองระดบั คือ  
1)  ระดบัท่ีมองเห็นได้ (Visible) ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ข้อมลูท่ีบคุคลมีใน

เนือ้หาลกัษณะเฉพาะ และทกัษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตัิงาน ทัง้ท่ีเก่ียวข้อง
เชิงกายภาพ หรือเชิงความคดิ  

2)  ระดบัท่ีแอบซ่อนอยู่ (Hidden) ได้แก่ แนวคิดส่วนบคุคล (Self-Concept) หมายถึง 
ทศันคติ (Attitude) หรือคา่นิยม (Value) ของบคุคลตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือตอ่ตนเอง (Self-Image) 
คณุลกัษณะ (Trait) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพและการตอบสนองตอ่ข้อมลูหรือสถานการณ์ท่ี
เผชิญ และแรงจงูใจ (Motive) หมายถึง สิ่งท่ีเป็นต้นเหต ุหรือเป็นแรงขบั (Drive) ท่ีกํากบั (Direct) 
ให้บคุคลเลือกแสดงพฤติกรรม (Select) ใด ๆ ออกมา (Spencer and Spencer, 1993:  9-11)   
ดงัภาพท่ี 2.2 
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ภาพที่ 2.2  ตวัแบบภเูขานํา้แข็ง (The Icebergs Model)  
  

จากรูปข้างต้นสามารถแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง แรงจงูใจ คณุลกัษณะ และแนวคดิสว่น
บุคคล ซึ่งเป็นสมรรถนะท่ีใช้พยากรณ์ ทกัษะ หรือพฤติกรรม อนันํามาซึ่งผลการปฏิบตัิงาน หรือ
ผลลพัธ์ ดงัภาพท่ี 2.3 

 
       “เจตนา”        “การกระทํา”           “ผลลพัธ์” 
 
 
 

แรงจงูใจ (Motive)        ทกัษะ (Skill) 
คณุลกัษณะ (Trait) 
แนวคดิสว่นบคุคล (Self-concept) 
ความรู้ (Knowledge) 

 
 

ภาพที่ 2.3  ตวัแบบการขบัเคล่ือนสมรรถนะ  
  

นอกจากนี ้Spencer and Spencer (1993) ระบวุ่า สมรรถนะ สามารถแบง่ออกเป็น 2 
กลุม่ คือ 1) สมรรถนะขัน้พืน้ฐาน (Threshold Abilities Competencies) ซึง่หมายถึง ความรู้หรือ

2)  แอบซอ่น (Hidden) พฒันายาก 

ได้แก่ 

คุณลกัษณะสว่นบุคคล พฤตกิรรม ผลการปฏบิตังิาน 

1)  มองเห็นได้ (Visible) พฒันาง่าย 

ได้แก่ 



11 

 

ทกัษะพืน้ฐานท่ีบคุคลจําเป็นต้องมีในการทํางาน เช่น ความสามารถในการอ่าน ความรู้ในสินค้าท่ี
ตนขายอยู่ประจํา เป็นต้น ซึง่ Competency พืน้ฐานเหลา่นีไ้ม่ทําให้บคุคลมีผลงานท่ีแตกตา่งจาก
ผู้ อ่ืน หรือไม่สามารถทําให้บคุคลมีผลงานท่ีดีกว่าผู้ อ่ืนได้ และ 2) สมรรถนะท่ีทําให้บคุคลแตกตา่ง
จากผู้ อ่ืน (Differentiating Outstanding Competencies) หมายถึง ปัจจยัท่ีทําให้บคุคลมีผลการ
ทํางานสงูกว่ามาตรฐานหรือดีกว่าบคุคลทัว่ไป ซึง่ Competency ในกลุ่มนีจ้ะมุ่งเน้นในการใช้
ความรู้ ทกัษะ และคณุลกัษณะอ่ืน ๆ (รวมถึง คา่นิยม แรงจงูใจ และทศันคติ) ท่ีจะช่วยให้เกิด
ผลสําเร็จท่ีดีเลศิในงาน (Spencer and Spencer, 1993: 15) 
 ผลสรุปจากงานวิจยักว่า 30 ปี ท่ีผ่านมา (Boyatzis, 2008:  5–12) พบว่า ผู้ นํา ผู้บริหาร 
หรือผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีผลการทํางานยอดเย่ียมแตกต่างจากผู้ อ่ืนจําเป็นต้องมีสมรรถนะทัง้สองกลุ่ม 
คือ 

1) สมรรถนะขัน้พืน้ฐาน (Threshold Abilities Competencies) ประกอบด้วย  
(1) ประสบการณ์ ความชํานาญในงานระดบัพืน้ฐาน (Expertise and 

Experience) 
(2) ความรู้ทัว่ไปในงาน (Knowledge) เช่น ขัน้ตอนการทํางาน 
(3) ความสามารถในการเรียนรู้ รับรู้ขัน้พืน้ฐาน ความจํา การให้เหตผุลเชิง

อนมุาน (Basic Cognitive, Memory and Deductive Reasoning) 
2) สมรรถนะท่ีทําให้มีผลงานแตกต่างจากผู้ อ่ืน (Differentiating Outstanding 

Competencies) ประกอบด้วย 
(1) ความสามารถในการเรียนรู้ รับรู้ คิดอย่างเป็นระบบ (Cognitive 

Competencies) 
(2) ความฉลาดทางอารมณ์ รวมถึง การตระหนักรู้ในตนเอง การควบคุม

อารมณ์ตนเอง (Emotional Intelligence) 
(3) ความฉลาดทางสงัคม รวมถึง การตระหนกัรู้เก่ียวกับสงัคม การบริหาร

ความสมัพนัธ์ เช่น ความเห็นอกเห็นใจ และการทํางานเป็นทีม (Social Intelligence) 
ทัง้นี ้ในการกําหนดตวัแบบสมรรถนะ (Competency Model) นัน้ไม่มีรูปแบบท่ีตายตวั 

ขึน้กับลกัษณะขององค์กร และขึน้กับความต้องการนําไปใช้ ว่าใช้เพ่ือวตัถุประสงค์ใด และโดย
ปกติแล้ว บุคลากรหนึ่งคนจะประกอบด้วย สมรรถนะหลกั (Core Competency) หมายถึง 
คณุลกัษณะหรือพฤติกรรมร่วมท่ีทุกคนในองค์กรพึงมี สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial 
Competency) หมายถึง คุณสมบัติความสามารถด้านการบริหารท่ีบุคลากรในองค์กรทุกคน
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จําเป็นต้องมีในการทํางานเพ่ือให้งานสําเร็จ และสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ วิสยัทศัน์องค์กร และ
สมรรถนะทางเทคนิค (Technical Competency) หมายถึง ความรู้ ทกัษะด้านวิชาชีพ ท่ีจําเป็นใน
การนําไปปฏิบตัิเพ่ือให้งานของตนบรรลุผลสําเร็จ โดยทั่วไปแตกต่างกันตามลกัษณะงาน  
(จิรประภา อคัรบวร, 2553) 

การศกึษาสมรรถนะท่ีพงึประสงค์ของวิศวกรในประเทศไทยมีการศกึษาหลายครัง้ และผล
การศึกษาส่วนใหญ่พบว่าผู้ ประกอบการมีความต้องการสมรรถนะอยู่ในระดับสูงทุกด้าน 
รายละเอียดดงัตารางท่ี 2.2 
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ตารางที่ 2.2  ผลการศกึษาสมรรถนะที่พงึประสงค์ของวิศวกรในประเทศไทย 
 
    ผู้ศึกษา ชื่อเรื่อง ปี สรุปผลการวจิัย 
1. นายพยงุ ม่วงงาม สํารวจความคดิเห็นของ

ผู้บริหารที่มีตอ่ทกัษะที่พงึ
ประสงค์ของวิศวกรใน
โรงงานอตุสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเลก็ทรอนิกส์ 

2546 ผู้บริหารมีความต้องการทกัษะทัง้สามด้านในระดบัสงู โดยเรียงลําดบัจากมากไปหาน้อย คือ 
ทกัษะด้านเทคนิค ด้านมนษุย์สมัพนัธ์ และด้านความคดิรวบยอด พบวา่กลุม่ผู้จดัการ
โรงงานที่อายงุานตา่งกนัมีความคดิเห็นเกี่ยวกบัทกัษะด้านมนษุย์สมัพนัธ์แตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01 สว่นทกัษะด้านความคดิรวบยอด และทกัษะด้านเทคนิคไม่
พบความแตกตา่งกนัอยา่งเชื่อถือได้ทางสถิต ิและกลุม่ผู้จดัการโรงงานที่มีระดบัการศกึษา
แตกตา่งกนัมีความคดิเห็นตอ่สมรรถนะที่พงึประสงค์ทัง้สามด้านโดยรวมไม่แตกตา่งกนั 
รวมถึงกลุม่ผู้จดัการโรงงานที่จําแนกตามกลุม่ขนาดองค์กรก็มีความคดิเห็นตอ่สมรรถนะที่
พงึประสงค์ทัง้สามด้านโดยรวมไม่แตกตา่งกนัทางสถิตทิี่ระดบั .05  

2. นายคมสรร ผลานิสงค์ การศกึษาความคดิเห็น
ของผู้บริหารตอ่ทกัษะที่พงึ
ประสงค์ของวิศวกรใน
โรงงานอตุสาหกรรม
แม่พิมพ์ในเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

2548 ผู้บริหารมีความต้องการทกัษะด้านเทคนิค ด้านมนษุย์สมัพนัธ์ ด้านความคดิรวบยอดอยูใ่น
ระดบัสงูเช่นกนั โดยเรียงลําดบัจากมากไปหาน้อย  แตห่ากจําแนกตามอาย ุระดบัการศกึษา 
อายงุาน และขนาดองค์กร พบวา่ผู้บริหารที่อายตุา่งกนัมีความเห็นตอ่สมรรถนะด้านเทคนิค
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01 และกลุม่ผู้บริหารที่มีระดบัการศกึษา
แตกตา่งกนั จะมีความเห็นโดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตริะดบั .05 ผู้บริหาร
ที่อายงุานตา่งกนัจะมีความเห็นตอ่สมรรถนะด้านมนษุย์สมัพนัธ์และด้านเทคนิคแตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัสําคญัทางทางสถิติที่ระดบั .05 สว่นขนาดองค์กรที่แตกตา่งกนัมีความเห็นตอ่
สมรรถนะด้านเทคนิค ด้านมนษุย์สมัพนัธ์ ด้านความคดิรวบรอดโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั  

13 
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ตารางที่ 2.2  (ตอ่) 
 
    ผู้ศึกษา ชื่อเรื่อง ปี สรุปผลการวจิัย 
3. นายถนดั สวุรรณกฎู การศกึษาความคดิเห็น

ของผู้บริหารที่มีตอ่ทกัษะที่
พงึประสงค์ของวิศวกรใน
โรงงานอตุสาหกรรมผลติ
ชิน้สว่นยานยนต์ในเขต
ภาคตะวนัออก 

2549 ผู้บริหารมีความต้องการทกัษะด้านเทคนิค ด้านมนษุย์สมัพนัธ์ ด้านความคดิรวบยอดอยูใ่น
ระดบัสงู โดยเรียงลําดบัจากมากไปหาน้อยตามลําดบั สว่นผู้บริหารที่อายงุาน การศกึษา 
และขนาดองค์กรแตกตา่งกนั มีระดบัความคดิเห็นตอ่สมรรถนะทัง้ 3 ด้านไม่แตกตา่งกนั  

4. นายประดษิฐ์ เวชวิฐาน การศกึษาปัญหาและ
สมรรถนะที่พงึประสงค์
ของวิศวกรโยธาตามความ
คดิเห็นของผู้บริหารสงักดั
กรมโยธาธิการ 

2534 ความต้องการสมรรถนะด้านวิชาการและด้านปฏิบตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง แตพ่บวา่
สมรรถนะด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านบคุลกิภาพ ด้านมนษุย์สมัพนัธ์ มีความจําเป็นตอ่การ
ปฏิบตังิานของวิศวกรโยธาอยูใ่นระดบัมาก 

5. นายอทุยั มัน่วงศ์ สมรรถนะที่พงึประสงค์
ของวิศวกรไฟฟ้า ตาม
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

2545 สถานประกอบการต้องการวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้ ความสามารถและทกัษะ รวมทัง้สิน้ 7 
ด้าน โดยภาพรวมมีระดบัคา่เฉลี่ยในระดบัปานกลางทกุด้าน ได้แก่ ด้านคอมพวิเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบไฟฟ้ากําลงัแรงดนัตํ่า ด้านขายผลติภณัฑ์ไฟฟ้า ด้านระบบ
ควบคมุ ด้านระบบไฟฟ้ากําลงัแรงดนัสงู ด้านเครื่องจกัรกลไฟฟ้า และด้านอิเลก็ทรอนิกส์
กําลงั สว่นด้านเจตคต ิคณุธรรมและจริยธรรม มีระดบัคา่เฉลี่ยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้ 2  

14 
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ตารางที่ 2.2  (ตอ่) 
 
    ผู้ศึกษา ชื่อเรื่อง ปี สรุปผลการวจิัย 

    ด้าน คือ ด้านคณุธรรมและจริยธรรม และบคุลกิภาพและลกัษณะสว่นตวั สําหรับด้านการ
บริหาร การจดัการอตุสาหกรรมและความเป็นผู้ นํา มีระดบัคา่เฉลี่ยวรวมอยูใ่นระดบัมาก ที่
สําคญัได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านความเป็นผู้ นํา และการจดัการอตุสาหกรรม 

6. นายสรุพล กาญจนพนงั สมรรถภาพทางวิชาชีพ 
และคณุลกัษณะที่พงึ
ประสงค์ของวิศวกรงาน
เชื่อมตามความต้องการ
ของกลุม่โรงงาน
อตุสาหกรรมสาขานําใน
ประเทศไทย 

2537 สมรรถนะด้านวิชาชีพด้านความรู้และทกัษะของวิศวกรงานเชื่อมที่ต้องการอยูใ่นระดบัมาก 
ได้แก่ การวางแผนและควบคมุการผลติ การตรวจสอบงานเชื่อม งานโลหะวทิยา การ
ออกแบบโครงสร้าง การออกแบบเครื่องกล การตรวจสอบโดยไมท่ําลาย การปฏิบตังิาน
เชื่อมแบบอาร์ค การออกแบบและการเขียนแบบโครงสร้าง สําหรับคณุลกัษณะที่พงึประสงค์
ในระดบัมาก ถงึ มากที่สดุ ได้แก่ ความยดึมัน่และซื่อสตัย์สจุริต การทํางานอยา่งมี
ประสทิธิภาพ ความขยนัอดทน ความมีมนษุย์สมัพนัธ์และการมีบคุลกิภาพที่ดี  

15 
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จากผลการศกึษาข้างต้นสรุปได้วา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีความคดิเห็นตอ่สมรรถนะท่ีพงึ
ประสงค์ในระดบัสงูทกุด้าน ยกเว้นผลการศกึษาของประดิษฐ์ เวชวิฐาน และอทุยั มัน่วงศ์ ท่ีพบว่า
กลุม่ตวัอยา่งมีความต้องการสมรรถนะด้านวิชาการ–ความรู้ในระดบัปานกลาง แตมี่ความต้องการ
ในสมรรถะด้านคณุธรรม จริยธรรม มนุษย์สมัพนัธ์ และบุคลิกภาพในระดบัสงู ผลการศึกษาของ
อทุยั มัน่วงศ์ พบว่าสถานประกอบการมีความต้องการวิศวกรไฟฟ้าท่ีมีความรู้ ความสามารถและ
ทกัษะ ในค่าเฉลี่ยระดบัปานกลาง ได้แก่ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบ
ไฟฟ้ากําลงัแรงดนัต่ํา ด้านขายผลติภณัฑ์ไฟฟ้า ด้านระบบควบคมุ ด้านระบบไฟฟ้ากําลงัแรงดนัสงู 
ด้านเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า และด้านอิเล็กทรอนิกส์กําลงั ส่วนด้านเจตคติ คณุธรรมและจริยธรรม มี
ระดบัคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมาก สําหรับด้านการบริหาร การจดัการอตุสาหกรรมและความเป็นผู้ นํา 
มีระดบัค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากซึง่ใกล้เคียงกบัผลการศกึษาของ Wickramasinghe (2007) ท่ี
พบว่าสมรรถนะด้านค่านิยม (Value) และทกัษะ (Skill) มีความจําเป็นมากกว่าด้านความรู้ 
(Knowledge) 
 นอกจากการศกึษาสมรรถนะท่ีพงึประสงค์ข้างต้นแล้วนัน้ ยงัมีการศกึษาเร่ือง การพฒันา
รูปแบบการจดัการศกึษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะในการสอนงานของหวัหน้างาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะในการสอนงานของหัวหน้างานใน
โรงงานอุตสาหกรรมและเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนท่ีจะส่งเสริม
สมรรถนะในการสอนงานของหัวหน้างาน เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร 
การศึกษาภาคสนาม  เก็บข้อมูลด้วยวิ ธีการสนทนากลุ่มแบบมีโครงสร้าง  กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย กลุ่มหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มผู้ จัดการฝ่ายบุคคลในโรงงาน
อตุสาหกรรม และกลุ่มผู้ เก่ียวข้องกับการจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยนําข้อมลูท่ีได้จาก
การสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์ตีความ สร้างข้อสรุปและร่างรูปแบบ และขอผู้ทรงคณุวฒุิตรวจสอบ
และพิจารณาความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบไปใช้ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า วิธีการสอนงานของ
หวัหน้างานในโรงงานอตุสาหกรรม ได้แก่ การสอนงานโดยการฝึกปฏิบตัิ การฝึกอบรม การสาธิต 
และการสอนแนะ และรูปแบบการจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะในการ
สอนงานของหวัหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วยนโยบาย เป้าหมาย วตัถุประสงค์ 
กลุม่เป้าหมาย หลกัสตูรและเนือ้หา ส่ือการเรียนการสอน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ การจดัการศกึษา 
และการกํากบัดแูลและการประเมินผลโครงการ โดยสมรรถนะในการสอนงานของหวัหน้างานใน
โรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สมรรถนะด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับวิชาชีพ ความรู้
ทางด้านการบริหารจดัการ สมรรถนะด้านทกัษะ ได้แก่ ทกัษะการถ่ายทอด ทกัษะการเป็นวิทยากร 
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ทักษะการส่ือสาร  ทักษะการเป็นผู้ นํา  และสมรรถนะด้านเจตคติ  ได้แก่  เจตคติ ท่ี ดีต่อ
ผู้ ใต้บงัคบับญัชา มีมนุษย์สมัพนัธ์ มีความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ และเอาใจใส่ต่อผู้ ใต้บงัคบับญัชา จาก
การตรวจสอบรูปแบบดังกล่าวพบว่า เป็นรูปแบบท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในโรงงาน
อตุสาหกรรม (พร ศรียมก, 2545:  248-254) 

ต่อมาในปี 2548  มีการศึกษาเร่ือง การเพิ่มพูนสมรรถนะของพนกังานระดบัปฏิบตัิการ
โดยการฝึกอบรม กรณีศึกษา 5 บริษัทในเครือซัมมิทกรุ๊ป โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือ  
1) ศกึษาหลกัสตูรการฝึกอบรม วิธีการจดัการฝึกอบรม การนําความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานของพนักงานระดบัปฏิบตัิการ และผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน
หลงัได้รับการฝึกอบรมตอ่สมรรถนะใน 3 ด้าน คือ ด้านทกัษะ ด้านความรู้ และด้านความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้ 2) เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานท่ีผ่านการฝึกอบรม 
สมรรถนะของพนักงานระหว่างสาขาท่ีปฏิบตัิงาน และเปรียบเทียบระหว่างหลกัสตูรท่ีได้รับการ
ฝึกอบรมตอ่การพฒันาสมรรถนะทัง้ 3 ด้าน ผลการศกึษา พบวา่ 1) ภาพรวมหลกัสตูรการฝึกอบรม 
วิธีการจดัการฝึกอบรมในหลกัสตูรทัว่ไปสามารถสร้างเสริมและพฒันาสมรรถนะให้กับพนกังาน
ระดับปฏิบัติการได้ดีกว่าหลักสูตรเฉพาะ สําหรับการนําความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไป
ประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานของพนกังานระดบัปฏิบตักิารและผลการปฏิบตัิงานของพนกังานหลงั
ได้รับการฝึกอบรม พบว่า หลงัการฝึกอบรมพนกังานสามารถพฒันาสมรรถนะด้านทกัษะในการ
ปฏิบตัิงานได้ดีมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความรู้ และด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้ 
ตามลําดบั 2) พนักงานมีความเห็นว่าหลกัสูตรท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการสร้างเสริมและพฒันา
สมรรถนะด้านทักษะ ด้านความรู้ และด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้ของพนกังานระดบั
ปฏิบตัิการแตกต่างกันแต่ไม่ถึงระดบัมีนยัสําคญัทางสถิติ พบว่าทัง้หลกัสูตรทั่วไปและหลกัสูตร
เฉพาะได้เพิ่มพนูสมรรถนะของพนกังานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ เพิ่มพนูด้านทกัษะมากเป็น
อันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ด้านความรู้ และด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้ 3) จากการ
ประเมินผลหลงัการฝึกอบรมโดยหวัหน้างานพบว่าพนกังานท่ีผ่านการฝึกอบรมตามหลกัสตูร โดย
ภาพรวมนัน้สามารถพฒันาสมรรถนะด้านทกัษะได้ดีมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ด้านความรู้ และด้าน
ความสามารถในการประยกุต์ใช้ตามลําดบั (ปิยรัตน์ ชณุหศรี, 2548: 101–103) 

นอกจากการศกึษาเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีพงึประสงค์ในประเทศไทยแล้ว พบว่ามีการศกึษา
สมรรถนะท่ีต้องการเพ่ือการพัฒนาการบริหารในอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งทําการศึกษาโดย 
Barber and Tietje (2003) ด้วยวิธี Delphi Triangulation Approach เพ่ือระบรุายการสมรรถนะท่ี
ต้องการ จากนัน้จึงนํารายการสมรรถนะมาวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และ
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วิเคราะห์ทางสถิติด้วย One way Analysis of Variance เพ่ือหาความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 
ผู้ เช่ียวชาญ, ผู้บริหารขัน้ต้น, และคณาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ ผลการศึกษาพบสมรรถนะใน
องค์ประกอบด้านความรู้  (Knowledge) 5 ปัจจยั องค์ประกอบด้านทกัษะ (Skill) 5 ปัจจยั และ
องค์ประกอบด้านคา่นิยม (Value) 4 ปัจจยั ดงัรายละเอียด ในตารางท่ี 2.3 

 
ตารางที่ 2.3  ผลการศกึษาสมรรถนะท่ีต้องการของ Barber and Tietje 

 
ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) ค่านิยม (Value) 

การบริหารโครงการ (Project 
Management) 

กลยทุธ์องค์กร 
(Organizational Strategies) 

การบริหารความนา่เช่ือถือ 
(Credibility Management) 

การบริหารทรัพยากร
(Requisite Management) 

ภาวะผู้ นําเชิงเปล่ียนแปลง 
(Transformational 
Leadership) 

การบริหารความร่วมมือ 
(Collaborative 
Management) 

การบริหารวตัถดุบิ (Materials 
Management) 

การพฒันาแรงงาน 
(Workforce Development) 

การจดัการความรับผิดชอบ 
(Responsiveness 
Management) 

กลยทุธ์การแขง่ขนั 
(Competitive Strategies) 

การวิเคราะห์เชิงเทคนิค 
(Technical Analysis) 

การจดัการภาวะผู้ นําเชิงรุก 
(Assertive Leadership 
Management) 

ระบบงานพืน้ฐาน 
(Foundational Systems) 

การวนิิจฉยั (Diagnostic 
Efficiency) 

- 

 
ผลจากการศกึษาของ Barber and Tietje (2003) นัน้ ตอ่มา  Wickramasinghe (2007)  ซึง่

เป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
Moratuwa ในประเทศศรีลงักา  ได้นําผลการศกึษามาจดัทําเป็นแบบสอบถามและใช้วิธีวิทยาเชิง
ปริมาณสํารวจความจําเป็นของสมรรถนะในกลุม่ธุรกิจผู้ ให้บริการโทรคมนาคม (Telecommunication) 
โดยเป็นการศกึษาข้ามสายงานระหว่าง การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด ทรัพยากรบคุคล 
กฎหมาย วางแผนและกลยุทธ์องค์กร ฝ่ายผลิต กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคือ พนักงานระดับ
บริหาร พบวา่สมรรถนะด้านคา่นิยม และด้านทกัษะมีความจําเป็นมากกว่าด้านความรู้ ในทกุสายงาน 
ดงัตารางท่ี 2.4 
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ตารางที่ 2.4  รายการสมรรถนะด้านทกัษะ และด้านคา่นิยมจากผลการศกึษาของ 
Wickramasinghe. 

 
ด้านทกัษะ (Skills Cluster) ด้านค่านิยม (Value Cluster) 

การเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน (Empathy with People) การมุง่เน้นคณุภาพ (Quality Focus) 
การแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง (Conflict 
Resolution) 

การปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ (Flexibility) 

การเจรจาตอ่รอง (Negotiation) การทํางานเป็นทีม (Team Player) 
การเอือ้อํานาจ (Empowerment) การมุง่เน้นลกูค้า (Customer Focus) 
การมองภาพรวม (Holistic) การมีความยืดหยุน่ (Resiliency) 
การมีความคดิสร้างสรรค์ (Creativity) การมีคณุธรรม จริยธรรม (Ethical) 
การมีความสามารถในการสอนแนะ (Coaching 
Ability) 

การมุง่เน้นความสําเร็จของงาน (Achievement 
Orientation) 

การบริหารเวลา (Time Management) การยอมรับความเส่ียง(Risk Taking) 
การจดัการตอ่ความกดดนั (Pressure 
Management Skills) 

การมีวิสยัทศัน์บวก (Positive Vision) 

การเรียนรู้ (Learning) การมีทศันคตมิุง่สูเ่ป้าหมาย (Attitude to Meet 
Targets) 

การรับฟังผู้ อ่ืน (Listening) - 
การสื่อสารทางวาจา (Oral Communication) - 
การสื่อสารด้วยการเขียน (Written 
Communication) 

- 

 
จากรายการสมรรถนะข้างต้นใกล้เคียงกบัผลจากการศกึษากว่า 20 ปีของ Spencer and 

Spencer (1993) ท่ีระบตุวัแบบสมรรถนะสําหรับวิชาชีพเทคนิค (Generic Competency Model 
for Technical Professionals) ดงัตารางท่ี 2.5 
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ตารางที่ 2.5  ตวัแบบสมรรถนะสําหรับผู้ปฏิบตังิานทางวิชาชีพเทคนิค 
  

นํา้หนัก สมรรถนะ (Competency) 
xxxxxx มุง่ผลสําเร็จของงาน (Achievement Orientation) 
xxxxx มีอิทธิพลโน้มน้าวชกัจงูใจ (Impact and Influence) 
Xxxx มีความสามารถในการคดิรวบยอด (Conceptual Thinking) 
Xxxx มีความสามารถในการคดิเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
Xxxx มีความสามารถคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ (Initiative) 
Xxx มีความมัน่ใจในตนอง (Self-Confidence) 
Xxx เข้าใจในความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล (Interpersonal Understanding) 
Xx ใสใ่จในความชดัเจนของงานหรือข้อมลู และคณุภาพของงานหรือข้อมลู 

(Concern for Order) 
Xx ค้นหาขา่วสารข้อมลู (Information-Seeking) 
Xx ทํางานเป็นทีม ให้ความร่วมมือในการทํางาน (Teamwork and 

Cooperation) 
Xx มีความรู้ ความเช่ียวชาญในงานตามสาขา (Expertise) 

x มีใจมุง่บริการลกูค้า (Customer Service Orientation) 
 
สําหรับผู้บริหารในกลุม่ผู้ปฏิบตัิงานวิชาชีพ (Managers of Technical/Professionals) มี

ความคล้ายคลงึกลุม่อ่ืน ๆ คือ เม่ือก้าวขึน้สูร่ะดบับริหารจําเป็นต้องพฒันาสมรรถนะในการบริหาร
และความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล (Interpersonal and Managerial Competencies) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การเข้าใจในความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Understanding)  การมี
อิทธิพลโน้มน้าวชกัจงูใจ  (Impact and Influence) การทํางานเป็นทีมและการให้ความร่วมมือใน
การทํางาน (Teamwork and Cooperation) แต่การมุ่งผลสําเร็จของงาน (Achievement 
Orientation) และความรู้ความเช่ียวชาญในงานเฉพาะสาขา (Expertise) นัน้ต้องปรับเปล่ียนจาก
ระดบับุคคล เป็นระดบัสงัคม คือการสนับสนุนช่วยเหลือให้ผู้ อ่ืนมีความรู้ความเช่ียวชาญ และ
เกิดผลสําเร็จในการทํางาน และข้อควรระวงัในก้าวขึน้สู่ระดบับริหารจากผู้ปฏิบตัิงานวิชาชีพ คือ 
มกัรับบทบาทเป็นผู้ ดําเนินการเองเสียทัง้หมด แทนท่ีจะอยู่ในบทบาทผู้แนะนํา สอนแนะ สร้างแรง
บนัดาลใจให้แก่ผู้ใต้บงัคบับญัชาเพ่ือให้เขาสามารถคดิแก้ไขปัญหาได้ด้วยตวัเขาเอง 
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นอกจากนีส้มรรถนะทางการบริหารถือเป็นสมรรถนะท่ีใช้แยกแยะผู้บริหารกลุ่มวิชาชีพ
ระดบัผลงานดีเย่ียมออกมาจากผู้บริหารท่ีมีผลงานระดบัทัว่ไป และจากงานวิจยัในผู้บริหารระดบั
ต้น (Supervisor of Technical and Professional Workers) พบวา่สมรรถนะท่ีต้องการ ได้แก่ การ
พฒันาผู้ อ่ืน (Developing Others) การเข้าใจในความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal 
Understanding) การมีใจมุ่งบริการแก่ลกูค้า (Customer Service Orientation) และความมัน่ใจ
ในตนเอง (Self-Confidence) (Spencer and Spencer, 1993:  213-214) และเป็นเร่ืองน่ายินดีท่ี
การศกึษาของ Boyatzis, Leonard, Rhee and Wheeler (1996: 35) ยืนยนัว่าสมรรถนะสามารถ
พฒันาได้ ภายใต้องค์ประกอบสามประการ คือ  

1)  การประเมินรายบคุคลเพ่ือค้นหาโปรแกรมหรือกิจกรรมท่ีบคุคลนัน้จะสามารถ
พัฒนาตนเองได้ ซึ่งเก่ียวข้องกับการประเมินสถานะในปัจจุบันทัง้ค่านิยม ทัศนคติ ความรู้ 
สมรรถนะท่ีเป็นจุดแข็ง  และท่ีจําเป็นในอนาคต  รวมถึงแผนการส่วนตัวท่ีมีความหมาย 
ความสําคญัตอ่อนาคต  

2)  บรรยากาศของความสมัพนัธ์ระหว่างกันท่ีสนบัสนุนให้บุคคลได้สํารวจ เพ่ือ
พฒันาภาพลกัษณ์ท่ีปรารถนาให้เกิดขึน้ในอนาคต  

3)  การได้รับโอกาสสําหรับทดลองแสดงพฤตกิรรมและความรู้ตา่ง ๆ ในงาน 
จากการศกึษาเก่ียวกบัคณุลกัษณะหรือสมรรถนะท่ีต้องการต่อการปฏิบตัิงานพบว่าส่วน

ใหญ่สอดคล้องกันระหว่างการศึกษาในประเทศไทย และต่างประเทศ กล่าวคือ สมรรถนะด้าน
คา่นิยม (Value) และด้านทกัษะ (Skill) มีความจําเป็นมากกว่าสมรรถนะด้านความรู้ (Knowledge) 
ผลการศกึษาของ Boyatzis, Leonard, Rhee and Wheeler (1996:  35) ยืนยนัว่าสมรรถนะสามารถ
พฒันาได้ ภายใต้องค์ประกอบตามท่ีอธิบายไว้ข้างต้น โดยแนวทางการพฒันาสมรรถนะตามบริบท
โรงงานอตุสาหกรรมในประเทศไทย พบวา่ แนวทางท่ีใช้ในการพฒันาสมรรถนะมกัประกอบไปด้วย 
การฝึกอบรม การฝึกปฏิบตัิ และการสาธิต รวมถึงการสอนแนะ ซึง่ผลการศกึษายงัระบวุ่าแนวทาง
ดงักลา่วเป็นแนวทางท่ีสามารถเพิ่มพนูสมรรถนะได้ดีขึน้จริง 

 
2.2 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์กับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนของ  

 ประเทศไทย 
 
2.2.1  ความเป็นมา และววัิฒนาการความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นองค์กรท่ีก่อตัง้ขึน้ตามปฏิญญา

กรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 มีสมาชิกก่อตัง้ 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
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ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาบรูไน ดารุสซาลาม เข้าเป็นสมาชิกในปี พ.ศ. 2527 เวียดนาม
เป็นสมาชิกในปี พ.ศ. 2538 ลาวและพมา่เป็นสมาชิกอาเซียนในปี พ.ศ. 2540 และกมัพชูา เข้าเป็น
สมาชิกอาเซียนในปี พ.ศ. 2542 (กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ, 2548) 

วตัถปุระสงค์ของการก่อตัง้เพ่ือสร้างสนัติภาพในภมูิภาคเอเซียตะวนัตกเฉียงใต้ อนันํามา
ซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ต่อมา
เม่ือเกิดกระแสกีดกันทางการค้า ทําให้อาเซียนเน้นการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า
ระหว่างกนั และรักษาไว้ซึ่งวตัถปุระสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1) ส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม 
และวฒันธรรมในภมูิภาค 2) รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมัง่คนในภมูิภาค 3) ใช้เป็น
เวทีแก้ไขปัญหาความขดัแย้งในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

วิวฒันาการความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีสําคญัของอาเซียน เป็นดงัภาพท่ี 2.4 
 

 
 

ภาพที่ 2.4  ววิฒันาการความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน 
 

2.2.2  แนวคดิ และเป้าหมายของการจัดตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
การจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ได้เร่ิมต้น

ขึน้ตัง้แตก่ารประชมุสดุยอดอาเซียน ครัง้ท่ี 8 ในปี พ.ศ. 2545 โดยผู้ นําอาเซียนได้เห็นชอบกําหนด
ทิศทางการดําเนินงานท่ีแน่ชดัเพ่ือนําไปสู่เป้าหมายท่ีชดัเจน ได้แก่ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
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อาเซียน ซึ่งอาจเป็นไปในทํานองเดียวกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรปในระยะเร่ิมต้น ต่อมาในการ
ประชุมสุดยอดผู้ นําอาเซียนครัง้ท่ี 9 ในปี พ.ศ. 2546 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผู้ นํา
อาเซียนได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ท่ีเรียกว่า Bali Concord II เป็นการประกาศเจตนารมณ์
กําหนดแนวทางการนําอาเซียนไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเป็นผลจากข้อเสนอ
ของคณะทํางานระดบัสงูท่ีจดัตัง้ขึน้ เพ่ือศึกษารูปแบบ และแนวทางการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยมีนายการุณ กิตติสถาพร ซึ่งดํารงตําแหน่งปลดักระทรวงพาณิชย์ในขณะนัน้ เป็น
ประธานของคณะทํางานนี ้

การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัน้ มีแนวคิดพืน้ฐานท่ีว่า กลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจ จะมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกนั (Single Market and Single Production Base) 
และจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทนุ เงินทนุ และแรงงานมีฝึมืออย่างเสรี (Free Flows 
of Goods, Services, Investment and Skilled Labours and Free Flow of Capital) จึงทําให้
ผู้บริโภคสามารถเลือกสรรสินค้า/บริการ ท่ีมีความหลากหลาย และมีคณุภาพจากภายในภมูิภาค 
และสามารถเดนิทางภายในอาเซียนได้อยา่งสะดวก และเสรีมากยิ่งขึน้  (กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ, 2548: 12) 

 
2.2.3  แนวทางดาํเนินงาน เพื่อนําไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (2548: 13) ได้สรุปแนวทางการดําเนินงานเพ่ือนําไปสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไว้ 3 ประเดน็ได้แก่ 
2.2.3.1  การเร่งรัดการดําเนินงานรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจในปัจจบุนั แบง่เป็น  

1) ด้านสินค้า–มุ่งลดภาษีสินค้าระหว่างประเทศสมาชิกให้เป็น 0 และ
ยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าท่ีมิใช่ภาษี โดยเร็ว รวมถึงการปรับปรุงกฎว่าด้วยแหล่งกําเนิด
สนิค้า และใช้พิกดัอตัราศลุกากรท่ีสอดคล้องกนั  

2) ด้านบริการ–ยกเลกิข้อจํากดัในการประกอบการด้านการค้าบริการใน
อาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2563   

3) ด้านการลงทนุ –เปิดให้มีการลงทนุในอาเซียน และให้การปฏิบตัิเย่ียง
คนชาตติอ่นกัลงทนุอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2553   

4) ด้านแรงงาน-ให้แรงงานมีฝีมือ (Skilled Labour) สามารถเคล่ือนย้าย
ภายในอาเซียนได้อยา่งเสรี 

5) ด้านเงินทนุ-มุง่ให้มีการไหลเวียนของเงินทนุเสรีมากขึน้ 
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2.2.3.2  แนวทางใหมเ่พ่ือเร่งรัดการเปิดเสรีการค้าและบริการ  
เป็นการมุง่เน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในกระบวนการผลิต

สินค้าด้วยการซือ้วัตถุดิบ และชิน้ส่วนท่ีผลิตในประเทศสมาชิกของอาเซียน รวมทัง้ให้มีการใช้
วัตถุดิบ และชิน้ส่วนภายในประเทศอาเซียนหลายประเทศมาประกอบกันเพ่ือผลิตสินค้าของ
อาเซียน โดยได้กําหนดสาขาสินค้าและบริการท่ีสําคญั 11 สาขา ซึ่งเป็นสาขาท่ีมีศกัยภาพ และ
เพ่ือเป็นการนําร่องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ทัง้ในด้านการเปิดเสรี และขยายความร่วมมือ
ระหว่างกนั และให้ประเทศต่าง ๆ ทําหน้าท่ีเป็นประเทศผู้ประสานงาน (Country Coordinators) 
ดงันี ้

 
ตารางที่ 2.6  สนิค้าและบริการสําคญัในอาเซียน และประเทศผู้ประสานงาน 
  

ประเทศ  สาขาสินค้าและบริการสาํคัญในอาเซียน 
พมา่  

 
สาขาผลติภณัฑ์เกษตร (Agro-based Products) 
สาขาประมง (Fisheries) 

มาเลเซีย สาขาผลติภณัฑ์ยาง (Rubber-based Products) 
สาขาสิง่ทอ (Textiles and Apparels) 

อินโดนีเซยี สาขายานยนต์ (Automotives) 
สาขาผลติภณัฑ์ไม้ (Wood-based Products) 

ฟิลปิปินส์ สาขาอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronics) 
สงิคโปร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) 

สาขาสขุภาพ (Healthcare) 
ไทย สาขาการท่องเท่ียว (Tourism) 

สาขาการบนิ (Air Travel) 
 
แหล่งที่มา:  กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ, 2548: 13-14. 
 

2.2.3.3  ปรับปรุงสถาบนั/กลไกการดําเนินงานของอาเซียน 
ในการปรับกลไกการดําเนินงานของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ ได้มีการ

จัดตัง้หน่วยงานให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย ณ สํานักเลขาธิการอาเซียน หน่วยงานดูแลแก้ไข
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ปัญหาของเอกชน (ASEAN Consultation to Solve Trade and Investment Issues: ACT) ในแต่
ละประเทศสมาชิก สําหรับในประเทศไทย ได้แก่ สํานกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 
และได้มีการจัดตัง้หน่วยงานติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของสมาชิกอาเซียน (ASEAN 
Compliance Body: ACB) เพ่ือให้ประเทศสมาชิกปฏิบตัติามพนัธกรณีท่ีมีอยูอ่ยา่งจริงจงั 

 
2.2.4  แนวทางการปรับตวัของภาคเอกชน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ (2548: 124) ได้สรุปแนวทางการปรับตวัของภาคเอกชน

ไว้ว่า อาเซียนถือเป็นกลุ่มเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดกบัประเทศไทยมากท่ีสดุ ซึง่เป็นทัง้ฐานการผลิต และ
ตลาดสําคญัท่ีจะเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั ของไทยในตลาดโลก ภาครัฐได้ให้ความสําคญั และ
ร่วมมีบทบาทในการส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียนมาโดยตลอด และเพ่ือให้การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจของอาเซียนเห็นผลเป็นรูปธรรม คือ การเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจงั ของภาคเอกชน 
และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ โดยมีแนวทางปรับตวัท่ีสําคญั 7 
ประการ ได้แก่  

2.2.4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการ และการดําเนินธุรกิจ เช่น การ
ปรับเปล่ียนเคร่ืองจกัรใหม ่การใช้ระบบ Supply Chain Management และ e-Commerce 

2.2.4.2 พฒันารูปแบบและคณุภาพสินค้าโดยยกระดบัคณุภาพและมาตรฐาน
สนิค้าให้สงูขึน้และสร้างตราสนิค้าของตนเอง 

2.2.4.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือพฒันาเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตให้
สงูขึน้และสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนั 

2.2.4.4 พฒันาบคุลากร โดยเฉพาะแรงงานมีฝีมือ และช่างเทคนิคให้สอดคล้อง
กบัความต้องการในแตล่ะสาขา และระดบัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป 

2.2.4.5 พฒันาและขยายตลาดเชิงรุก โดยใช้การตลาดเป็นตวันํา ผลิตสินค้าให้
สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด ขยายช่องทางการตลาดในการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงมากขึน้ 

2.2.4.6 พัฒนาและสร้างความสัมพันธ์กับภาคเอกชนของประเทศสมาชิก
อาเซียนอ่ืนเพ่ือสร้างเครือขา่ยในการดําเนินธุรกิจ 

2.2.4.7 พัฒนาและสร้างระบบข้อมูลด้านการค้า การลงทุน และอ่ืนๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่การประกอบธุรกิจ 
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2.2.5  แนวทางการปรับตวัของแรงงานไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

จากแนวดําเนินงานเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําให้ประเทศสมาชิกอาเซียน 
ได้จดัทํา ข้อตกลงการยอมรับคณุสมบตัขิองนกัวิชาชีพร่วมกนั (Mutual Recognition Agreement: 
MRAs) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการยอมรับคณุสมบตัิของวิชาชีพท่ีสําคญั และเพ่ือการถ่ายเท
แรงงานฝีมือได้อย่างเสรี แต่การเข้าเมืองและการทํางาน ยงัคงให้เป็นไปตามกฎหมายของแต่ละ
ประเทศ (เช่น การสอบใบอนุญาต) ทัง้นี ้ปัจจุบนัอาเซียน มีการลงนามร่วมกนัใน 7 สาขาวิชาชีพ 
ได้แก่ วิศวกรรม การสํารวจ สถาปัตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ และบัญชี (บัญญัติ ศิริปรีชา, 
ม.ป.ป.) 

มีการคาดการณ์ว่า การเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือเน่ืองจากการเปิดเสรีนัน้ แรงงานไทยอาจ
ไม่ค่อยกระทบจากแรงงานฝีมือต่างชาติท่ีจะเข้ามา แต่ผู้ ท่ีจะได้รับผลกระทบน่าจะเป็น
ผู้ประกอบการคนไทย ท่ีอาจถกูดงึบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถไปร่วมงาน ด้วยคา่แรงท่ีจงูใจ
ได้มากกว่า อาจก่อให้เกิดปัญหาสมองไหล (Brain Drain) และหากแรงงานไทยไม่พฒันาฝีมือ
แรงงานให้อยูใ่นระดบัสากลจะทําให้แรงงานไทยไม่เป็นท่ีสนใจในตลาดตา่งประเทศ ทําให้เกิดการ
เสียโอกาสทํางานในตา่งประเทศ 

แนวทางแก้ปัญหาดงักล่าว ได้แก่ ภาครัฐควรเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสอง
ภาษาหรือเปิดอบรมความรู้ภาษาองักฤษ เน้นการติดต่อส่ือสาร พร้อมจัดให้มีการวดัระดบัโดย
สถาบนัท่ีได้รับการยอมรับ รวมถึงภาครัฐต้องดูแลแรงงานไทย โดยให้มีหน่วยงานรัฐท่ีสามารถ
ช่วยเหลือให้คําปรึกษาแก่แรงงานไทยในต่างประเทศ นอกจากการปรับตัวของภาครัฐ และ
ภาคเอกชนแล้ว แรงงานฝีมือในประเทศไทยจําเป็นต้องเตรียมความพร้อม และพัฒนาตนเอง 
พฒันาแนวคดิ ศกึษาเรียนรู้วฒันธรรมประเทศในภมูิภาคอาเซียน ตดิตามการเปล่ียนแปลงทกุด้าน
ของประเทศ พฒันาทกัษะด้านภาษาตา่งประเทศเพ่ือการส่ือสาร โดยเฉพาะภาษาองักฤษ 

 
2.2.6  ความหมาย และแนวคดิในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2.2.6.1  ความหมายของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ (Human Resource Development) เป็นประเด็นท่ีมี

การศกึษามาอย่างตอ่เน่ือง และถกูนําไปใช้ในมมุมองท่ีหลากหลาย แตส่ว่นใหญ่มีความหมายท่ีมี
ความคล้ายคลงึกนั ดงันี ้

นกัวิชาการตา่งประเทศให้นิยามของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ไว้วา่ 
Nadler and Nadler (1990) การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การจดั

ประสบการณ์เรียนรู้ภายในเวลาท่ีกําหนดไว้ เพ่ือเพิ่มความเป็นไปได้ของการปรับปรุงผลการ
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ปฏิบตัิงานให้เกิดความเจริญเติบโต ซึ่งประสบการณ์เรียนรู้ท่ีถูกจดัขึน้เป็นไปได้ในหลายรูปแบบ 
ทัง้แบบท่ีตัง้ใจ และแบบท่ีไม่ตัง้ใจ แบบเป็นทางการ หรือแบบไม่เป็นทางการ ท่ีเป็นการทําให้
เจริญเตบิโตทัง้ในระดบัองค์กร และระดบัตวับคุคล 

Swanson (1995) การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ หมายถึง กระบวนการพฒันาและ/
หรือการปลดปลอ่ยศกัยภาพของคนผา่นการพฒันาองค์กร การฝึกอบรมรายบคุคล และการพฒันา
ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือปรับปรุงผลการปฏิบตังิาน 

นกัวชิาการในประเทศไทย ให้นิยามท่ีใกล้เคียงกนัไว้ ดงันี ้
บงัอร โสฬส (2552) การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ หมายถึง กระบวนการเสริมสร้าง

แก้ไข และสร้างภมูิคุ้มกนั ในด้านทกัษะ ความรู้ และจิตลกัษณะของบคุคลหรือกลุ่มบคุคล เพ่ือให้
เขาเหลา่นัน้มีความรู้ ความสามารถ มีทศันคติ และมีพฤติกรรมและการกระทําท่ีเหมาะสม เพ่ือให้
เป็นทรัพยากรท่ีมีคา่อยา่งแท้จริงของสงัคมหรือองค์การท่ีอยูร่่วมด้วยนัน้ 

โสภณ ภูเก้าล้วน (2551) ได้กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง 
กิจกรรมต่างๆ ท่ีองค์กรจดัให้มีขึน้เพ่ือเพิ่มคณุภาพของทรัพยากรบุคคลขององค์กร  ทัง้ในด้าน
ความรู้  ความเข้าใจ (Knowledge  and  Understanding)  ความถนดั (Aptitude)  ทกัษะ (Skill)  
และความสามารถเฉพาะตวั (Individual  Capacity)  เพ่ือเพิ่มสมรรถนะ (Competencies)  ให้แก่
พนกังานในอนัท่ีจะปฏิบตังิานในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบนัน้ได้อยา่งเตม็ประสทิธิภาพ 

จากความหมายท่ีได้ศกึษาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
หมายถึง การจดัการให้เกิดกระบวนการเสริมสร้างความรู้ ทกัษะ และทศันคติของบคุคล หรือกลุ่ม
บคุคล ผ่านการฝึกอบรม การจดัการเรียนรู้หรือการศกึษา หรือการพฒันาด้วยกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึง่ หรือหลายกิจกรรม และนํามาซึง่ผลการปฏิบตังิานท่ีสงูขึน้ 

2.2.6.2  แนวคดิการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
การศกึษาครัง้นีไ้ด้ใช้แนวคดิการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ของ Nadler and Nadler 

(1990) ซึ่งได้แบ่งแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ออกเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ การฝึกอบรม 
(Training) การศกึษา (Education) และการพฒันา (Development) สามารถสรุปแนวคิดได้ดงั
ตารางท่ี 2.7 
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ตารางที่ 2.7  แนวคดิการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
 

 แนวทางการพัฒนา 
 การฝึกอบรม การศึกษา การพัฒนา 

จดุประสงค์ มุง่เน้นการเรียนรู้
สําหรับงานในปัจจบุนั 
และนําความรู้ไปใช้ใน
การปฏิบตังิานได้ทนัที 

มุง่เน้นการเรียนรู้
สําหรับงานในอนาคต 
เป็นการเตรียมความ
พร้อมสําหรับการเล่ือน
ตําแหนง่ หรือการ
พฒันาอาชีพ 

มุง่เน้นการเรียนรู้เพ่ือ
การพฒันาบคุลากร
ให้ก้าวทนัการ
เปล่ียนแปลง อาจไม่
เก่ียวข้องกบังาน
โดยตรง 

ผู้ รับผิดชอบ ผู้บริหารระดบัต้นท่ี
เก่ียวข้องโดยตรงกบั
ผลการปฏิบตังิาน 

ผู้บริหารระดบักลาง
หรือหวัหน้างาน
โดยตรงของผู้ ท่ีได้รับ
การคดัเลือก 

ผู้บริหารระดบัสงู 

การคดัเลือก
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 

พิจารณาผลการ
ปฏิบตังิาน 

พิจารณาโอกาสในการ
เล่ือนตําแหนง่ 

บคุลากรเลือกพฒันา
ตนเองตามความ
สนใจ 

การสนบัสนนุทาง
งบประมาณ 

ได้รับจากองค์กรโดยมี
ผู้บริหารหรือ
หนว่ยงานพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์
รับผิดชอบ 

ได้จากองค์กรโดยมี
ผู้บริหารระดบักลาง
เป็นผู้ รับผิดชอบ หรือผู้
ได้รับคดัเลือกเป็น
ผู้ รับผิดชอบตนเอง 

ได้องค์กร โดย
ผู้บริหารระดบัสงูเป็น
ผู้ รับผิดชอบ 

การประเมนิผล
กิจกรรม 

ประเมินการเรียนรู้ทัง้
ในระหวา่งการ
ฝึกอบรมและหลงัการ
ฝึกอบรม และ
ประเมินผลการ
ปฏิบตังิาน
เปรียบเทียบก่อนและ
หลงัการฝึกอบรม 

ประเมินการเรียนรู้ 
และประเมินผลการ
ปฏิบตังิานเม่ือดํารง
ตําแหนง่ใหมแ่ล้ว 

การประเมนิขึน้อยูก่บั
วตัถปุระสงค์ของ
กิจกรรม 
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ศิลากร กลุเจริญ (2549: 53-64) ได้ประมวลวิธีการฝึกอบรม การศกึษา และการ
พฒันา ไว้ดงันี ้

1)   การฝึกอบรม (Training) แบง่ได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ได้แก่ 
(1)  การอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion) การชุมนุมปาฐกถา 

(Symposium) 
(2) การฝึกอบรมท่ีให้ผู้ เข้าอบรมเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ ได้แก่ การประชมุ

กลุ่มย่อย (Buzz Group) การประชมุอภิปราย (Conference) การประชมุทัว่ไป (Forum) การ
ประชมุแบบซินดิเคท (Syndicate Method) การประชมุปฏิบตัิการ (Workshop)  การอภิปรายเป็น
กลุม่ (Group Discussion) การระดมสมอง (Brainstorming) การสาธิต (Demonstration) การ
แสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) เกมและสถานการณ์  (Game and Simulation) กรณีศกึษา 
(Case Study) เกมการบริหาร (Management Game) ทศันศกึษา (Field Trips) การทํา
แบบฝึกหดั (Exercise) การทําโครงการจริง (Live Project) การเข้ากลุม่โดยมีผู้สงัเกตการณ์ (Fish 
Bowl) การฝึกอบรมท่ีไว้ตอ่ความรู้สกึ (Sensitivity) วิธีการประสบเหตกุารณ์ (Incident Method) 
และการปฏิบตังิานในเวลาจํากดั (In-Basket Technique) 

(3) การฝึกอบรมเป็นรายบุคคล ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(Computer Assisted Instruction: CAI) การฝึกอบรมทางไปรษณีย์ (Correspondence Study) 
และการฝึกอบรมโดยใช้โปรแกรมการสอนสําเร็จรูป (Programmed Instruction)  

(4) การฝึกอบรมโดยใช้โสตทศันปูกรณ์เป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ ได้แก่ การ
สอนโดยใช้ภาพยนตร์ (Instructional Film) โทรทศัน์การสอน (Instructional Television) และการ
สอนโดยใช้สไลด์/เทป (Slide/Tape Presentation) 

2) การศึกษา (Education) คือ การส่งเสริมให้มีการดงูาน หรือการศึกษาต่อ 
(Continuing Education หรือ Up-Grading) เป็นการเพิ่มคณุวฒุิของบคุลากรทําให้ได้รับความรู้ดี
ขึน้หรือความรู้ใหม ่เพ่ือให้พร้อมสําหรับการเล่ือนขัน้ และการพฒันาสายอาชีพ 

3) การพฒันา (Development) คือ การพฒันาบคุลากรให้มีความพร้อมสําหรับ
การทํางานทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต รูปแบบหรือวิธีการท่ีใช้กนัมาก ได้แก่ 

(1)  การมอบหมายงาน (Delegation) 
(2)  การหมนุเวียนงาน (Job Rotation) 
(3)  การสบัเปลี่ยนโอนย้ายหน้าท่ี (Transfer) 
(4)  การสอนแนะ (Coaching) 
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(5)  การใช้ระบบพ่ีเลีย้ง (Mentoring) 
(6)  การให้ทําหน้าท่ีผู้ชว่ย (Understudy) 
(7)  การให้รักษาการแทน (Acting) 
(8)  การให้ทําหน้าท่ีคณะกรรมการ (Committee) 
(9)  การให้คําปรึกษา (Counseling) 
(10)  การพฒันาตนเอง (Self-Development) 

จากการศกึษาแนวทางการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ท่ีผ่านมา สรุปได้ว่า การเลือก
แนวทางการพฒันานัน้ ต้องเลือกให้เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ และกลุม่เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดย
แต่ละแนวทางประกอบด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย มีทัง้ข้อดีและข้อเสียท่ีแตกต่างกัน ดังนัน้ 
ผู้ เก่ียวข้องกับการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ต้องพิจารณาให้ครบถ้วนทัง้ด้านท่ีเก่ียวข้องกับระบบ 
และด้านท่ีเก่ียวข้องกบัมนษุย์ เพ่ือให้การพฒันาเป็นประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ได้รับการพฒันา และต่อ
องค์กร 
 

2.2.7  เอกสาร และงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย 

พชัราวลยั วงศ์บญุสนิ (2554) ได้นําเสนอหวัข้อ สูป่ระชาคมอาเซียนท่ีเข้มแข็ง โอกาสและ
ความท้าทาย มุมมองจากประชากรและทรัพยากรมนุษย์ ในการสัมมนา เร่ือง แนวทางสร้าง
บุคลากรไทยด้านโทรคมนาคมและ ICT รับมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจัด
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม สํานักงานกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมมกับมหาวิทยาลยัอญัสมัชญั เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 
พ.ศ. 2554 สามารถสรุปได้ว่า ประเทศไทยจะประสบกับภาวะการลดสดัส่วนของประชากรวัย
แรงงาน เร็วกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ หากปราศจากการปรับตวัด้านผลิตภาพของ
กําลังแรงงาน และย่อมกระทบต่อความเป็นไปได้ ในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจในระดบัสากล และเห็นว่ากลยทุธ์หลกัท่ีจะทําให้ประเทศไทยก้าวตอ่ไป คือ การลงทนุใน
การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคณุภาพเชิงผลิตภาพของประชากรวยัแรงงาน และคณุภาพเชิง
สมรรถนะของประชากรสงูวยั และเพ่ือขจดัความเส่ียงต่อปัญหาการขาดแคลนทนุมนษุย์ ควรเร่งพฒันา
ให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ พฒันาความสามารถ ทัง้ในช่วงก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน คือ พฒันา
ระดบัมหาวิทยาลยั การสร้างความร่วมมือจากระดบัมหาวิทยาลยั ไปถึงระดบัอาชีวศึกษา ให้
สามารถปรับตวัด้านการเรียนการสอน และการฝึกอบรมรองรับการเปล่ียนแปลงตา่ง  ๆสําหรับการพฒันา
กลุ่มท่ีอยู่ในตลาดแรงงาน ควรเน้นการเรียนรู้ในสถานท่ีทํางาน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพ่ือปิด
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ช่องว่างการพฒันา (Gap of Development) ให้แรงงานไทยมีผลิตภาพและแข่งขนัได้ในระดบั
สากล ควรดําเนินการผา่นกระบวนการร่างมาตรฐานทกัษะอาชีพบนฐานสมรรถนะ เพ่ือนําไปสูก่าร
ตกลงยอมรับคณุสมบตัขิองแรงงาน (Mutual Recognition of Workforce Qualification) ตอ่ไป 

พชัราวลยั วงศ์บญุสนิ และคณะ (2550: vi–x) ได้ดําเนินการศกึษา เร่ือง การเพิ่มผลิตภาพ
กําลังแรงงาน โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษา จําแนกได้ 3 ประการ คือ 1) การศึกษาวิจัยท่ี
เก่ียวกบัเง่ือนไขต่าง ๆ ในการท่ีสมาชิกประชาคมอาเซียนจะปรับตวัร่วมมือกนัเพิ่มผลิตภาพของ
กําลงัแรงงานอาเซียน 2) การศกึษาและพฒันาแนวทางกลไกระดบัปฏิบตัิให้อาเซียน และประเทศ
สมาชิกปรับตวัในการพัฒนาความร่วมมือดงักล่าว 3) การศึกษาวิจัยแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ท่ี
เหมาะสม และพึงปฏิบตัิได้ต่อเง่ือนไขต่างๆ เพ่ือให้อาเซียน และประเทศสมาชิกมีแนวทางท่ีจะ
ปฏิบตัร่ิวมกนัในการใช้ประโยชน์จากโอกาสด้านการปันผลประชากรให้ได้มากท่ีสดุ 

ขัน้ตอนการศกึษาโครงการนี ้แบง่ได้เป็น 1) การทบทวนวรรณกรรม และการมีสว่นร่วมใน
การประชมุสมัมนาทัง้ในและตา่งประเทศ การสมัภาษณ์เชิงลกึกบัเจ้าหน้าท่ีระดบัสงู – ระดบักลาง
ของประเทศสมาชิกอาเซียน 2) การศกึษาเพ่ือให้ทราบถึง ความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนัระหว่างผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียในภาครัฐภาคการผลิต ภาคแรงงาน/ประชาสังคม และภาควิชาการ เก่ียวกับ
ลกัษณะแนวทางยุทธศาสตร์เชิงนโยบายและกลไกเง่ือนไขท่ีควรจะเป็นทัง้ในระดบัภูมิภาค และ
ระดบัชาติสมาชิกด้วยวิธีการ Delphi 3 รอบในปี พ.ศ. 2549 รวม 95 ท่าน 3) การพฒันาแนวทาง
กลไกระดบัปฏิบตัิในภมูิภาค และแนวทางกลไกเง่ือนไขท่ีจําเป็นเร่งด่วนของไทย โดยอาศยัความ
ร่วมมือจากคณะทํางานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และประชุมระดมสมองกลั่นกรองความ
คิดเห็น เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับร่วมกันจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ในภาครัฐ ภาคการผลิต และภาค
แรงงาน/ประชาสงัคม 

ผลการศกึษาพบวา่ 
1) แนวทางท่ีอาเซียนควรผลกัดนัให้เกิดร่วมกนัในภมูิภาค คือ การมีนโยบายร่วม 

และการวางแผนด้านตลาดแรงงาน และการจ้างงานภายในภมูิภาคร่วมกนั และตลาดแรงงานของ
แตล่ะประเทศ ควรมีลกัษณะร่วมกนั ดงันี ้ เป็นตลาดแรงงานท่ีมีความยืดหยุน่ อดุมไปด้วยแรงงาน
ท่ีมีผลิตภาพ ด้วยกลไกการส่งเสริมคณุภาพเชิงผลิตภาพของกําลงัแรงงานทัง้จากภายในประเทศ 
และภายในภมูิภาคอาเซียน เป็นแรงงานท่ีกําลงัแรงงานต่าง ๆ ทัง้แรงงานสตรี แรงงานนอกระบบ 
ผู้สงูอาย ุและแรงงานตา่งชาติ มีสว่นร่วมกนัอย่างเต็มท่ีในตลาดแรงงาน ด้วยการสง่เสริมลกัษณะ
การทํางานท่ีดี มีศักดิ์ศรี มีความมั่นคงในการจ้างงานและค่าจ้าง มีผลประโยชน์ตอบแทนท่ี
เหมาะสม มีอปุสงค์ และอปุทานท่ีสอดรับกนัได้ดี การวางแผนตลาดแรงงานต้องปรับจากระยะสัน้ 
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สู่ระยะกลางและระยะยาว โดยต้องรองรับการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนั เง่ือนไข
เบือ้งต้น คือ ความร่วมมือในการลกัษณะหุ้นส่วนความร่วมมือทัง้ภายในของแต่ละประเทศ และ
ระหว่างประเทศสมาชิก คือ การมีฐานข้อมลูด้านตลาดแรงงานท่ีทนัสมยัอยู่เสมอ เปรียบเทียบกนั
ได้ ทัง้กรณีเจาะลกึรายอตุสาหกรรม และรายอาชีพ ในลกัษณะสะท้อนให้เห็นถึงอปุสงค์/อปุทานได้ 
นอกจากนีเ้ร่ืองการยอมรับศกัยภาพของแรงงาน และมาตรฐานแรงงานท่ีจะได้รับการพฒันาใน
อนาคต 

2) การผลกัดนัให้เกิดการยอมรับในมาตรฐานฝีมือแรงงานนัน้ เป็นประเด็นท่ีทกุ
ประเทศสมาชิกควรดําเนินการทนัที คือ ดําเนินการจดัทําหรือปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละประเทศ 
โดยต้องเร่ิมต้นจากการมีข้อมูลท่ีพร้อมต่อการจัดการด้านต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการพฒันาทักษะ 
และฝีมือของแรงงาน 

3) แนวทางปรับตวัเชิงยทุธศาสตร์ ด้านนโยบาย และกลไก/เง่ือนไขระดบัภมูิภาค
ของอาเซียน และประเทศสมาชิกท่ีควรจะเป็นในระหวา่งปี พ.ศ. 2550–พ.ศ. 2563 มีดงันี ้

(1)  ยทุธศาสตร์ภมูิภาคท่ี 1  
การทําให้ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียนเป็นตลาดแรงงานท่ีขยายตัว 

ยืดหยุน่ ด้วยกําลงัแรงงานท่ีมีผลติภาพ (Growing, Flexible and Productive Labor Market) 
(2)  ยทุธศาสตร์ภมูิภาคท่ี 2  
 Regional Human-Capital Pooling Policy 
(3)  ยทุธศาสตร์ภมูิภาคท่ี 3 
Regional Partnership in Workforce-Productivity Enhancement on a 

Lifelong Basis เพ่ือพฒันากําลงัแรงงานให้ได้ผลติภาพท่ีใกล้เคียงกนัระหวา่งชาตสิมาชิก 
(4)  ยทุธศาสตร์ภมูิภาคท่ี 4 
ความร่วมมือแบบหุ้นสว่นในการยกระดบัคณุภาพชีวิตในการทํางานของกําลงั

แรงงานอาเซียน 
(5)  ยทุธศาสตร์ภมูิภาคท่ี 5 
วิสยัทัศน์สู่การเป็นภูมิภาคแห่ง Good Practice ด้านมาตรฐานความ

ปลอดภยัในการทํางาน 
(6)  ยทุธศาสตร์ภมูภิาคท่ี 6 
 คุณภาพชีวิตของกําลังแรงงานท่ีมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานหลัง

เกษียณอาย ุ
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(7)  ยทุธศาสตร์ภมูิภาคท่ี 7 
วิสยัทศัน์สูก่ารท่ีอาเซียนเป็นภมูิภาคท่ีปราศจาก Worst Form of Labor 

ภายในปี 2563 
(8)  ยทุธศาสตร์ภมูิภาคท่ี 8 
การสร้างเสริมทศันคตด้ิานการเป็นประชาคมอาเซียนท่ีมีคณุคา่ของความเป็น

มนษุย์ 
นอกจากนี  ้ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับตัวสําหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 

ประกอบด้วย 2 แนวทางหลกั ได้แก่  
1) การสานต่อลกัษณะสําคญัของการร่วมมือในภูมิภาคท่ีเอือ้ต่อการใช้โอกาส

จากการปันผลทางประชากรของประเทศสมาชิก 5 ประการ คือ 
(1) การสร้างสมรรถนะของทนุมนษุย์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ทนัตอ่การ

เปล่ียนแปลง โดยมุง่ลดช่องวา่งระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน ทัง้เก่าและใหม ่
(2) การสร้างทนุทางวฒันธรรม ให้ผู้ มีสว่นได้เสียตา่ง ๆ ในภมูิภาคได้ตระหนกั

ถึงความเป็นหุ้นสว่นแห่งการพมันา มีการแลกเปล่ียนและสง่เสริมการเพิ่มพนูความรู้ความเข้าใจซึง่
กนัและกนัทัง้ระดบันโยบาย และระดบัปฏิบตั ิ

(3) การสร้างความตระหนกัตอ่ปัญหาตา่ง ๆ ร่วมกนัและรับมือกบัปัญหาตา่ง ๆ 
ในลกัษณะการป้องกนั จํากดัขอบเขตของปัญหาและกําจดัปัญหาท่ีเกิดขึน้อย่างเฉียบพลนั และ
การรับมือกบัปัญหาในระยะกลางและระยะยาว 

(4) การแบ่งปันภาระและการ่วมทุนด้านความรู้และด้านเทคนิคภายใน
อาเซียน ทัง้ในลกัษณะทรัพยากรด้านเงินทนุ และทรัพยากรมนษุย์ 

(5) การอาศยัความร่วมมือกบัประเทศคูเ่จรจาอาเซียน เพ่ือช่วยเหลือกนัและ
กนัแบบพ่ีช่วยน้อง เพ่ือนช่วยเพ่ือน 

2) การเพิ่มมิตแิห่งความร่วมมือแบบหุ้นสว่นอยา่งบรูณาการ ทัง้ 4 มิต ิได้แก่ 
(1) ตลาดแรงงานท่ีเหมาะสม 
(2) การคล่ือนย้ายข้ามชาตขิองกําลงัแรงงานและทนุมนษุย์ในภมูิภาค 
(3) คณุภาพชีวิตในการทํางาน 
(4) การยกระดบัคณุภาพความสามารถได้มาตรฐานของกําลงัแรงงานให้เป็น

ท่ียอมรับร่วมกนัระหวา่งประเทศสมาชิก 
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การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของภาค
ศกึษาไทย พบว่ามีแนวทางเช่นกนั ดงัเช่น ในการประชุมสหกิจศึกษานานาชาติ ประจําปี ค.ศ. 2011 
ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ให้ความคิดเห็นสรุปได้ว่า ประเทศในอาเซียนและประเทศอ่ืน ๆ ได้
ให้สหกิจศกึษาเป็นสว่นหนึ่งของหลกัสตูร เป็นการผสมผสานเรียนรู้ในห้องเรียนกบัการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ชีวิตจริง เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ระบบการทํางาน  และ
ประสบการณ์อย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษาจะทําให้นกัศึกษาได้รับความรู้และทกัษะเพิ่มมากขึน้ 
และเพ่ือเตรียมให้นักศึกษามีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ไม่เฉพาะแต่ในระดับท้องถ่ิน ควร
นําเอากลไกของสหกิจศึกษานานาชาติท่ีมีความเข้มแข็งได้รับการร่วมมือจากสถาบนัการศึกษา
และสถานประกอบการระดบัสากลมาเป็นช่องทางพฒันานักศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องเตรียม
ความพร้อมทัง้ด้านภาษาต่างประเทศ ความรู้ทางกฎหมาย ความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรม และ
กฎระเบียบของประเทศนัน้ ๆ (ผู้จดัการออนไลน์, 2554) 

จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเตรียมความ
พร้อมรองรับการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัน้ แบง่ได้เป็นสองระยะ คือ ระยะก่อนท่ีแรงงาน
จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน (อยู่ระหว่างการศึกษา) ซึ่งควรเน้นการประสานความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลยัทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือปรับตวัด้านการเรียนสอน และระยะท่ีอยู่ใน
ตลาดแรงงานแล้ว ซึง่ควรจะเน้นให้เกิดการเรียนรู้ในสถานท่ีทํางาน และทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

2.3  แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ในระดบับุคคล   
 
จากการศึกษาความหมาย และแนวคิดในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ พบว่าการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรม การศึกษา หรือการเรียนรู้นัน้ เป็นการมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้
เช่นเดียวกัน แต่แตกต่างท่ีวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ และวิธีการเรียนรู้ ดงันัน้ ผู้ศึกษาจึง
ดําเนินการศกึษาความหมาย และแนวคดิของการเรียนรู้ ไว้ดงันี ้

 
2.3.1  ความหมายของการเรียนรู้ (Learning) 
นกัวิชาการของไทย ให้ความหมายของการเรียนรู้ (Learning) ไว้ค่อนข้างใกล้เคียงกนัใน

แง่ ท่ี เป็นการเปล่ียนแปลงอย่างถาวร  หรือค่อนข้างถาวร  อีกทัง้ยังเป็นผลท่ีสืบเน่ืองจาก
ประสบการณ์ หรือการฝึกฝนปฎิบตั ิยกตวัอยา่งเช่น  
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จฑุามณี ตระกลูมตุา (2544:  199) ให้ความหมายการเรียนรู้ ว่าเป็นกระบวนการเพิ่มพนู
และปรุงแต่งระบบความรู้ ทกัษะ นิสยั หรือการแสดงออกต่าง ๆ อนัเป็นผล เน่ืองมาจากมีสิ่งมา
กระตุ้ นอินทรีย์ โดยผ่านประสบการณ์ การปฏิบัติหรือการฝึกฝน รวมทัง้ทําให้พฤติกรรม
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมอนัเป็นผลมาจากประสบการณ์ และเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่าง
คอ่นข้างถาวร ซึง่เกิดขึน้โดยเป็นผลของการฝึกปฏิบตัิ ใกล้เคียงกบัความหมายท่ีชยัวฒัน์ สทุธิรัตน์ 
(2552:  48) นิยามไว้ว่า การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นผลเน่ืองมาจาก
กระบวนการเรียนรู้ โดยการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของบคุคลนัน้จะเกิดขึน้คอ่นข้างถาวรหรือถาวร  

สําหรับนกัวิชาการตา่งประเทศ เช่น Rogers  (1986:  43 อ้างถึงใน สวุฒัน์ วฒันวงศ์, 2544) 
กล่าวถึง การเรียนรู้ว่าหมายถึง การเปลี่ยนแปลงท่ีทําให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทัง้นีโ้ดยขึน้อยู่
กบัความสามารถในการจําได้ นอกจากนัน้ ยงัอธิบายเพิ่มเติมอีกด้วยว่า การเรียนรู้ในความหมาย
ของการเปล่ียนแปลงนัน้ สามารถท่ีจะพิจารณาได้ 2 ลกัษณะ คือ เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีลกัษณะ
เป็นไปโดยอตัโนมตัิ (Automatic) ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ โดยเฉพาะการเรียนรู้ตามอธัยาศยั หรือ
การเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ ซึง่เป็นไปโดยท่ีผู้ เรียนอาจจะไม่ได้ตัง้ใจ (Unintended Learning) 
และการเปล่ียนแปลงโดยตัง้ใจ ต้องใช้ความพยายาม (Purpose and Effort) ท่ีมีการวางแผนใน
การเรียน การกําหนดขัน้ตอนในการเรียนและผู้ เรียนจะมีความรอบรู้เช่ียวชาญหลงัจากท่ีได้เรียน
แล้ว ซึ่งลกัษณะของการเปล่ียนแปลงในการเรียนรู้ทัง้ 2 ลกัษณะต้องเป็นการเปล่ียนท่ีค่อนข้าง
ถาวรด้วย 

นอกจากนี ้Kolb (1984, อ้างถึงใน Swanson and Holton III, 2001:  167) ให้คํานิยาม
ของการเรียนรู้ไว้ว่าเป็นกระบวนการท่ีแปรเปล่ียนประสบการณ์เพ่ือสร้างออกมาเป็นความรู้ Kolb 
มีความเห็นว่า การเรียนรู้ไม่ใช่เป็นการได้มาหรือเป็นการส่งถ่ายระหว่างสาระเนือ้หากับ
ประสบการณ์ ซึ่งก่อให้เกิดการเปล่ียนถ่ายความรู้ระหว่างบุคคล หรือมิใช่กระบวนการในการส่ง
ถ่ายหรือในการปลกูสร้างแนวความคิดใหม่ๆ แต่การเรียนรู้จะต้องครอบคลมุถึงการนําเอาความรู้
เก่าท่ีมีอยู่มาปรับแต่งขยายขอบเขต ซึ่งอาจจะนําไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ๆ จะเห็นได้ว่า Kolb 
(1984, อ้างถึงใน Swanson and Holton III, 2001:  167) มีความเช่ือในการท่ีจะนําเอาความคิด
ประประสบการณ์ท่ีมีอยู่ในตวับุคคล ซึ่งเป็นประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าดึงออกมาใช้ในแง่ของการ
สร้างกรอบแนวคิดเพ่ือใช้ในการอ้างอิงหรือตัง้เป็นสมมติฐาน ทําให้ Kolb มีความเช่ือในการเรียนรู้
แบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีทําให้
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ โดยการนําเอาความรู้เดิมมาปรับปรุงต่อยอด นําไปสู่การสร้างความรู้
ใหม่ ๆ และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีค่อนข้างถาวร หรือถาวร อันเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ หรือการฝึกฝนท่ีได้รับ 
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2.3.2  ตวัแบบการเรียนรู้ในระดบับุคคล (Learning Models At The Individual 
Level) 

Swanson and Holton III (2009) ได้สรุปตวัแบบการเรียนรู้ในระดบับคุคลไว้ ประกอบด้วย 
การเรียนรู้ในผู้ ใหญ่ (Andragogy) การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) การ
เรียนรู้แบบไม่เป็นทางการในสถานท่ีทํางาน (Informal and Incidental Workplace Learning) 
และการเรียนรู้สูก่ารเปล่ียนแปลง (Transformational Learning) 

2.3.2.1  การเรียนรู้ในผู้ใหญ่ (Andragogy) 
ทฤษฎีการเรียนรู้ในผู้ ใหญ่ หรือท่ีเรียกว่า Andragogy นัน้ มีนกัคิดท่ีสําคญัหลาย

ท่าน เช่น Lindeman (1926) and Rogers (1983) แตน่กัวิชาการท่ีได้รับความนิยม และเป็นต้น
ตํารับของแนวคิดการเรียนรู้ในผู้ ใหญ่ (Andragogical Model) คือ Malcolm Knowles (อ้างถึงใน 
Swanson and Holton III, 2001: 158) สําหรับตวัแบบการเรียนรู้ในผู้ ใหญ่มีพฒันาการจาก 4 เป็น 
6 หลกัการดงันี ้(Knowles, Holton III and Swanson, 2005:  64–68) 

1) ผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีเม่ือทราบวา่มีความจําเป็นอยา่งไร หรือทําไมต้อง
เรียนรู้ (The Need to Know) ดงันัน้ ผู้ เอือ้อํานวย (Facilitator) สามารถใช้เคร่ืองมือหาช่องว่างของ
สมรรถนะ (Gap) เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และปรับปรุงประสทิธิภาพผู้ เรียนได้ 

2) ผู้ใหญ่มีแนวคิดสว่นบคุคลท่ีต้องการนําตนเอง (The Learners’ Self-
Concept) ดงันัน้ ผู้ เอือ้อํานวย (Facilitator)  ควรหลีกเล่ียงการสร้างสถานการณ์ท่ีเข้าข่าย การ
สอน (Education) หรือการฝึกอบรม (Training) ซึง่อาจทําให้เกิดความขดัแย้งได้ 

3) ประสบการณ์ท่ีมีอยู่ เป็นทรัพยากรท่ีสําคญั และมีค่าต่อการเรียนรู้
ของผู้ ใหญ่  (The Role of The Learners’ Experiences) ดงันัน้ ผู้ เอือ้อํานวย (Facilitator)  ควร
คํานึงถึงประสบการณ์ของผู้ ใหญ่แต่ละคนท่ีมีความแตกต่างกัน และพยายามดึงประสบการณ์
นํามาใช้ในการเรียนรู้ตอ่ไป 

4) โดยปกติแล้วผู้ ใหญ่จะมีความพร้อมในการเรียนรู้ เม่ือการเรียนรู้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ตา่ง ๆ ในชีวิตจริงท่ีต้องเผชิญ (Readiness to Learn) ดงันัน้ ควรคํานึงถึง
ความพร้อมในการเรียน ซึง่เป็นพฒันาการตามขัน้ตอนของประสบการณ์ ท่ีสามารถชกันําให้เกิด
ความพร้อมตอ่การเรียนรู้ได้ เช่น ให้คําปรึกษาสายอาชีพ (Career Counseling) หรือใช้แบบฝึกหดั
สถานการณ์จําลอง (Stimulation Exercises) 

5) ทิศทางการเรียนรู้ในผู้ ใหญ่ (Orientation to Learning) มกัเป็นแบบ
เอาตวัเองเป็นศนูย์กลาง (Life-Centered) หรือนําเอาปัญหาเป็นศนูย์กลาง (Problem-Centered) 
จะเรียนรู้ได้ดีเม่ืออยูใ่นบริบทท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัสถานการณ์ในชีวิตจริง 
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6) แรงจงูใจในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่มกัเกิดจากภายในมากกว่าภายนอก 
หมายถึง แม้ผู้ ใหญ่จะมีการตอบสนองต่อแรงจูงใจภายนอก เช่น งานท่ีดีกว่า การเล่ือนตําแหน่ง 
เงินเดือนท่ีเพิ่มขึน้ แล้ว แตแ่รงจงูใจท่ีมีอํานาจมากท่ีสดุ ได้แก่ แรงจงูใจภายใน เช่น ความพงึพอใจ
ในงาน การนบัถือตนเอง คณุภาพชีวิต หรือความชอบสว่นบคุคล 

โดยสรุปแล้วการเรียนรู้ในผู้ ใหญ่มีลกัษณะพิเศษแตกตา่งจากการเรียนรู้ในวยัเด็ก 
(Pedagogy) ซึ่งผู้ เอือ้อํานวย (Facilitator) หรือผู้ เก่ียวข้องจําเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ในหลกัคิด
ทฤษฎี และความแตกต่างเฉพาะตวับุคคลหรือเฉพาะกลุ่มท่ีจะส่งผลต่อการเรียนรู้ในการพฒันา
จดัการเรียนรู้ในผู้ใหญ่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพตอ่ไป 

บทบาทผู้ ทํางานเก่ียวกบัการเรียนรู้ในผู้ใหญ่ 
อาชญัญา รัตนอบุล (ม.ป.ป.) ได้เสนอว่าบทบาทหลกัของผู้ ท่ีทํางานเก่ียวกับ

การศกึษา หรือนกัการศกึษาผู้ใหญ่  ดงันี ้1) ช่วยผู้ เรียนหรือผู้ ร่วมกิจกรรมการศกึษาตลอดชีวิตเกิด
การเรียนรู้และพฒันา 2) ช่วยผู้ เรียนสามารถแก้ปัญหาในเชิงการปฏิบตัิการ 3) ช่วยผู้ เรียนสามารถ
วิเคราะห์ความต้องการและปัญหาของตนเองได้ และกําหนดนโยบายแนวทางการแก้ไข 4) สร้าง
ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนกับผู้ เรียน และระหว่างผู้ เรียนกับผู้สอน 5) มีความยืดหยุ่น สําหรับ
คําแนะนําของ Rogers (1967) ตอ่บทบาทของผู้สอน หรือผู้ เอือ้อํานวยให้เกิดการเรียนรู้ (อ้างถึงใน 
Knowles, Holton III and Swanson, 2005:  84-87) มีดงันี ้ 

1)  ริเร่ิมสร้างบรรยากาศท่ีไว้วางใจตอ่กนั  
2)  ช่วยทําให้วตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้มีความชดัเจนยิง่ขึน้  
3)  กระตุ้นจงูใจให้ผู้ เรียนแตล่ะคนมีกําลงัขบัเคลื่อนสูเ่ป้าหมาย  
4)  ช่วยให้เป้าหมายการเรียนรู้ของผู้ เรียนแตล่ะคนได้รับการเตมิเตม็  
5)  มีความยืดหยุน่ในการใช้ทรัพยากร และการแสดงบทบาทตอ่ผู้ เรียน 
6)  มีการตอบสนองตอ่การแสดงออกของกลุม่ในชัน้เรียนอยา่งเหมาะสม 

ทัว่ถงึ 
7)  สร้างบรรยากาศการมีสว่นร่วมในชัน้เรียน 
8)  แบง่ปันประสบการณ์ ความรู้สกึ ความคดิเห็นร่วมกบักลุม่ โดยไม่

ตดัสนิหรือประเมินผู้ อ่ืน
กระบวนการ และองค์ประกอบการเรียนรู้ในผู้ใหญ่ 
ในกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ในผู้ใหญ่ มี 8 ขัน้ตอน (Knowles, 1995 อ้างถึงใน 

Swanson and Holton III, 2001: 159-160) ประกอบด้วย  
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1)  เตรียมให้ผู้ เรียนเกิดความพร้อมสําหรับโปรแกรม  
2)  สร้างบรรยากาศให้สง่เสริมการเรียนรู้  
3)  โน้มนําให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการวางแผนการเรียนรู้  
4)  โน้มนําให้ผู้ เก่ียวข้องร่วมในการวินิจฉยัความจําเป็นในการเรียน  
5)  โน้มนําให้ผู้ เรียนร่วมกําหนดวตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้  
6)  โน้มนําให้ผู้ เรียนร่วมออกแบบแผนการเรียนรู้  
7)  ช่วยให้ผู้ เรียนยดึมัน่ในแผนการเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้  
8)  โน้มนําให้ผู้ เรียนร่วมประเมินผลลพัธ์จากการเรียนรู้ 

ซึ่งจากหลกัการ และกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ในผู้ ใหญ่ข้างต้น ร่วมกับ
การศกึษาของ Knowles (1995 อ้างถึงใน Swanson and Holton III, 2001: 159-160) สามารถ
สรุปเป็นองค์ประกอบของกระบวนการการเรียนรู้ในผู้ใหญ่ได้ดงัตารางท่ี 2.8 

 
ตารางที่ 2.8   องค์ประกอบของกระบวนการการเรียนรู้ในผู้ใหญ่ (Process Elements of Andragogy)   
 

Element Andragogical Approach 
การเตรียมความพร้อมให้ผู้ เรียน (Preparing 
Learners) 

จดัเตรียมข้อมลู เตรียมการสนบัสนนุ หรือการ
มีสว่นร่วมช่วยเหลือให้เกิดการพฒันาความ
คาดหวงัท่ีเป็นไปได้เร่ิมต้นคดิหาเนือ้หาสําหรับ
การเรียน 

สร้างบรรยากาศ (Climate) ผอ่นคลาย นา่เช่ือถือ ให้ความเคารพ ไมเ่ป็น
ทางการ อบอุน่ สนบัสนนุกนั ให้ความร่วมมือ
กนั 

การวางแผน (Planning) เอือ้อํานวยให้ผู้ เรียนเป็นผู้วางแผนการเรียนรู้ 
การวนิิจฉยัความจําเป็น (Diagnosis of 
Needs) 

มีสว่นร่วมในการประเมิน 

การกําหนดวตัถปุระสงค์ (Setting of 
Objectives) 

ร่วมการเจรจาหารือตอ่รองเก่ียวกบั
วตัถปุระสงค์ท่ีกําหนด 

การออกแบบแผนการเรียนรู้ (Designing 
Learning Plans) 

จดัการเรียนรู้ตามโครงการ, การเรียนรู้ตาม
ความพร้อม 



39 
  

 

ตารางที่ 2.8  (ตอ่) 
 

 

Element Andragogical Approach 
กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activities) ศกึษาค้นคว้าอิสระ, ค้นคว้าตามรายโครงการ 
การประเมนิผลการเรียนรู้ (Evaluation) ประเมินโดยเพ่ือน ผู้ เช่ียวชาญ หรือผู้

เอือ้อํานวย 
จากหลกัฐานข้อมลูท่ีผู้ เรียนรวบรวมไว้ หรือ 
ประเมินตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

 
ตวัแบบการเรียนรู้ในผู้ใหญ่เชิงปฏิบตั ิ(The Andragogy in Practice Model) 
ตวัแบบการเรียนรู้ในผู้ ใหญ่เชิงปฏิบตัิ มีกรอบแนวคิด แสดงได้ดงัภาพท่ี 2.5 โดย

มิตทิัง้สามด้านของการเรียนรู้ในผู้ใหญ่ตามท่ีแสดงเป็นวงแหวนในรูป ประกอบด้วย  
1) เป้าหมาย และวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ เป็นสิ่งท่ีจะกําหนดหรือ

เป็นแมแ่บบ (Mold) ของประสบการณ์การเรียนรู้  
2)  ความแตกต่างในตัวบุคคลและสถานการณ์ เป็นตัวแปรของการ

เรียนรู้ ซึ่งความแตกต่างท่ีมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ในผู้ ใหญ่ ประกอบด้วย ความแตกต่างใน
เนือ้หาวิชา ความแตกตา่งทางสถานการณ์ และความแตกตา่งในผู้ เรียนแตล่ะคน 

3)  หลกัการเรียนรู้ในผู้ใหญ่ ประกอบด้วย 6 หลกัการ ได้แก่ 
(1) ผู้ ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีเม่ือทราบว่ามีความจําเป็นอย่างไร หรือ

ทําไมต้องเรียนรู้ (The Need to Know)  
(2) ผู้ใหญ่มีแนวคิดสว่นบคุคลท่ีต้องการนําตนเอง (The Learners’ 

Self-Concept)  
(3) ประสบการณ์ท่ีมีอยู่ เป็นทรัพยากรท่ีสําคญั และมีค่าต่อการ

เรียนรู้ของผู้ใหญ่  (The Role of The Learners’ Experiences)  
(4) โดยปกติแล้วผู้ ใหญ่จะมีความพร้อมในการเรียนรู้ เม่ือการเรียนรู้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ตา่ง ๆ ในชีวิตจริงท่ีต้องเผชิญ (Readiness to Learn)  
(5) ทิศทางการเรียนรู้ในผู้ ใหญ่ (Orientation to Learning) มกัเป็น

แบบเอาตวัเองเป็นศนูย์กลาง (Life-Centered) หรือนําเอาปัญหาเป็นศูนย์กลาง (Problem-
Centered) และจะเรียนรู้ได้ดีเม่ืออยูใ่นบริบทท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัสถานการณ์ในชีวิตจริง 



40 
  

 

(6) แรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่มักเกิดจากภายในมากกว่า
ภายนอก 

นอกจากนี ้Knowles, Holton III and Swanson (2005) ยงัได้ให้คําแนะนําต่อ
การนําตวัแบบไปประยกุต์ใช้ 3 ประการ คือ  

1)  หลักการ เ รียน รู้ ในผู้ ใหญ่ ท่ีอ ธิบายไ ว้ เ ป็นหลักการ พื น้ฐาน 
(Foundation) สําหรับการวางแผนให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้  

2)  การวิเคราะห์ผู้ เรียนจําเป็นต้องการดําเนินการอย่างยิ่งเพ่ือให้เข้าใจ
ผู้ เรียนแต่ละคน คณุลกัษณะของแต่ละบุคคล คณุลกัษณะของเนือ้หาวิชา และคณุลกัษณะของ
เหตกุารณ์ ซึง่จะถกูนํามาใช้ในการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่และปรับเปล่ียนตามความจําเป็นให้เหมาะสม
กบัผู้ เรียน  

3)  เป้าหมายและวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ต้องระบุไว้อย่างชดัเจนและมี
ความเป็นไปได้ เพราะจะถกูนํามาใช้เป็นกรอบในการกําหนดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน 
(Knowles, Holton III and Swanson, 2005: 149–157) 
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ภาพที่ 2.5  ตวัแบบการเรียนรู้ในผู้ใหญ่เชิงปฏิบตั ิ

แหล่งที่มา:  Knowles, Holton III and Swanson, 2005: 149. 
 
 
 
 

หลกัการเรียนรู้ในผูใ้หญ่ 

1. ผูเ้รยีนจาํเป็นตอ้งทราบถงึเหตุผลและ
ความจาํเป็นของเรยีนรู ้ 

2. มโนทศัน์ของผูเ้รยีนคอืตอ้งการควบคุม
ตนเอง ชีนํ้าตนเอง 

3. ประสบการณ์เดมิของผูเ้รยีนเป็นแหลง่
ทรพัยากรสาํคญัในการเรยีน 

4. ความพรอ้มในการเรยีน เกดิจาก
สถานการณ์ทีค่วามเกีย่วขอ้งกบัชวีติ
จรงิ หรอืพฒันาการทาํงาน 

5. แนวคดิในการเรยีนรู ้มพีืน้ฐานจาก
ตอนเองเป็นศนูยก์ลาง / ปญัหาเป็น
ศนูยก์ลาง และบรบิททีเ่หมาะสม
สอดคลอ้งกบัชวีติจรงิ 

6. แรงจงูใจในการเรยีนเกดิจากคา่นิยม
ภายใน หรอืผลประโยชน์สว่นบุคคล 

เป้าหมายและวตัถปุระสงคข์องการเรียนรู ้

ความแตกต่างในตวับคุคลและสถานการณ์ 

ANDRAGOGY: 

การเติบโตเชิงสงัคม 

ความแตกต่างทาง

สถานการณ์
 

การเติบโตระดบับคุคล 

ความแตกต่างในผูเ้รียนแต่ละคน 
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2.3.2.2  การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) 
พืน้ฐานของตวัแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ Kolb มาจากตวัแบบการ

วิจยัเชิงปฏิบตัิ (Action Research) ของ Lewin ซึ่งวงจรการเรียนรู้ (Learning Cycle) จาก
ประสบการณ์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดงัภาพท่ี 2.6 

 

 
 

ภาพที่ 2.6  วงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ Kolb 
แหล่งที่มา:  Swanson and Holton III, 2009:  211–213. 
 

1) การสรรหาประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ (Concrete 
Experience) อาจได้มาจากการจําลองสถานการณ์ กรณีศึกษา การทศันศึกษา การแสดงการ
สาธิตตา่ง ๆ 

2) การสังเกตและการสะท้อนความคิดเห็น (Observations and 
Reflections) เป็นการสะท้อนความคิดจากสิ่งท่ีได้สงัเกตจากประสบการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในหลาย ๆ 
แง่มมุ ซึง่อาจประกอบไปด้วยการอภิปราย การสมัมนากลุ่มย่อย การตัง้ปจุฉาวิสชันา การแต่งตัง้ 
ผู้สงัเกตการณ์เพ่ือสะท้อนความคดิเห็นตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ 
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3) การสรุปเป็นแนวคิด ด้วยการบรูณาการหลกัการตา่ง ๆ ท่ีได้จากการ
สงัเกตและการสะท้อนความคิดเห็น (Formation of Abstract Concepts and Generalizations) 
เป็นการผสมผสาน หรือประมวลสิง่ท่ีได้สงัเกตการณ์ให้ออกมาอยู่ในหลกัการเชิงเหตแุละผล ในรูป
ตรรกะหรือในรูปของทฤษฎีอยา่งกว้าง ๆ 

4) การนําเอาตรรกะ ทฤษฎีท่ีสรุปได้นําไปใช้ในการแก้ปัญหาและ
ตดัสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคล้ายคลงึกนั (Testing Implications of Concepts in New 
Situations) อาจใช้วิธีการการสร้างประสบการณ์ในห้องทดลอง การหาประสบการณ์จากการ
ทํางาน กิจกรรมการฝึกหดังานตา่ง ๆ และการจดัให้มีการลงมือฝึกฝนตา่ง ๆ ตามกรอบทฤษฎีหรือ
ตรรกะท่ีสรุปได้ 

จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  คือ การให้ผู้ เรียนได้ตระหนักใน
ปรากฎการณ์ในชีวิตจริง ซึ่งจะนําไปสู่การเรียนท่ีมีชีวิตชีวา โดยให้ประสบการณ์ภาคสนาม
เช่ือมโยงการเรียนรู้ ความคิด และการกระทําเข้าด้วยกนั การเรียนรู้จากประสบการณ์จึงสมัพนัธ์
กบั “การเรียนรู้จากการกระทํา” วิธีการเรียนการสอนจะเช่ือมโยงทกัษะการเรียนรู้กบัสถานการณ์
จริงในโลกของการทํางานจริง เป็นวิธีสอนท่ีมุ่งให้ผู้ เรียนสร้างความรู้จากประสบการณ์เดิม โดยมี
ลกัษณะสําคญั 5 ประการ ดงันี ้(ชยัวฒัน์ สทุธิรัตน์, 2552:  300-303) 

1) การเรียนรู้โดยอาศยัประสบการณ์ของผู้ เรียน 
2) ก่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ ท่ีท้าทายอย่างต่อเน่ือง และเป็นการ

เรียนรู้อยา่งมีชีวิตชีวา ผู้ เรียนต้องทํากิจกรรมตลอดเวลา ไมไ่ด้นัง่ฟังการบรรยายอยา่งเดียว 
3) มีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนัเอง และระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้สอน 
4) ปฏิสมัพนัธ์ทําให้เกิดการขยายตวัของเครือข่ายความรู้ออกไปอย่าง

กว้างขวาง 
5) อาศยัการส่ือสารทกุรูปแบบ เช่น การพดู การเขียน การวาดรูป การ

แสดงบทบาทสมมติ ซึ่งจะเอือ้อํานวยให้เกิดการแลกเปล่ียน การวิเคราะห์ และสงัเคราะห์การ
เรียนรู้ รูปแบบ การเรียนการสอนเชิงประสบการณ์ท่ีนํามาปฏิบตัิอย่างแพร่หลาย คือ รูปแบบการ
สอนแบบฝึกปฏิบตั ิซึง่เป็นการสอนท่ีให้ผู้ เรียนได้มีประสบการณ์ตรง หรือมีประสบการณ์จําลองใน
เร่ืองท่ีเรียนเพ่ือทําความเข้าใจ ประยกุต์ใช้ และสร้างสิ่งใหม่ขึน้ ครอบคลมุถึงการฝึกปฏิบตัิทัง้ใน
ห้องเรียน ห้องทดลอง ห้องสมมต ิและสภาพจริง 

การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เป็นการประสานระหวา่งการนําประสบการณ์เดมิของ
ผู้ เรียนมาเป็นสว่นสําคญัของการเรียนรู้ และเป็นการศกึษาท่ีเพิ่มประสบการณ์ให้กบัผู้ เรียน ดงันัน้ 
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การเรียนรู้เชิงประสบการณ์จึงรวมการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกบัประสบการณ์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น
การฝึกงานในศาสตร์ต่าง ๆ เช่น การฝึกสอนของนิสิตนกัศึกษาครู การฝึกปฏิบตัิในโรงพยาบาล
ของนกัศกึษาแพทย์และพยาบาล รวมทัง้การฝึกงานของนิสิตนกัศกึษาต่าง ๆ การออกภาคสนาม 
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  และการเรียนของพนักงานในสถานปฏิบัติงานจริง รวมถึง
ประสบการณ์ของบุคคลไม่ว่าจะได้จากงานอดิเรก การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน การดูละคร 
ภาพยนตร์ เป็นต้น 

2.3.2.3  การเรียนรู้ในสถานท่ีทํางานแบบไมเ่ป็นทางการหรือแบบไมต่ัง้ใจ 
(Informal and Incidental Workplace Learning) 

Swanson and Holton III (2009: 213–214) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ในสถานท่ี
ทํางานแบบไม่เป็นทางการ (Informal and Incidental Work Learning) ว่าเป็นการเรียนรู้ท่ีหมาย
รวมถึง การเรียนรู้แบบชีนํ้าตนเอง (Self-Directed Learning) การเรียนรู้ผ่านระบบพ่ีเลีย้ง 
(Mentoring) ผ่านการชีแ้นะ (Coaching) การเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย (Networking) การเรียนรู้
จากความผิดพลาด (Mistakes) การเรียนรู้จากการลองผิดลองถกู (Trial and Error) โดยการเรียนรู้
ท่ีมิได้ตัง้ใจนีส้ามารถปลกูฝังให้เกิดเป็นฐานคติ (Assumptions) และความเช่ือ (Beliefs) ของแต่
ละบคุคล ซึง่ตอ่มาอาจกลายเป็นอปุสรรคตอ่การเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ ได้ 
 Watkins and Marsick (2001: 25-29) ได้กลา่วว่า การเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการนีเ้ป็น
หวัใจของการศกึษาในผู้ ใหญ่ เพราะเป็นการเรียนรู้ท่ียดึผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง (Learner-Centered 
Focus) รวมถึงบทเรียนท่ีได้เรียนรู้นัน้สืบเน่ืองมาจากประสบการณ์ชีวิตของผู้ เรียนเอง ตวัแบบท่ี
ได้รับการพฒันา มีพืน้ฐานจากการคิดของ (Dewey, 1938;  Argyris and Schon 1974, 1978 
and Mezirow 1991) (อ้างถึงใน  Watkins and Marsick, 2001:  25-29) และตวัแบบการเรียนรู้
แบบไมเ่ป็นทางการท่ี Cseh ดดัแปลงจากการศกึษาของ  Watkins and Marsick ดงัภาพท่ี 2.7 
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ภาพที่ 2.7  ตวัแบบการเรียนรู้แบบไมเ่ป็นทางการ (Informal and Incidental Learning) 
  

จากตวัแบบข้างต้นวงกลมภายในเปรียบเป็นตวัแทนของความเช่ือตา่ง ๆ ซึง่มีการ
เรียนรู้ท่ีเติบโตขึน้ทุกวนั ๆ คือ การเรียนรู้ท่ีได้รับระหว่างการทํางาน ระหว่างการใช้ชีวิต ซึ่งเป็น
ประสบการณ์ท่ีท้าทาย หรือเป็นปัญหาท่ีต้องแก้ไข สําหรับวงกลมภายนอก คือ บริบทของ
ประสบการณ์ท่ีปรากฎขึน้ทัง้บริบททางตวับคุคล สงัคม ธุรกิจ และวฒันธรรมท่ีทําให้เกิดการเรียนรู้ 
และมีอิทธิพลต่อบุคคลในการแปลความหมายของสถานการณ์ต่าง ๆ  นํามาซึ่งการกระทํา และ
การเรียนรู้ จากตวัแบบแม้วา่ถกูจดัเรียงเป็นวงกลม แตลํ่าดบัขัน้การเกิดไมจํ่าเป็นต้องตอ่เน่ืองกนั 

2.3.2.4  การเรียนรู้สูก่ารเปล่ียนแปลง (Transformational Learning) 
Swanson and Holton III (2009:  215) ได้กลา่วว่า การเรียนรู้สูก่ารเปล่ียนแปลง

ได้รับความสนใจจากงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพิ่มมากขึน้ แนวคิดนีป้รากฎในรูปแบบท่ี
หลากหลายจากนกัคิด นกัวิชาการหลาย ๆ ท่าน เช่น Rumelhart and Norman, Argyris, 
Mezirow and Brookfield ทัง้นีผู้้ ท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ นําในการศึกษาการเรียนรู้สู่การ
เปล่ียนแปลงได้แก่ Mezirow and Brookfield ซึง่เรียกการเรียนรู้สูก่ารเปล่ียนแปลงนีว้่าการเปล่ียน
มมุมอง (Perspective Transformation) (Watkins and Marsick, 2001:  25-29) 

Mezirow (1997) อธิบายว่า การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative 
Learning) เป็นกระบวนการท่ีส่งผลกระทบให้มีการเปล่ียนแปลงกรอบการอ้างอิง (Frame of 
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Reference) ท่ีมาจากการเช่ือมโยงประสบการณ์เข้ากบัแนวความคิด ค่านิยม ความรู้สกึ ทําให้
ผู้ เรียนก้าวผ่านกรอบการอ้างอิงเดิม ๆ  สามารถแยกแยะ และมีความคิดใคร่ครวญท่ีชีนํ้าการ
กระทําของตนเองได้ดียิ่งขึน้ โดยกรอบการอ้างอิงนีแ้บง่ได้เป็น 2 มิต ิคือ 1) พฤตกิรรมทางความคิด 
(Habits of Mind) และ 2) มมุมอง (Point of View) ซึง่พฤตกิรรมทางความคดินี ้จะมีลกัษณะทัว่ไป
กว้างๆ เป็นนามธรรม เป็นความรู้สึก หรือการกระทําท่ีได้รับอิทธิพลทัง้จากสังคม วัฒนธรรม 
การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง หรือเชิงจิตวิทยา ท่ีนํามาซึ่งการแสดงออกของมุมมองท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจงทางความเช่ือ ค่านิยม การตดัสินใจ ทศันคติ และความรู้สึกท่ีผ่านการแปลความ
ละเอียดซบัซ้อนมากขึน้  

นอกจากนี ้Taylor (1998, อ้างถึงใน ธนา นิลชยัโกวิทย์ และอดิศร จนัทรสขุ, 
2552: 22-26) ระบุว่าองค์ประกอบสําคญัของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ยงัประกอบด้วย 
ประสบการณ์ (Experience) การใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Reflection) และการ
แลกเปล่ียนทางความคดิอยา่งมีเหตผุล (Rational Discourse) 

1) ประสบการณ์ (Experience) 
ประสบการณ์เป็นจดุเร่ิมต้นของการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงเพราะจะต้องนํามา

ตีความและรับรู้ผ่านกรอบการอ้างอิง หากสามารถนํากรอบการอ้างอิงเดิมมาใช้อธิบาย
ประสบการณ์ได้ดี ประสบการณ์นัน้ก็จะเสริมและสนับสนุนให้กรอบการอ้างอิงมัน่คงขึน้ ถ้าไม่
สอดคล้องกบักรอบการอ้างอิงเดมิ ก็จะต้องขยายกรอบอ้างอิงออกไปหรือปรับเปล่ียนกรอบอ้างอิงใหม ่

2) การใคร่ครวญอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical Reflection) 
การใคร่ครวญอยา่งมีวิจารณญาณ แบง่เป็นสามระดบั คือ  

(1) การใคร่ครวญเนือ้หา (Critical Reflection of Content) คือ การใคร่ครวญ
อย่างมีวิจารณญาณต่อความถกูต้องของเนือ้หา ของบทความในวารสาร ว่าข้อสรุปหรือเนือ้หานัน้ 
มีเหตผุลหรือไมมี่หลกัฐานยืนยนัมากน้อยเพียงใด 

(2) การใคร่ครวญกระบวนการ (Critical Reflection of Process) คือ การ
พิจารณากระบวนการของการได้มาของข้อมลูนัน้ เช่น ระเบียบวิธีการวิจยั ว่ามีความน่าเช่ือถือ
เพียงใด 

(3) การใคร่ครวญกระบวนการทศัน์ (Critical Reflection of Premises) เป็น
การใคร่ครวญท่ีสําคญัท่ีสดุตามทศันะของ Mezirow ได้แก่ การตัง้คําถามและใคร่ครวญกบัแบบ
แผนวิธีคดิและกรอบอ้างอิงในแง่มมุตา่ง ๆ เช่น มมุมองทางตรรกะ จริยศาสตร์ การเมืองและสงัคม 
สิง่แวดล้อม จิตวิญญา 
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3) การแลกเปล่ียนทางความคดิอยา่งมีเหตผุล (Rational Discourse) 
เคร่ืองมือสําคญัท่ีสุดท่ีทําให้เกิดการปรับเปล่ียนกรอบการอ้างอิงหรือกระบวน

ทศัน์ตามทศันะของ Mezirow (1997) คือ การแลกเปล่ียนทางความคิดอย่างมีเหตผุล ซึง่หมายถึง
การแลกเปล่ียนทางความคิด เพ่ือตรวจสอบความคิด ความเช่ือ ความรู้สึก และคณุค่าต่างๆ ของ
กนัและกนั ซึง่ในกระบวนการแลกเปล่ียนทางความคิดอย่างมีเหตผุลนี ้จะต้องทําความเข้าใจ และ
ตัง้คําถามทัง้กับกระบวนทัศน์ของตนเองและของผู้ อ่ืน โดยบุคคลจะต้องมีความสามารถในการ
เรียนรู้ท่ีเป็นพืน้ฐานสองประการ คือ 

(1) สามารถใคร่ครวญเก่ียวกบัตนเองอย่างมีวิจารณญาณ (Critically Self-
Reflective) 

(2) สามารถทําการตดัสินใจอย่างใคร่ครวญ (Reflective Judgment) ใน
ระหวา่งกระบวนการแลกเปล่ียนความคดิ 

โดยกระบวนการแลกเปล่ียนทางความคิดอย่างมีเหตุผลนี  ้เป็นกระบวนการ
สําคญัท่ีจะต้องได้รับการสร้างให้เกิดขึน้ในระบบการศกึษาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งสําหรับผู้ใหญ่ เพราะ
กระบวนการแลกเปลี่ยนทางความคดิอย่างมีเหตผุลและการใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณจะช่วย
พัฒนาให้เกิดการยอมรับความแตกต่าง พร้อมท่ีจะแลกเปล่ียน และตัดสินใจเพ่ือหาข้อสรุปท่ี
ถกูต้องและสอดคล้องกบัคณุธรรม รวมทัง้สามารถสงัเกตและใคร่ครวญเก่ียวกบัตนเองได้ และเป็น
หน้าท่ีของนกัการศึกษาท่ีจะต้องช่วยให้ผู้ เรียนสร้างและพฒันาทกัษะ ความไว และความเข้าใจ
พืน้ฐานท่ีจะช่วยพฒันาความสามารถท่ีจะทําการใคร่ครวญถึงทศันะและข้อสรุปพืน้ฐาน และเข้า
ร่วมในกระบวนการแลกเปล่ียนทางความคดิได้อยา่งเตม็ท่ีและเป็นอิสระ 

 
2.3.3  งานวจิัยที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ในระดบับุคคล 
สมคิด อิสระวฒัน์ (2538) ได้ทําการศกึษาเร่ือง ลกัษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองของคนไทย

โดยศกึษาจากการสมัภาษณ์บคุคลท่ีประสบความสําเร็จในวิชาชีพของตน โดยท่ีบคุคลนัน้ไม่ผ่าน
การศึกษาสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดสอนวิชาชีพนัน้ ๆ แต่เป็นผู้ ท่ีเรียนรู้ด้วยตนเองจนเป็นท่ียอมรับ
จากท้องถ่ิน สถาบนัหรือบุคคลทั่วไป โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งเสริมลกัษณะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของไทย ท่ีไม่ได้ผ่านสถาบนัการศกึษา เพ่ือนําไปเป็นแนวทางในการวางแผนการ
จดัการศึกษา ทํากิจกรรมและจัดสภาพแวดล้อมท่ีจะนําไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลการศึกษา
พบว่า คณุสมบตัิของคนซึง่เรียนรู้ด้วยตนเอง ต้องเป็นคนช่างสงัเกต ช่างคิด วิเคราะห์ เป็นนกัปฏิบตั ิ
และเป็นนกัประเมินผล รวมทัง้เป็นผู้ มีความพยายาม ตัง้ใจจริง เม่ือมีปัญหาในการเรียนสว่นใหญ่
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ใช้วิธีการคดิและลองทําด้วยตวัเองก่อนหากทําไม่ได้จะสอบถามจากเพ่ือน ผู้ รู้  ค้นคว้าจากหนงัสือ 
แหลง่ข้อมลูในการเรียนรู้ คือ การทดลองทําด้วยตนเอง ผู้ รู้ หนงัสือ เพ่ือน การดงูาน สําหรับปัจจยั
ท่ีส่งเสริมให้เกิดลกัษณะการพฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ บุคลิกภาพของพ่อ แม่หรือบุคคลท่ี
อยูใ่กล้ชิด ท่ีสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

สนัติมา ศรีสงัข์สวุรรณ (2540) ได้ทําวิจยัเร่ือง การพฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือก้าว
ไปสูก่ารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศกึษา: มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมมาธิราช ศกึษาด้วยการ
วิเคราะห์เชิงเอกสาร และสงัเคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ความคดิเห็นของผู้บริหารเก่ียวกบัการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ผล
การศกึษาพบวา่ การเรียนรู้นัน้เกิดขึน้พร้อมกบัชีวิตมนษุย์ โดยมนษุย์เร่ิมเรียนรู้จากธรรมชาติ จาก
การสัง่สมประสบกาณณ์ จนเกิดเป็นภูมิปัญญาท่ีอยู่ในตวับุคคล นอกจากนัน้ ยงัมีปัจจัยหลาย
ประการท่ีเก่ียวข้องและสง่ผลกระทบตอ่การพฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเอง จะต้องอาศยัความพร้อม
ทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา การให้สิ่งเสริมแรงเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เกิดความ
ต้องการท่ีจะเรียนรู้ ในระดบัองค์กรจะต้องสนบัสนุนและส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ เพ่ือให้
บคุลากรสามารถเรียนรู้ได้จากการแก้ปัญหาและประสบการณ์ในการทํางาน 

วรนาท แสงจนัทร์ (2540) ทําการวิจยัเร่ือง แนวคิดและวิธีส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เพ่ือพฒันาทรัพยากรมนษุย์ในองค์กร: กรณีศกึษาธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) โดยเก็บ
รวบรวมข้อมลูและศึกษาจากเอกสารงานวิจยั และสมัภาษณ์ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง ในด้านทศันคต ิ
และความคิดตลอดจนวิเคราะห์สภาพความเป็นจริงขององค์กรเพ่ือหาแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเองอนัเป็นสว่นหนึง่ของความสําเร็จและสมัฤทธ์ิผลของนโยบายพฒันาองค์กร ไปสูก่ารเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงศึกษาปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคในการนําแนวทางดงักล่าวมา
ปฏิบตัิ ผลการศึกษาพบว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งท่ีเหมาะสมกับผู้
เรียนรู้ท่ีมีวฒุิภาวะ สามารถรับผิดชอบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนชีนํ้าตนเอง
มากกว่าผู้สอนเป็นผู้ ชีนํ้า สอดคล้องกบัลกัษณะของผู้ เรียนท่ีเป็นผู้ ใหญ่ แตล่กัษณะการเรียนรู้ด้วย
ตนเองนีย้ังไม่เป็นท่ีคุ้นเคยกับลกัษณะนิสยัของคนไทย จึงจําเป็นต้องมีการแนะนําและอํานวย
ความสะดวก 

สพุตัรา จารุวฒันพานิช (2543) ได้วิจยัเร่ืององค์กรแห่งการเรียนรู้: แนวทางการส่งเสริม
และพฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเองของพนกังานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดย
ศกึษาจากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องร่วมกบัการสมัภาษณ์ความคดิเห็นจากผู้บริหารและพนกังาน
ระดบัหวัหน้างาน ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบันโยบาย การวางแผน การออกแบบกิจกรรม เพ่ือดําเนินการ
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พฒันาพนกังาน รวมทัง้สิน้ 14 คน มีวตัถปุระสงค์ของการศกึษาเพ่ือ สํารวจแนวคดิ ทฤษฎีเก่ียวกบั
การเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง องค์กรแห่งการเรียนรู้ และศกึษาปัจจยัท่ีมีสว่นสนบัสนนุ อปุสรรค
ท่ีเป็นข้อจํากดั เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการสง่เสริมและพฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเองขององค์กรให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่า การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับผู้ เรียนท่ีเป็นผู้ ใหญ่วยัทํางาน ซึ่งผู้ เรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง 
ผู้ เรียนเป็นผู้ ชีนํ้าตนเองมากกวา่ผู้สอนเป็นผู้ ชีนํ้า ผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ และ
มีความพร้อมท่ีจะเรียนมากกว่าเด็ก การเรียนรู้เป็นผลมาจากแรงจงูใจภายใน ไม่มีใครบงัคบั และ
หากเข้าใจถึงการเรียนรู้ และวิธีการเรียนรู้ จะมีผลทําให้การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นไปอย่างตอ่เน่ือง 
เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากนีป้ระเด็นอุปสรรคในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ถึงแม้จะมี
แหลง่ข้อมลูท่ีทนัสมยัสนบัสนนุการเรียนรู้ แตถ้่าพนกังานมีพฤติกรรมท่ีไม่สนใจและไม่ตระหนกัถึง
ความสําคญัของการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือไมมี่ความไว้วางใจกนัในกลุม่ของพนกังานก็จะทําให้ไม่
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

แสงเดือน ทวีสนิ, นงนชุ ภทัราคร, และธนัยวิช วิเชียรพนัธ์ (2545) ได้ศกึษาเร่ือง สไตล์การ
เรียนรู้ของนกัศกึษาวิศวกรรมศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาสไตล์การเรียนรู้ของนกัศกึษาวิศวกรรมศาสตร์ในสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตามแนวคิดของ Kolb โดยใช้การวิจยัในเชิงปริมาณ กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนักศึกษาซึ่งสุ่มจากสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 9 แห่ง จํานวน 2,062 ตวัอย่าง และ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปร โดยใช้สถิติ ไคร์แสควร์ (Chi-Square) ผลการศึกษา
พบว่า 1) นักศึกษาจํานวนมากท่ีสุดจํานวนร้อยละ 37.1 มีสไตล์การเรียนรู้แบบ Converger 
รองลงมาร้อยละ 23.6 เป็นแบบ Diverger ร้อยละ 20.9 เป็นแบบ Accommodator จํานวนน้อย
ท่ีสดุร้อยละ 18.4 เป็นแบบ Assimilator 2) สไตล์การเรียนรู้กบัเพศ สถาบนั ภาควิชา และชัน้ปีของ
นกัศกึษา มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.001 ดงันัน้ การเรียนการสอนนกัศกึษา
ทางวิศวกรรมศาสตร์ควรเน้นความคิดเชิงนามธรรม และการทดลองปฏิบัติ โดยคํานึงถึงเพศ 
ภาควิชา และชัน้ปีของนกัศกึษา 

ปวีณ พิมพ์สวุรรณ, ภทัราภรณ์ สิริเดชชยั, เทวพร เจริญกิจ, ทศัโรจน์ เอือ้สกุลเกียรติ,      
สุวฒันาพร เลาหเลิศเดชา (2547) ได้ทําการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ระดบั
บุคคล กรณีศึกษา บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ และหาปัจจยัช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
ระดับบุคคล เพ่ือพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป ซึ่งใช้การวิจัยในเชิงปริมาณ โดยมี
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ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 247 ตวัอย่าง และวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 
โดยใช้สถิติ ไคร์แสควร์ (Chi-Square) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ระดบั
บคุคลของพนกังาน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ได้แก่ เทคนิคและวิธีการท่ีเรียนรู้, การจดับรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ การเพิ่มอํานาจการตดัสินใจ การทํางานเป็นทีมและเครือข่ายท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
การเรียนรู้ระดบับุคคล ในขณะท่ีปัจจัยด้านเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้มากท่ีสุด แต่ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัการเรียนรู้ระดบับุคคล สําหรับบุคลิกลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาย ุระดบั
การศกึษา ระดบัตําแหน่ง ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัการเรียนรู้ระดบับคุคล 

สุภัสทรา สันติวัฒนา (2550) ได้ทําการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพร้อมในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของพนกังานโรงงานผลิตนํา้มนัพืช วตัถปุระสงค์ของการศกึษา มีดงันี ้1) ศกึษา
ระดบัความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองในองค์กร 2) ศกึษาปัจจยัสว่นบคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่ความ
พร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้ นํากบัความพร้อมใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  4) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง กลุ่มตวัอย่าง คือ พนกังานของบริษัทผลิตนํา้มนัพืชแห่งหนึ่งในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
จํานวน 140 ตวัอย่าง และวิเคราะห์ข้อมลูด้วยการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคณู และสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั ผลการศกึษาพบว่า พนกังานสว่นใหญ่มีคะแนนความพร้อมในการเรียนรู้
ด้วยตนเองในระดบัปานกลาง พนกังานท่ีมีตําแหน่งงานและการศกึษาตา่งกนัมีความพร้อมในการ
เรียนรู้แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั และการรับรู้ภาวะผู้ นําต่างกนัส่งผลให้พนกังานมีความพร้อม
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองแตกต่างกนั การรับรู้ความสามารถตนเอง มีความสมัพนัธ์กบัความพร้อม
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการรับรู้การสนบัสนุนจากองค์กร มีความสมัพนัธ์กบัความพร้อมใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  

กิตติยา อินทกาญจน์ (2553) ได้ศึกษาเร่ือง การเรียนรู้ระดับบุคคลและระดับทีมของ
องค์กร กรณีศึกษาองค์กรท่ีได้รับรางวลัคณุภาพแห่งชาติ โดยมีวตัถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือ 
1) ศกึษาถึงแนวทางปฏิบตัิขององค์กรตามปัจจยัท่ีสนบัสนนุให้เกิดการเรียนรู้ขององค์กร 2) ศกึษา
ถึงกิจกรรมท่ีทําให้เกิดการเรียนรู้ขององค์กร 3) ศึกษาการเรียนรู้ระดบับุคคลและระดบัทีมของ
องค์กรท่ีได้รับรางวลัคณุภาพแห่งชาติ ซึง่เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed-Method) ด้วยการ
เก็บข้อมูลจากการสมัภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการทอดแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า     
1) แนวทางการปฏิบตัิขององค์กร 7 ปัจจยั ได้แก่ กลยทุธ์ โครงสร้าง วฒันธรรม การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์ สภาพแวดล้อม แรงจงูใจ และผู้สง่เสริมการเรียนรู้ 2) กิจกรรมท่ีสนบัสนนุให้เกิดการเรียนรู้
ขององค์กรนัน้มีกิจกรรมท่ีสนบัสนนุให้เกิดการเรียนรู้ของลกูค้าภายในและลกูค้าภายนอก 3) ระดบั
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บุคคลมีรูปแบบการเรียนรู้จากการนําตนเองอยู่ในระดบัสูง โดยมีลกัษณะเป็นบุคคลท่ีเปิดใจรับ
โอกาสท่ีจะเรียน มีความรับผิดชอบตอ่การเรียนของตนเอง มีความรักท่ีจะเรียน มองอนาคตในแง่ดี 
มีความคดิริเร่ิมและมีอิสระในการเรียน มีทกัษะท่ีจําเป็นในการเรียนรู้และแก้ปัญหา และเช่ือมัน่ว่า
ตนเองเป็นผู้ เรียนท่ีดีได้ และ 4) ระดบัทีมมีรูปแบบการเรียนรู้ คือ ทีมมีการปฏิบตัิงานท่ีเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั ได้รับการเพิ่มอํานาจ มีการสร้างพลงัของกลุม่ สร้างสรรค์ เปล่ียนแปลงสิง่ใหม่และ
การประสานงาน มีบทบาทและการถ่ายทอดวิธีการปฏิบตัติอ่ทีมอ่ืน ๆ มีการสร้างความไว้วางใจกนั
ในการปฏิบตัิและบอกข้อเท็จจริงต่อกนั สร้างความรู้สึกปลอดภยัเม่ือต้องเผชิญความเส่ียง มีการ
ให้อภยักนัและให้กําลงัใจ นอกจากนีที้มมีรูปแบบการส่ือสารในการเรียนรู้เป็นทีมด้วยการสนทนา
และการอภิปราย และยงัมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้สภาพความเป็นจริงในปัจจบุนัและ
การเรียนรู้ในวิธีการปฏิบตัิ สําหรับทกัษะท่ีสําคญัของสมาชิกในการเรียนรู้เป็นทีม คือ ทกัษะการ
คดิเชิงวิเคราะห์ และทกัษะการทํางานเป็นทีม 

Hicks and Peterson (1999 อ้างถึงใน Leonard and Lang, 2010) ได้ศกึษาและพฒันาตวั
แบบการพฒันาสมรรถนะด้านความเป็นผู้ นํา โดยมีการประเมินประสิทธิผลของวิธีการหรือรูปแบบ
ของโปรแกรมพัฒนาต่างๆ รวม 9 รูปแบบ ผลการสํารวจกรรมการบริหารขององค์กรสรุปได้ว่า 
รูปแบบของโปรแกรมพฒันาผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Action Learning) เป็นรูปแบบมีประสิทธิผล
ในระดบัสงูสดุในทกุองค์ประกอบของการพิจารณา รายละเอียดดงัตารางท่ี 2.9 

 
ตารางที่ 2.9  การประเมนิประสทิธิผลของวิธีการพฒันาสมรรถนะด้านความเป็นผู้ นํา 
 
Type of Program Insight Motivation Skill 

Develop
ment 

Real 
World 
Practice 

Accounta
bility 

Test-Based Developmental 
Assessments With IDP 

S M W W W 

Mentoring M S W W W 
360 Degree Feedback With 
IDP 

S S W W W 

Traditional Leadership 
Development Program 

S M M W W 
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ตารางที่ 2.9  (ตอ่) 
 

     

Type of Program Insight Motivation Skill 
Develop
ment 

Real 
World 
Practice 

Accounta
bility 

Semitraditional Leadership 
Development Program 
Including IDP 

S M S M W 

Simulation-Based 
Developmental Assessments 
With Feedback Including IDP 

S S M M W 

Developmental Assignments M S M S S 
Individual Coaching With 
Trained Coach 

S S S S M 

Action Learning S S S S S 
 
หมายเหตุ:  IDP = Individual Development Plan; W = Weak, M = Moderate, S = Strong 
 

O’Neil and Lamattina (2000) ทําการศึกษาเร่ือง Self-Directed Learning for 
Supervisory Development ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเสนอแนวทางการนําการเรียนรู้ด้วยตนเองไป
ปฏิบตัิให้แก่บริษัทขายอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและก๊าซแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา เน่ืองจาก
อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างและแนวทางดําเนินธุรกิจ ผลจากการศึกษารวบรวมข้อมูลและ
ออกแบบโครงการพฒันาความเป็นผู้ นํารูปแบบใหม่ให้แก่บริษัทฯ ซึง่เน้นส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิด
ความเข้าใจตนเองและสร้างความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์การทํางานประจําวนั
ด้วยตนเอง และนําไปทดลองใช้กบัพนกังานระดบัหวัหน้างาน 12 คน ทําให้ผู้ ร่วมโครงการทราบถึง
จดุแข็งและจุดอ่อนในการนําการเรียนรู้ด้วยตนเองเข้าไปใช้ โดยจดุแข็งท่ีพบ คือ การนําเคร่ืองมือ
ต่าง ๆ มาให้ผู้ ร่วมโครงการประเมินทกัษะความสามารถของตนและทําความเข้าใจตนเองได้มาก
ขึน้ ในขณะท่ีจุดอ่อนท่ีพบคือ ยงัไม่มีการเช่ือมโยงประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วยตนเองเข้ากบัการ
พฒันาประสทิธิภาพในการทํางาน และการตอบสนองตอ่ความต้องการขององค์กร 
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Murray (2003) ได้ศกึษาเร่ือง Organisational Learning, Competencies, and Firm 
Performance: Empirical Observations ในอตุสาหกรรมก่อสร้างของประเทศออสเตรเลีย โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือแสดงให้เห็นถึงประเภทของสมรรถนะท่ีนําไปสู่ผลการปฏิบตัิงานท่ีเป็นเลิศ ผล
จากการศึกษาพบว่า สมรรถนะท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบตัิงานโครงการระยะสัน้ (Short-Term 
Project Performance) ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านการบริหารจดัการ (Management Competencies)  
2) สมรรถนะด้านเทคนิค (Technical Competencies) และ 3) สมรรถนะด้านการเรียนรู้ 
(Learning Competencies) โดย ผลการศึกษาไม่รวมถึงสมรรนถะด้านการดําเนินงาน 
(Operational Competencies) เน่ืองจากไม่มีกรณีศกึษาอยู่ สมรรถนะทัง้ 3 มีอิทธิพลน้อยตอ่ผล
การปฏิบตัิงานโครงการระยะยาวขององค์กรขนาดใหญ่ ทัง้นี ้แม้ผลการศกึษาจะปรากฎหลกัฐาน
สนบัสนนุในระดบัการเรียนรู้ (Levels of Learning) ขัน้ต้นเป็นสว่นใหญ่ แตเ่พ่ือสร้างให้ระบบย่อย
การเรียนรู้ขององค์กรมีความเข็มแข็ง มีคณุคา่ สะท้อนเป็นผลการปฏิบตัิงานในระดบัการเรียนรู้ขัน้
สงู และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัท่ียัง่ยืน (Sustain Competitive Advantage) องค์กร
ต่าง ๆ ควรสนับสนุนการปรับปรุงและพฒันาสมรรถนะ ซึ่งสามารถให้ผลตอบแทนได้ในระดบัท่ี
เหนือกวา่ในระยะยาว 

Skule and Reichborn (2007) ทําการศกึษาเร่ือง Building Organisational Capability 
With a Learning-Conducive Workplace ผลการศกึษารายงานว่า พนกังานส่วนใหญ่รับรู้ว่า
สถานท่ีทํางานเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีสําคญัท่ีสดุต่อสมรรถนะในปัจจุบนั และความรู้ในงาน  โดย
มากกว่าร้อยละ 90 ของพนกังานคิดว่า การเรียนรู้จากประสบการณ์ทํางานประจําวนันัน้สําคญั
มากกว่าการเข้าอบรมแบบเป็นทางการ และพบปัจจยัท่ีทําให้เกิดการเรียนรู้ในการทํางาน ดงันี ้   
1) ความต้องการของลกูค้า 2) การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีหรือองค์กร 3) การสนบัสนุนจาก
ระดบับริหารหรือจากภายนอก 4) ความรับผิดชอบและรางวลัท่ีจะได้รับ 5) การสร้างสถานท่ีทํางาน
ให้เหมาะสมตอ่การเรียนรู้ 

ในการศกึษางานวิจยัท่ีผ่านมาสรุปได้ว่าแนวทางพฒันาสมรรถนะของบคุลากรในองค์กร 
ท่ีเป็นผู้ ใหญ่ในวยัทํางาน จําเป็นต้องอาศยัการผสาน และประยกุต์ใช้ตวัแบบการเรียนรู้ในระดบั
บคุคล (Individual Learning) ท่ีหลากหลาย มีความสอดคล้องกบัลกัษณะการเรียนรู้ในวยัผู้ ใหญ่ 
พร้อมทัง้ต้องมีการเสริมสร้างบรรยากาศท่ีกระตุ้นให้บคุลากรขององค์กรเห็นความสําคญัท่ีจะต้อง
เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองให้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี และข้อมูล ข่าวสาร 
ความรู้ใหม่ๆ   โดยนําเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตวัช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่
ผู้ เรียนในวยัผู้ ใหญ่ (Adult Learners) จะก่อให้เกิดการพฒันาเป็นสมรรถนะของบุคลากร และ
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สะท้อนมาเป็นผลการปฏิบตังิาน (Performance)  แตใ่ช่วา่กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้แล้วจะสร้าง
ให้เกิดการพฒันาสมรรถนะได้ทัง้หมด (Drejer, 2000:  219) ดงันัน้ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องต้องทําให้มัน่ใจได้
วา่กระบวนการเรียนรู้ท่ีพยายามสร้างให้เกิดขึน้นัน้ไมไ่ปทําลายสมรรถนะของบคุลากร หมายความ
วา่นอกจากความจําเป็นท่ีต้องหาวา่กระบวนการเรียนรู้แบบใดเหมาะสมแล้วนัน้ ต้องมีการทดสอบ
ก่อนนําไปใช้จริง เพ่ือให้มัน่ใจว่าการเรียนรู้ได้สะท้อนเป็นการกระทําและสร้างความเช่ือมโยงไปยงั
วงจรการเรียนรู้ใหม ่ๆ ตอ่ไป 

 
2.4  ความหมาย และมาตรฐานการปฏบิตังิานของผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรม 

สาขาอุตสาหการ ระดับภาคีวศิวกร 
 
คําท่ีเก่ียวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมีหลายคําด้วยกัน จากการศึกษาสามารถ

สรุปเป็นความหมายได้ดงันี ้
 
2.4.1  ความหมาย วิศวกร วิศวกรรม และวศิวกรรมศาสตร์ 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นิยามความหมายของคําว่า วิศวกร ว่า

หมายถึง ผู้ประกอบงานวิศวกรรม คําว่า วิศวกรรม หมายถึง การนําความรู้ทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาประยกุต์ใช้ และวิศวกรรมศาสตร์ หมายถึง วิชาท่ีเก่ียวกบัการนําความรู้
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ มีหลายสาขา เช่น วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคร่ืองกล (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542.) 

พระราชบญัญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 นิยามความหมายของคําว่า วิชาชีพวิศวกรรม ว่า
หมายถึง วิชาชีพวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเคร่ืองกล 
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิศวกรรมอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(พระราชบญัญตัวิิศวกร, 2542) 

ดังนัน้ ผู้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หมายถึง ผู้ ท่ีนําความรู้จากการศึกษาวิชาทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า 
วิศวกร 

ปัจจบุนั วิชาชีพวิศวกรรม ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง มีทัง้สิน้ 7 สาขา ได้แก่ วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเคมี (กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศรกรรม
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ควบคมุ, 2550) ทัง้นีต้ามพระราชบญัญตัวิิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 46 ได้แบง่ระดบัของการเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพไว้ ส่ีระดบั ได้แก่ ภาคีวิศวกร ภาคีวิศวกรพิเศษ สามญัวิศวกร และวฒุิวิศวกร ซึ่ง
แต่ละสาขานอกจากกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานไว้แตกต่างกันในแต่ละสาขา ขอบเขตการ
ปฏิบัติของวิศวกรแต่ละระดับยังแตกต่างกันด้วยตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์และคณุสมบตัขิองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ซึง่จะอธิบายขอบเขตการปฏิบตัิงานของ
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอตุสาหการในหวัข้อถดัไป 

 
2.4.2  กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิและขอบเขตการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบวชิาชีพ

วิศวกรรม สาขาอุตสาหการ ของประเทศไทย 
 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาระดบัปริญญาตรีให้
เทียบเคียงกันได้ทัง้ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ มีรายละเอียดครอบคลุมสาขาวิชาทาง
วิศวกรรมศาสตร์ทัง้สิน้ 17 สาขา (มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์, 
2553) สามารถสรุปกลุม่ความรู้ ของสาขาวิชา อตุสาหการ ได้ดงัตารางท่ี 2.10 

 
ตารางที่ 2.10  เนือ้หาสาระสําคญัของหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาอตุสาหการ 
 
ลาํดบัที่                                            เนือ้หาความรู้ 

1. กลุม่ความรู้ด้านวสัดแุละกระบวนการผลติ (Materials and Manufacturing 
Processes) 
1.1 กระบวนการทางวิศวกรรมทางวสัดโุลหะและอโลหะ 
1.2 การวิเคราห์และออกแบบผลติภณัฑ์และกระบวนการ 

2. กลุม่ความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภยั (Work Systems and Safety) 
2.1  การศกึษาและออกแบบระบบงาน 
2.2  ความปลอดภยั การยศาสตร์ และอาชีวอนามยั 

3. กลุม่ความรู้ด้านระบบคณุภาพ (Quality Systems) 
3.1  การควบคมุคณุภาพ 
3.2 การจดัการคณุภาพเชิงรวม  
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ตารางที่ 2.10  (ตอ่) 
 
ลาํดบัที่                                            เนือ้หาความรู้ 

4. กลุม่ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน (Financial and Economy)  
4.1  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
4.2  การวิเคราะห์ต้นทนุทางอตุสาหกรรม 

5. กลุม่ความรู้ด้านการจดัการการผลติและการดําเนินงาน (Production and Operations 
Management) 
5.1  การวางแผนและควบคมุการผลติ 
5.2  การวิจยัดําเนินงาน 
5.3  การจดัองค์กรทางอตุสาหกรรมและการจดัการ 
5.4  การจดัการระบบซอ่มบํารุง 
5.5  การจดัการพลงังานและสิง่แวดล้อม 

6. กลุม่ความรู้ด้านการบรูณาการวิธีการวิศวกรรมอตุสาหการ (Integration of Industrial 
Engineering Techniques) 
6.1  การออกแบบผงัโรงงาน 
6.2  โครงงานวิศวกรรมอตุสาหการ 

 
ทัง้นีห้ลกัสตูรท่ีต้องการใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ต้องเป็นไปตามข้อบงัคบั

ของสภาวิศวกร (ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร, 2551) สามารถสรุปได้ดงัตารางท่ี 2.11 
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ตารางที่ 2.11  กลุม่วิชาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ วิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวศิวกรรมสาขา  
                   อตุสาหการ ท่ีสภาวิศวกรให้การรับรองในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 

 
วิชาพืน้ฐานทาง
วิทยาศาสตร์  

(Basic Sciences) 

วิชาพืน้ฐานทางด้าน
วิศวกรรม  

(Basic Engineering)* 

วิชาเฉพาะทางวศิวกรรม 
(Specific Engineering)** 

กลุม่วิชาพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร์ (ไมน้่อยกวา่ 9 
หนว่ยกิต) 

1) Engineering Drawing 
2) Engineering Mechanics 
3) Engineering Materials 
4) Computer Programming 
5) Engineering Statistics / 
Probability and Statistics 
6) Manufacturing 
Processes 
7) Thermodynamics 
8) Fundamental of 
Electrical Engineering 

1) Industrial Work Study 
หรือ Engineering Kinetics 
and Reactor Design 
2) Operations Research 
หรือ Chemical Engineering 
Principles and Calculations 
3) Productions Planning 
and Control หรือ Process 
Dynamics and Control 
4) Quality Control หรือ Unit 
Operations I หรือ Unit 
Operations II หรือ Unit 
Operations III 
5) Industrial Plant Design 
หรือ Chemical Operations 
หรือ Environmental 
Chemical Engineering 
6) Maintenance 
Engineering หรือ Chemical 
Engineering 
Thermodynamics 
7) Engineering Economy 
หรือ Chemical Engineering  
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ตารางที่ 2.11  (ตอ่) 
 

  

วิชาพืน้ฐานทาง
วิทยาศาสตร์  

(Basic Sciences) 

วิชาพืน้ฐานทางด้าน
วิศวกรรม  

(Basic Engineering)* 

วิชาเฉพาะทางวศิวกรรม 
(Specific Engineering)** 

  Economics and Cost 
Estimation 

กลุม่วิชาพืน้ฐานทางฟิสกิส์ 
(ไมน้่อยกวา่ 6 หน่วยกิต) 

*ต้องมีรายวิชาตาม ก) – ง) ทกุ
วิชา และรายวชิาตาม จ) – ซ) 
ไมน้่อยกวา่ 2 วิชา ซึง่รวมแล้ว
ต้องมีวิชาพืน้ฐานทาง
วิศวกรรมไมน้่อยกวา่ 6 วิชา 

**ต้องมีการเรียนและผา่นไม่
น้อยกวา่ 4 กลุม่วิชา ในกลุม่ 
ก) – ซ) จะนบัให้เพียงกลุม่ละ 
1 วิชาเทา่นัน้ รวมแล้วต้องมี
วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไม่
น้อยกวา่ 12 หนว่ยกิต และ
ต้องไมน้่อยกวา่ 4 วิชา 

กลุม่วิชาพืน้ฐานทางเคมี (ไม่
น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต) 

 
โดยหลกัเกณฑ์ และคณุสมบตัิของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแต่ละระดบัจะต้องเป็นไป

ตาม ข้อบงัคบัสภาวิศวกร ซึ่งประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ทัง้นีส้ามารถสรุปหลกัเกณฑ์ และ
คณุสมบตัขิองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอตุสาหการ ได้ดงัตารางท่ี 2.12 

 
ตารางที่ 2.12  หลกัเกณฑ์ และคณุสมบตัขิองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอตุสาหการ

โรงงาน 
 

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒวิิศวกร 
1) งานให้คําปรึกษา ทําไมไ่ด้ ทกุขนาดท่ีลงทนุไม่

เกิน 200 ล้านบาท 
โดยไมร่วมคา่ท่ีดนิ 

ทําได้ทกุขนาด 

2) งานวางโครงการ ทกุขนาดท่ีลงทนุไม่
เกิน 20 ล้านบาทโดย

ไมร่วมคา่ท่ีดนิ 

ทกุขนาดท่ีลงทนุไม่
เกิน 200 ล้านบาท 
โดยไมร่วมคา่ท่ีดนิ 
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ตารางที่ 2.12  (ตอ่) 
 

  

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒวิิศวกร 
3) งานออกแบบและ
คํานวณ 

ทําไมไ่ด้ 1) โรงงานท่ีใช้คนงาน
ไมเ่กิน 300 คน หรือ 
2) โรงงานท่ีลงทนุไม่
เกิน 200 ล้านบาทโดย
ไมร่วมคา่ท่ีดนิ 

 

4) งานควบคมุการ
สร้างหรือการผลติ 

1)ท่ีใช้คนงานไมเ่กิน 
150 คน หรือ 

2)โรงงานท่ีลงทนุไม่
เกิน 30 ล้านบาทโดย
ไมร่วมคา่ท่ีดนิ 

1) โรงงานท่ีใช้คนงาน
ไมเ่กิน 300 คน หรือ 
2) โรงงานท่ีลงทนุไม่
เกิน 200 ล้านบาทโดย
ไมร่วมคา่ท่ีดนิ 

5) งานพิจารณา
ตรวจสอบ 

ทําได้ทกุขนาด ทําได้ทกุขนาด 

การผลิต การสร้าง หรือการประกอบส่ิงใดๆ กระบวนการผลิตวัสดุสําเร็จรูป หรือกึ่ ง
สําเร็จรูป การหลอม การหล่อ การรีด หรือการเคลือบโลหะ การอบชุม การชุบ หรือการ
แปรรูปโลหะ ไม้ หรือวัสดุอ่ืนๆ  
1) งานให้คําปรึกษา ทําไมไ่ด้ ทกุขนาดท่ีลงทนุไม่

เกิน 200 ล้านบาท 
โดยไมร่วมคา่ท่ีดนิ 

ทําได้ทกุขนาด 

2) งานวางโครงการ ทกุขนาดท่ีลงทนุไม่
เกิน 20 ล้านบาทโดย

ไมร่วมคา่ท่ีดนิ 

ทกุขนาดท่ีลงทนุไม่
เกิน 200 ล้านบาท 
โดยไมร่วมคา่ท่ีดนิ 

3) งานออกแบบและ
คํานวณ 

ทําไมไ่ด้ ทําไมไ่ด้ 

4) งานควบคมุการ
สร้างหรือการผลติ 

1)ท่ีใช้คนงานไมเ่กิน 
200 คน หรือ 
2)โรงงานท่ีลงทนุไม ่

1)โรงงานท่ีใช้คนงาน
ไมเ่กิน 300 คน หรือ 
2)โรงงานท่ีลงทนุไม ่
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ตารางที่ 2.12  (ตอ่) 
 

  

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒวิิศวกร 
 เกิน 80 ล้านบาทโดย

ไมร่วมคา่ท่ีดนิ 
เกิน 200 ล้านบาทโดย
ไมร่วมคา่ท่ีดนิ 

 

5) งานพิจารณา
ตรวจสอบ 

ทําได้ทกุขนาด ทําได้ทกุขนาด  

งานถลุงแร่ และการทาํโลหะ 
1) งานให้คําปรึกษา ทําไมไ่ด้ ทกุขนาดท่ีลงทนุไม่

เกิน 200 ล้านบาท 
โดยไมร่วมคา่ท่ีดนิ 

ทําได้ทกุขนาด 

2) งานวางโครงการ ทกุขนาดท่ีลงทนุไม่
เกิน 20 ล้านบาทโดย

ไมร่วมคา่ท่ีดนิ 

ทกุขนาดท่ีลงทนุไม่
เกิน 200 ล้านบาท 
โดยไมร่วมคา่ท่ีดนิ 

3) งานออกแบบและ
คํานวณ 

ทําไมไ่ด้ ทําไมไ่ด้ 

4) งานควบคมุการ
สร้างหรือการผลติ 

1)ดีบกุ ไมเ่กิน 10 
ตนั/วนั 
2)ตะกัว่ สงักะสี 
ทองแดง หรือพลวง 
ไมเ่กิน 20 ตนั/วนั 
3)เหลก็/เหลก็กล้า ไม่
เกิน 20 ตนั/วนั 

1)ดีบกุ ไมเ่กิน 30 ตนั/
วนั 
2)ตะกัว่ สงักะสี 
ทองแดง หรือพลวง 
ไมเ่กิน 200 ตนั/วนั 
3)เหลก็/เหลก็กล้า ไม่
เกิน 200 ตนั/วนั 

5) งานพิจารณา
ตรวจสอบ 

ทําได้ทกุขนาด ทําได้ทกุขนาด 

ระบบดบัเพลิง 
1) งานให้คําปรึกษา ทําไมไ่ด้ ทกุขนาดท่ีลงทนุไม่

เกิน 200 ล้านบาท 
โดยไมร่วมคา่ท่ีดนิ 

ทําได้ทกุขนาด 
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ตารางที่ 2.12  (ตอ่) 
 

  

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒวิิศวกร 
2) งานวางโครงการ ทกุขนาดท่ีลงทนุไม่

เกิน 20 ล้านบาทโดย
ไมร่วมคา่ท่ีดนิ 

ทกุขนาดท่ีลงทนุไม่
เกิน 200 ล้านบาท 
โดยไมร่วมคา่ท่ีดนิ 

 

3) งานออกแบบและ
คํานวณ 

ทําไมไ่ด้ ทําไมไ่ด้ 

4) งานควบคมุการ
สร้างหรือการผลติ 

ทําได้ทกุขนาด ทําได้ทกุขนาด 

5) งานพิจารณา
ตรวจสอบ 

ทกุขนาดท่ีลงทนุไม่
เกิน 20 ล้านบาทโดย

ไมร่วมคา่ท่ีดนิ 

ทําได้ทกุขนาด 

ส่ิงก่อสร้างและเคร่ืองจักรที่ใช้ควบคุมมลพษิ บาํบดัของเสีย กาํจัดสารพษิ กาํจัดวัตถุ

อันตราย หรือกาํจัดส่ิงใดๆ ของโรงงาน 

1) งานอํานวยการใช้ ทกุขนาดท่ีลงทนุไม่
เกิน 200 ล้านบาทโดย

ไมร่วมคา่ท่ีดนิ 

ทําได้ทกุขนาด ทําได้ทกุขนาด 

ระบบระบายอากาศ ระบบแสงสว่าง และระบบอย่างอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการควบคุมมลพษิ 
การบาํบัดของเสีย การกาํจัดสารพษิ การกาํจัดวัตถุอันตราย หรือการกาํจัดส่ิงใดๆ ของ
โรงงาน 
1) งานอํานวยการใช้ ทกุขนาดท่ีลงทนุไม่

เกิน 200 ล้านบาทโดย
ไมร่วมคา่ท่ีดนิ 

ทําได้ทกุขนาด ทําได้ทกุขนาด 
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ตารางที่ 2.12  (ตอ่) 
 

  

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒวิิศวกร 
กระบวนการผลิตที่มีปฏกิริิยาเคมี ใช้สารไวไฟ ใช้สารอันตราย ใช้การกล่ันลาํดบัส่วน 
หรือกระทาํภายในอุปกรณ์ที่มีความดนัสูงกว่าบรรยากาศในโรงงาน 
1) งานอํานวยการใช้ ทกุขนาดท่ีลงทนุไม่

เกิน 200 ล้านบาทโดย
ไมร่วมคา่ท่ีดนิ 

ทําได้ทกุขนาด ทําได้ทกุขนาด 

 
หมายเหตุ:  อนญุาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขาอตุสาหกรรม ระดบัภาคีวิศวกรพิเศษ 

ปฏิบตังิานได้ตามประเภทงานและขนาดท่ีระบไุว้ในใบอนญุาตเท่านัน้ 
 

นอกจากนีก้ารขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนัน้ ผู้ ขอต้อง
ปฏิบตัติามข้อบงัคบัสภาวิศวกร วา่ด้วยการออกใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุระดบั
ภาคีวิศวกร สรุปสาระสําคัญ ได้ว่า สภาวิศวกรจะออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุระดบัภาคีวิศวกร ให้แก่ผู้ ท่ีสําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตหรือเทียบเท่าท่ีผ่าน
การรับรองจากสภาวิศวกร และผา่นการทดสอบความรู้หมวดวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรม และหมวด
วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อย 60 ในแต่ละหมวดวิชา อีกทัง้ยงัต้องผ่าน
การอบรมและทดสอบความรู้เก่ียวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพอีกด้วย (สภาวิศวกร, 
2549) 

กล่าวได้ว่าประเทศไทยมีมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์แล้วทัง้สิน้ 17 
สาขาวิชา โดยสาขาวิชาท่ีได้รับการรับรองโดยสภาวิชาชีพ (Engineering Council)  มีเพียง 7 
สาขาวิชา ตามท่ีอธิบายไว้ข้างต้น 

 
2.4.3  เปรียบเทยีบกรอบมาตรฐานคุณวุฒวิชิาชีพวิศวกรรมศาสตร์  

สาขาอุตสาหการ ของประเทศสมาชกิอาเซียน 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอุตสาหการ ผู้ศึกษาได้พยายาม

รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ ไว้
ตารางท่ี 2.13 
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ตารางที่ 2.13  เปรียบเทียบกรอบมาตรฐานคณุวฒุิทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอตุสาหการของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
ประเทศ ระบบ รายละเอียด 

ไทย รายละเอียดตามหวัข้อท่ี 2.4.2 
บรูไน ไมพ่บข้อมลู 
กมัพชูา  ไมพ่บข้อมลู  
เวียดนาม ไมพ่บข้อมลู 
พมา่ ไมพ่บข้อมลู 
สปป. ลาว ไมพ่บข้อมลู 
มาเลเซีย The National 

Occupational 
Skills Standard: 
NOSS 

มาเลเซียพฒันา NOSS ด้วยวิธี DACUM Approach 
ข้อมลู ณ ธนัวาคม 1998 ปรากฏวา่ มาเลเซียมีมาตรฐาน
สมรรถนะครอบคลมุใน 32 อตุสาหกรรม 353 ตําแหนง่
งาน (Sachs, n.d) ทัง้นีไ้มพ่บรายละเอียดรายการ
สมรรถนะ  
นอกจากนี ้จากการศกึษาข้อมลูในเวบไซต์คณะกรรมการ
รับรองคณุวฒุิทางวิศวกรรมศาสตร์ของมาเลเซีย ไมพ่บวา่
ให้ข้อมลูเก่ียวกบัหมวดความรู้ ความสามารถท่ีต้องผา่น
การศกึษา หรือผา่นการทดสอบ (Engineering 
Accreditation Council Malaysia, n.d.)  

ฟิลปิปินส์ ไมพ่บข้อมลู 
สงิคโปร์ Singapore 

Workforce Skills 
Qualifications: 

WSQ 

กรอบมาตรฐานสมรรถนะแห่งชาตสิงิคโปร์ แบง่เป็น 2 
สว่น ได้แก่ 
1) ทกัษะพืน้ฐาน (Fundational Skills) 

(1) Work Place Litracy Series: WPL มุง่เน้นการ
พฒันาทกัษะภาษาองักฤษ (ฟัง พดู อา่น เขียน ในการ
ทํางาน) 

(2) Work Place Numeracy Series: WPN มุง่เน้น
พฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร์เพ่ือการปฏิบตังิาน 
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ตารางที่ 2.13 (ตอ่) 
 

ประเทศ ระบบ รายละเอียด 
   (3) Work Place Skill Series: WPS มุง่เน้นการพฒันา

ด้านตา่งๆ เพ่ือให้ปฏิบตังิานได้ดียิ่งขึน้ ได้แก่ Personal 
Effectiveness, Problem Solving and Decision 
Making, Workplace Safety & Health, Information & 
Communication Technologies, Communication & 
Relationship Management, Initiative & Enterprise, 
Learning & Personal Development 
2) ทกัษะเฉพาะอตุสาหกรรมและอาชีพ (Industry & 
Occupational Skills Frameworks) ซึง่ แบง่เป็น 27 สาขา  
ดงันี ้

(1) Aerospace 
(2) Business Management 
(3) Community & Social Services 
(4) Creative Industry 
(5) Early Childhood Care & Education 
(6) Environment Cleaning 
(7) Financial Industry Competency Standard 
(8) Floristry  
(9) Food & Beverage  
(10) Generic Manufacturing Skills  
(11) Healthcare Support  
(12) Human Resource  
(13) Landscape  
(14) Leadership and People Management 
(15) National Infocomm Competency Framework  
(16) Port Services  
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ตารางที่ 2.13 (ตอ่) 
 

ประเทศ ระบบ รายละเอียด 
  (17) Precision Engineering  

(18) Process Industry  
(19) Retail  
(20) Security  
(21) Service Excellence 
(22) Textile and Fashion Technology 
(23) Tourism  
(24) Trade Specific Workplace Safety and Health 
for Marine  
(25) Training and Adult Education  
(25) Wafer Fabrication  
(27) Workplace Safety and Health (WSH) 
Professionals  

จากข้อมลูพบวา่สงิคโปร์มีมาตรฐานสมรรถนะท่ีเก่ียวข้อง
กบัวิศวกรรมศาสตร์เพียงสาขาเดียว คือ Pricision 
Engineering (WSQ Frameworks, 2011) 
และเม่ือพิจารณาข้อมลูการรับรองคณุวฒุิจาก The 
Instution Engineers Singapore พบวา่มีการรับรองใน
สาขาท่ีใกล้เคียงกบั สาขาอตุสาหการ ของประเทศไทย
ได้แก่ สาขา Industrial & Systems Engineering ของ
มหาวิทยาลยัแห่งชาตสิงิคโปร์ (National University of 
Singapore: NUS) (Accreditation by EAB, n.d.) 

อินโดนีเซยี ไมพ่บข้อมลู 
 
 
  



66 
  

 

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า พัฒนาการของกรอบมาตรฐานสมรรถนะแห่งชาติ และ
มาตรฐานสมรรถนะในวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน มีความแตกตา่งทัง้ระดบัของ
พฒันาการ สาขาวิชาชีพท่ีสภาวิชาชีพของแต่ละประเทศกําหนด ดงันัน้ ผู้ ท่ีมีความประสงค์จะ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ ควรต้องศกึษาข้อบงัคบั และกฎหมาย
ของแตล่ะประเทศ เพ่ือให้ทราบถึงแนวปฏิบตัท่ีิถกูต้อง ภายใต้กฎหมายท่ีบงัคบัใช้แตล่ะประเทศ 

 
2.5  คุณลักษณะที่ดขีองผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรม  ปัญหาการปฏบิตังิานและ

งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 
ทวี บตุรสนุทร และบญุจง ลิม้อดุมพร (2530:  111-114) ได้กลา่วถึงคณุสมบตัท่ีิเหมาะสม

ในงานอาชีพวิศวกรรมและของวิศวกรท่ีจะเข้าไปทํางานตามหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนว่ามีคณุสมบตัิท่ีจะนํามาพิจารณาอย่างน้อย 4 ประเด็น คือ 1) ความรู้ในวิชาชีพ เป็น
ทัง้ผู้ บังคับบัญชา ผู้ นําทางด้านเทคโนโลยี และการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ 2) บุคลิกภาพ
เฉพาะตวั หมายถึง สภาพของร่างกายและลกัษณะนิสยัของบคุคล บคุลิกภาพของวิศวกรโรงงาน 
สภาพของร่างกายต้องดี สภาพการเคล่ือนไหวแข้งขาและเท้าต้องไม่มีปัญหาในการทํางาน 
ประสาทรับรู้ เช่น หู ตา ต้องดี เพราะสภาพการทํางานในโรงงานอาจจะเกิดอบุตัิเหตไุด้ง่าย ต้อง
กล้าตดัสนิใจในเหตกุารณ์เฉพาะหน้า สามารถลงมือปฏิบตังิานได้ด้วยตนเอง ทํางานร่วมกบับคุคล
อ่ืนได้ดี 3) ไหวพริบและสติปัญญา ในการทํางาน การมีไหวพริบและสติปัญญาท่ีดีเป็นคณุสมบตัิ
หนึง่ท่ีสําคญั สว่นใหญ่วิศวกรท่ีจบการศกึษามกัต้องไปทํางานตามโรงงานตา่ง ๆ สภาพการทํางาน
ในโรงงานมีปัญหามาก ในแต่ละวนัจะเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ บุคคลท่ีมีไหวพริบและ
สตปัิญญาดียอ่มจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้สําเร็จไปได้ด้วยดี 4) ความเป็นผู้ นํา เน่ืองจากวิศวกร
ส่วนใหญ่มกัจะเข้าไปทํางานในระดบับงัคบับญัชา และก้าวหน้าขึน้เป็นผู้บริหารระดบัสงู ความ
เป็นผู้ นําจึงเป็นคณุสมบตัิท่ีจําเป็นอย่างหนึ่งในการทํางาน คุณสมบตัิความเป็นผู้ นํามีอยู่หลาย
ประการด้วยกันคือ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความอดทน การยอมรับจากผู้ อ่ืน ความเป็นผู้ ใหญ่ 
เน่ืองจากต้องรับผิดชอบงานคอ่นข้างสงู การท่ีมีจิตใจท่ีมัน่คง แสดงถึงความเป็นผู้ ใหญ่ พร้อมท่ีจะ
พฒันาเป็นผู้ นําในอนาคต 

นอกจากนีห้ากจะพิจารณาว่าวิศวกรจะเป็นผู้บริหารได้ดีหรือไม่ (พอพันธ์ วัชจิตพันธ์, 
2526: 123-125) ระบุว่าควรพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี  ้1) สามารถวิเคราะห์ปัญหาท่ี
คลุมเครือได้ เพราะนกับริหารจะต้องเผชิญกับปัญหาท่ีต้องตดัสินใจแม้จะขาดข้อมูลท่ีครบถ้วน  
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ยิ่งระดบัสงูขึน้ไปก็จะต้องรับผิดชอบกบัการตดัสินใจท่ีจะมีผลสืบเน่ืองในระยะยาว การคาดคะเน
ต่างๆ ยิ่งเป็นเร่ืองของอนาคตก็ยิ่งมีความแม่นยําน้อยลง วิศวกรท่ีขาดความสามารถในการ
วิเคราะห์ปัญหาก็จะเป็นนกับริหารท่ีดีไมไ่ด้ 2) สามารถแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัมนษุย์ได้ เพราะนกั
บริหารจะต้องพบและประสานกบัคนหลาย ๆ ประเภท ความสามารถในการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนมี
ส่วนสําคญัในการท่ีจะทํางานให้บรรลผุลสําเร็จ การเป็นผู้ นําสามารถจูงใจให้คนทํางานร่วมกัน 
และกระจายงานออกไปให้คนอ่ืนช่วยเป็นสิ่งท่ีผู้บริหารท่ีดีจะต้องทําได้ นกับริหารระดบัยิ่งสงูขึน้ไป
ยิ่งควรจะเน้นความสามารถด้านมนุษย์ (Human Oriented) มากกว่าด้านเทคนิค (Technical 
Oriented) 3) มีความเป็นนกัปฏิบตัมิากกวา่นกัทฤษฎี จะพบได้วา่การบริหารทัว่ไปจะต้องการคนท่ี
เป็นนกัปฏิบตัิมากกว่านกัทฤษฎี วิศวกรท่ีสนใจแต่ทฤษฎีและผลงานทางเทคนิคก็จะไม่สามารถ
ทุ่มเทให้กบังานบริหารท่ีดีได้ 4) ความสามารถในการเป็นนกัประกอบการ นกับริหารท่ีดีต้องเป็นผู้
ท่ีมีความคิดฉลาดและมีความคิดริเร่ิม มองเห็นโอกาสภายใต้ความเส่ือมของธุรกิจและประเมิน
สถานการณ์ได้ชัดเจน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะทําให้ธุรกิจเติบโตก้าวหน้าไปได้ ถึงแม้จะมี
ข้อผิดพลาดบ้าง 5) ความสามารถในการสื่อสารกบัผู้ อ่ืน มกัจะมีการกล่าวถึงเสมอว่า วิศวกรพดู
น้อย ไม่ค่อยน่ิมนวล และขาดมนุษย์สมัพนัธ์ การสื่อสาร (Communication) มีความสําคญัมาก
สําหรับผู้บริหาร การเข้าใจผิดต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการส่ือสารผิดพลาดเป็นสิ่งท่ีทําให้เกิดปัญหามาก
ท่ีสุดในธุรกิจ นักบริหารท่ีดีต้องเข้าใจว่า การสื่อสารนัน้จะต้องให้ผู้ รับเกิดความเข้าใจด้วย 
สอดคล้องกบัคําแนะนําของ Zinn and Haddad (2007:  35–39) ท่ีว่าวิศวกรควรสร้างสมดลุ
ระหว่างความเช่ียวชาญวิชาชีพ และความเช่ียวชาญในธุรกิจเพ่ือท่ีจะประสบความสําเร็จในการ
ทํางาน และทักษะท่ีควรปรับปรุง 6 ด้าน คือ 1) ความชํานาญในธุรกิจ (Business Acumen)  
2) ความสามารถในการส่ือสารและความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล (Advanced Communication 
and interpersonal Skills) 3) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) 4) ความสามารถในการสอนแนะและเป็นพ่ีเลีย้ง (Coaching and 
Mentoring) 5) ความสามารถในการจดัการต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ (Managing Business 
Change) และ 6) ความสามารถในการบริหารจดัการทางการเงิน (Managing Finance) 
คล้ายคลงึกบัคําแนะนําของวิศวกรอาวโุสจาก Exxon Production Research ท่ีว่า วิศวกรควรจะ 
1) เพิ่มพนูความเช่ียวชาญในงานเทคนิคอยู่เสมอ (Enhance Technical Skills) 2) มีปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคลเป็นอย่างดี (Hone Interpersonal Skills) 3) ทํางานให้สําเร็จโดยสมบรูณ์แบบ (Do 
the Whole Job) 4) มองภาพใหญ่ (See the Big Picture) 5) มีความเป็นผู้ นํา (Be a Leader) 6) 
เป็นพ่ีเลีย้ง (Be Mentor) 7) มีความระมดัระวงัต่อสิ่งท่ีทําให้งานเบ่ียงเบน  (Beware of 
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Diversions) 8) รักษาความสมดลุระหวา่งสขุภาพกายท่ีดี และคณุภาพงานท่ียอดเย่ียม (Keep Fit) 
9) สนกุกบัการทํางาน (Enjoy Your Profession) (Hissong, 1993: 157–160) 

ข้อเสียทางด้านการเป็นนกับริหารของวิศวกร (อมเรศ ศลิาออ่น, อ้างถึงใน พิมพรรณ กวาง
เดินดง, 2542:  30) คือ การทํางานของวิศวกรส่วนใหญ่มกัเก่ียวข้องกบัเคร่ืองจกัรและกรรมวิธี จึง
ทําให้ขาดความรอบรู้จิตใจคน และมนษุย์สมัพนัธ์อนัเป็นคณุสมบตัิท่ีสําคญัของนกับริหารท่ีดี โดย
ในการเรียนและการทํางานของวิศวกร มกัจะคุ้นเคยกบัการมีคําตอบท่ีถกูต้องเพียงประการเดียว 
ทําให้แนวคิดแคบ ส่วนการบริหารเม่ือมีปัญหามกัต้องคิดถึงทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือก รวมถึง
วิศวกรจะเคยชินกับการตัดสินใจท่ีมีข้อมูลครบถ้วน จึงมีแนวโน้ม ท่ีจะอ่อนทางด้านมโนภาพ 
(Imagination) การตดัสินใจในสภาวะเส่ียง (Risk-Taking) และการตดัสินใจเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Judgment) เช่น การคาดคะเนถึงความสามารถในอนาคตของผู้ ใต้บงัคบับญัชาเพ่ือ
การเล่ือนขัน้หรือการพฒันาพนกังาน ตลอดจนประสบการณ์ในอตุสาหกรรมหรืองานสนามนาน ๆ 
อาจทําให้เกิดนิสยักระด้างและมีความยึดมัน่ถือมัน่ หรือความดือ้รัน้ในความคิดเห็นของตนมาก
เกินไป 

จากผลการศึกษาปัญหาในการปฏิบตัิงาน ส่วนใหญ่พบผลท่ีสอดคล้องกนัทัง้ในประเทศ 
และตา่งประเทศ กลา่วคือ การศกึษาของ Gibbs (1995:  113) พบว่าปัญหาสว่นใหญ่เป็นเพราะมี
ข้อบกพร่องทางด้านการบริหารงานบุคคลมากกว่าการขาดความสามารถในการปฏิบตัิงาน และ
การมีความเป็นเลศิในงานเทคนิค ไมไ่ด้เป็นการประกนัความสําเร็จวา่จะเป็นผู้ นําท่ีทรงประสิทธิผล 
ตลอดจนบริษัทสว่นใหญ่ให้ความสําคญัเท่าเทียมกนัระหว่างความเป็นเลิศในงานเทคนิค และการ
มีภาวะผู้ นํา (Read, 1996: 18) และในการศกึษาของ Bradford (1984 quoted in Vinai 
Viriyavidhayavongs and Satib Jiamsuchon, 2001: 3) พบว่า ผู้ นําท่ีประสบความสําเร็จมิได้มี
เฉพาะความสามารถในการจงูใจ ควบคมุหรือประสานงานกบัผู้ ใต้บงัคบับญัชาเท่านัน้ แตส่ามารถ
ทําให้ผู้ ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจได้ด้วย ซึ่งประสิทธิผลของผู้ นํานัน้
เก่ียวข้องกบั แรงขบั แรงจูงใจ ความสตัย์ซื่อ ความมัน่ใจในตนเอง ความฉลาด และความฉลาด
ทางอารมณ์ ซึง่ทัง้หมดนีส้ามารถพฒันาได้โดยผ่านการมีประสบการณ์ตรง และการฝึกอบรม ท่ีจะ
ช่วยให้ผู้ นํามีความเข้าใจในตนเอง และเข้าใจผู้ อ่ืน   

นอกจากนีผ้ลการศกึษาของ Rugarcia, Felder, Woods, and Stice  (2000) เร่ือง The 
Future of Engineering Education: A Vision for A New Century ระบวุา่ องค์กรหรือนายจ้างมกั
มีการตําหนิต่อการทํางานของวิศวกรว่าละเลยพืน้ฐานทางวิชาชีพ และมีทกัษะการส่ือสารอยู่ใน
ระดบัต่ํา และได้สรุปถึงทกัษะท่ีจําเป็น และท้าทายต่อวิศวกรในอนาคต แบ่งได้เป็น 7 หมวด 
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ประกอบด้วย 1) ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) ทักษะการแก้ไขปัญหาและการคิดเชิงวิพากษ์      
3) ทกัษะการทํางานเป็นทีม 4) ทกัษะการส่ือสาร 5) ทกัษะการวดัประเมินตนเอง 6) ทกัษะการคิด
เชิงบรูณาการ และ 7) ทกัษะการบริหารการเปล่ียนแปลง 

ในประเทศไทยมีผลการศึกษาปัญหาการบริหารงานของวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม 
(พิมพรรณ กวางเดินดง, 2542:  31–32) พบว่าปัญหา คือ 1) มนุษย์สัมพันธ์ เก่ียวข้องกับ
ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บงัคบับญัชาและผู้ใต้บงัคบับญัชา การได้รับความสนิทสนม ความร่วมมือ
ในการทํางานจากผู้ใต้บงัคบับญัชาเป็นอยา่งดี 2) การสื่อสาร หมายถึงความสามารถในการสื่อสาร 
การอธิบายสัง่งานเพ่ือให้เกิดความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) การบงัคบับญัชา หมายถึง 
ความสามารถในการมอบหมายงานและมอบอํานาจหน้าท่ีสามารถดแูลพนกังานในสายการบงัคบั
บญัชาของตนได้เป็นอยา่งดี 4) ความไว้วางใจ หมายถึง การได้รับการยอมรับ ความไว้วางใจ ทัง้ใน
ด้านความคดิเห็น ความรู้ และวิธีการทํางาน 5) ความเคารพนบัถือ หมายถึง การได้รับความเคารพ
นบัถือ ความเกรงใจ และการยกย่องจากผู้ ใต้บงัคบับญัชา ไม่ว่าจะโดยคณุวฒุิหรือวยัวฒุิ 6) การ
ควบคมุ คือ การควบคมุดแูลให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตัิตามระเบียบวินยั ปฏิบตัิตามขัน้ตอนและ
กระบวนการทํางาน เพ่ือให้การดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมาย 7) ความมัน่คงทางอารมณ์ เป็น
ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ การมีสติระงบัอารมณ์ ไม่ใช้อารมณ์ในการตดัสินปัญหาท่ี
เกิดขึน้ 8) เทคนิคในการจงูใจ คือ ความสามารถในการโน้มน้าว การกระตุ้นจงูใจ ให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชา
ปฏิบตัิงานได้เต็มความสามารถด้วยความเต็มใจ และมีความกระตือรือร้นในการทํางาน 9) การ
ต่อต้านจากผู้ ใต้บงัคบับญัชา หมายถึง การต่อต้านไม่เช่ือฟัง ไม่ปฏิบตัิตามคําสัง่ 10) ขาดความ
ยืดหยุน่ คือ การยดึมัน่ในตนเอง ทัง้ในด้านความรู้ ความคดิเห็น วิธีการปฏิบตัิงาน และกฎระเบียบ 
แต่การศกึษาบางครัง้ให้ผลในทางตรงกนัข้าม เช่น การศกึษาสถานะและการเพิ่มพนูสมรรถนะใน
การปฏิบตัิงานของวิศวกร ฝ่ายโทรศพัท์นครหลวง องค์กรโทรศพัท์แห่งประเทศไทย (วีระศกัดิ ์      
ชูสิงห์แค, 2545:  40-44) พบว่ากลุ่มประชากรท่ีตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิศวกรระดับ 4–7     
ร้อยละ 89.69 ระบวุา่ไมมี่ปัญหา และอปุสรรคในการทํางาน แตเ่ม่ือพิจารณาความสามารถในการ
ปฏิบตัิงานของวิศวกรพบว่า มีการนําทกัษะด้านมนุษย์สมัพนัธ์ ด้านเจตคติ และด้านบุคลิกภาพ 
เข้ามาใช้ในการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัมาก (เรียงตามลําดับ) ซึ่งเป็นระดบัท่ีสูงกว่าทักษะด้าน
ความรู้และวิชาชีพพืน้ฐานท่ีนํามาใช้ในการปฏิบตังิานอยูใ่นระดบัน้อย 

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า คุณสมบัติท่ีดีของวิศวกรนัน้ควรประกอบด้วย มี
ความรู้ในวิชาชีพ พร้อมด้วยทักษะการบริหาร ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ และการส่ือสาร  มี
จิตสํานกึทางคณุธรรม จริยธรรม มีทศันคตแิละบคุลกิลกัษณะท่ีดี มีภาวะผู้ นํา ทัง้นีปั้ญหาท่ีเกิดขึน้
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ในการทํางานสว่นใหญ่ มิได้มีต้นเหตมุาจากการขาดความรู้ทางวิชาชีพ แตเ่กิดจากการขาดทกัษะ
ด้านมนษุย์สมัพนัธ์ การสื่อสาร และภาวะผู้ นํา ในการพฒันาบคุลากรเพ่ือให้มีการสร้างผลงานหรือ
มีผลิตภาพท่ีสูงขึน้นัน้ เคร่ืองมือท่ีได้รับความนิยมมากขึน้เร่ือย ๆ ได้แก่ การพัฒนาตามกรอบ 
สมรรนถะ (Competency Frameworks) ซึง่จากแนวโน้มดงักลา่วทําให้เกิดการต่ืนตวัจากภาครัฐ
ในการยอมรับถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ และเกิดการพฒันามาตรฐานของสมรรถนะ (Competency 
Standards) ดงัเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจกัร (Garavan and McGuire, 
2001)  

นอกจากนีป้ระเทศไทยท่ีกําลงัเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมืออยา่งเสรีจากการจดัทําข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้าน
การบริการวิศวกรรม (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services) 
ยิ่งก่อให้เกิดความจําเป็นท่ีต้องเร่งพัฒนาคุณลักษณะหรือสมรรถนะท่ีเป็นท่ีต้องการให้แก่ผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมท่ีเป็นคนไทยให้มีความรู้ ความสามารถ แข่งขนักับกําลงัแรงงานจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ ได้ 

 
2.6  สภาพปัจจุบนั และข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาสมรรถนะผู้ประกอบ

วชิาชีพวศิวกรรม 
 

2.6.1  สภาพปัจจุบัน ของวิศวกรในประเทศไทย 
เป็นท่ีทราบกันดีว่าประเทศอุตสาหกรรมท่ีพัฒนาแล้ว ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตท่ี

สงูขึน้ทําให้ต้องมีการย้ายฐานการผลติมายงัประเทศกําลงัพฒันา ซึง่ประเทศไทยมีความเหมาะสม 
เพราะมีทรัพยากรท่ีสมบูรณ์ มีวตัถุดิบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินค้าเกษตร และมีแรงงานจํานวน
มากซึง่เป็นแรงงานมีฝีมือพอสมควร นอกจากนีป้ระเทศไทยยงัมีพืน้ท่ีติดตอ่กบัประเทศเปิดใหม่ใน
ภมูิภาคเดียวกนั เช่น พมา่ ลาว กมัพชูา และยงัเดนิทางผา่นไปยงัประเทศเวียดนามได้อยา่งสะดวก 
จึงทําให้ประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยอย่างรวดเร็ว 
ก่อให้เกิดอปุสรรคในการพฒันาอตุสาหกรรมของประเทศ (จีรเดช อู่สวสัดิ์, ผลิน ภู่จรูญ, ประดิษฐ์ 
วรรณรัตน์, บญุชยั หงส์จารุ และเอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์, 2540) อปุสรรคท่ีเกิดขึน้สว่นหนึ่งเป็น
อปุสรรคด้านแรงงาน เน่ืองจากค่าแรงงานของไทยสงูขึน้ตามภาวะค่าครองชีพ ทําให้ประเทศไทย
สูญเสียความได้เปรียบในด้านต้นทุนแรงงานไป ดงันัน้ อุตสาหกรรมในประเทศจึงปรับเปล่ียน
รูปแบบจากอตุสาหกรรมท่ีใช้แรงงานมาก (Labor Intensive)  ให้เป็นอตุสาหกรรมท่ีใช้ทุนกบั
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เทคโนโลยีชัน้สงูขึน้ (Capital Intensive) และพยายามใช้แรงงานมีฝีมือ (Skilled Labor) ให้มาก
ยิ่งขึน้ แตป่ระเทศไทยก็ยงัขาดแคลนแรงงานฝีมือแม้ว่าทางภาครัฐจะพยายามแก้ปัญหานีด้้วยการ
จดัหลกัสตูรเร่งรัดเพ่ือผลิตบุคลากรในระดบัต่าง ๆ เพ่ือสนองความต้องการของภาคอตุสาหกรรม  
ซึ่งปัญหาในการพัฒนาบุคลากรของประเทศเพ่ือสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมมีความ
ชดัเจนขึน้จากผลการศกึษาในโครงการศกึษาเพ่ือจดัทํายทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของอตุสาหกรรม เสนอตอ่ สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ(ม.ป.ป.) 

โครงการนีเ้ป็นการศึกษาเพ่ือจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถของอตุสาหกรรมเพ่ือศกึษาถึงสถานะความต้องการบคุลากรในภาคอตุสาหกรรม 13 
ประเภท (Niche Industry) ได้แก่ ยานยนต์ แฟชั่น อาหาร ซอฟต์แวร์ ท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ไม้ ผลิตภณัฑ์ยาง เซรามิกส์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แม่พิมพ์ ปิโตรเคมี เหล็ก และโล
จิสติกส์ ซึ่งมีสถาบนัเข้าร่วมโครงการถึง 3 แห่ง ได้แก่ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย และศูนย์นวตักรรมนโยบาย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  โดยให้ภาพรวมความต้องการกําลงัคนในเร่ืองของ
การศกึษาปัญหาเชิงปริมาณและคณุภาพของผลการศกึษาเป็นการเสนอยทุธศาสตร์การผลิตและ
การพฒันากําลงัคนระดบักลางและสงู  ผลการศกึษาพบว่า มีความไม่สอดคล้องกนัระหว่างทกัษะ
ความรู้ความสามารถของกําลงัคนทัง้ระดบักลางและระดบัสงูกบัความต้องการของอตุสาหกรรม 
และพบปัญหาการผลิตกําลงัคนของประเทศไทยท่ีสําคญั คือ การผลิตกําลงัคนขาดทิศทางและ
เป้าหมายท่ีชดัเจน คณุภาพของกําลงัคนยงัอยู่ในระดบัต่ํา ระบบการศกึษาและระบบการฝึกอบรบ
อาชีพขาดการกําหนดมาตรฐานท่ีชดัเจน 

นอกจากนี ้แนวทางการพฒันาอุตสาหกรรม และระบบของมหาวิทยาลยัยงัสบัสน ไม่มี
ทิศทางท่ีชดัเจน ซึ่งสืบเน่ืองจากอุตสาหกรรมขนาดเล็กของไทยมีมาตรฐานต่ํา ขาดการวิจยัและ
พฒันา และไม่ค่อยมีบริษัทท่ีใช้เทคโนโลยีระดบัสงู ทําให้ความร่วมมือระหว่างอตุสาหกรรม และ
มหาวิทยาลยัมีระดบัต่ํามาก หรือแทบจะไม่มีเลย อาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมก็ไม่รู้เช่นกันว่า
ต้องการอะไรจากมหาวิทยาลัย ในขณะท่ีบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ต้องการความร่วมมือใน
ภาคอุตสาหกรรมใหม่ ๆ แต่มหาวิทยาลยัไทยไม่สามารถตอบสนองได้ ทําให้ยากท่ีจะแสวงหา
ความร่วมมือในประเทศไทย (นกัสิทธ์ิ ควูฒันาชยั, 2551 อ้างถึงใน สรุชยั ธรรมทวีธิกลุ, ธีระ บางเพ็ง, 
วีรยา รักอาชีพ, ณฎัฐ์ธญา เวียงนนท์ และธนัยพร สนุทรธรรม, 2550) 
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และเม่ือพิจารณาการวิเคราะห์ข้อมลู และผลจากการศกึษา เร่ือง การพฒันาบคุลากรสาย
วิศวกรรมต่อความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ผลิตชิน้ส่วนรถยนต์ ผลิต
ชิน้ส่วนอิเล็คทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมแม่พิมพ์โลหะ ท่ีมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สุรชยั ธรรมทวีธิกุล, ธีระ บางเพ็ง, วีรยา รักอาชีพ, ณัฎฐ์ธญา 
เวียงนนท์ และธนัยพร สนุทรธรรม, 2550) พบวา่มีประเดน็ปัญหาท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

2.6.1.1  ปัญหาเชิงวฒันธรรม 
โดยทั่วไปในโรงงานวิศวกรมักจะมีลักษณะอุปนิสัยท่ีแตกต่างกัน และมักเกิด

ปัญหาความขัดแย้งเ ชิงวัฒนธรรมขึ น้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งอาจเ กิดปัญหาการ ส่ือสาร 
(Communication) ขึน้ การกลวัเสียหน้า วฒันธรรมเชิงอํานาจของคนไทยอาจก่อให้เกิดอปุสรรค
ได้ แตกต่างจากวฒันธรรมญ่ีปุ่ นท่ีวิศวกรต้องเร่ิมต้นในฐานะนักปฏิบตัิหน้างาน และเรียนรู้งาน
จนกระทั่งเป็นผู้บริหาร วัฒนธรรมญ่ีปุ่ นมีการส่ือสารกันอย่างเข้มข้น ทําให้ประสบผลดีต่อการ
ทํางาน นอกจากนี ้ผู้บริหารระดบัสงูของโรงงานอตุสาหกรรมยงัคาดหวงัการไมเ่ปล่ียนงานบอ่ยครัง้
ของวิศวกร แต่ปัจจุบนัมีปัญหาการย้ายงาน  (Hopping) ในโรงงานต่าง ๆ มาก มีการซือ้ขายตวั
วิศวกรข้ามโรงงาน ซึง่ปัจจยัวฒันธรรมของการมองเป้าหมายระยะสัน้ของวิศวกรในการย้ายงาน
บ่อยน่าจะเป็นปัญหา นอกจากนีว้ฒันธรรมในโรงงานประเทศไทยมีทัง้แบบสายญ่ีปุ่ นในโรงงาน
ขนาดใหญ่ท่ีเน้นจิตวิญญาณ (Spirit) และระบบอาวโุสก็มีความโดดเดน่ แตมี่จํานวนโรงงานชนิดนี ้
น้อย รวมถึง ปัญหาการส่ือสาร คือ การสอนงานซึง่บางคนอาจรู้สกึสญูเสียความสําคญัของตนจึง
ไม่สอนงานอย่างเต็มแก่ผู้ อ่ืน ในขณะเดียวกันทางบริษัทก็ไม่ไว้วางใจท่ีจะฝึกอบรมให้เต็มท่ี
เน่ืองจากกลวัวา่เม่ือวิศวกรมีความสามารถแล้วจะก็จะโยกย้ายไปบริษัทอ่ืน ๆ ตอ่ไป 

2.6.1.2  ลกัษณะงานของวศิวกรไทย 
ในการทํางานแล้วจะมีการกําหนดทกัษะท่ีชดัเจนของวิศวกรไว้เป็นแตล่ะข้อ (แบบ 

Digital)  มากกวา่ทกัษะแบบญ่ีปุ่ นซึง่เป็นสิง่ท่ีคลมุเคลือกว่า (แบบ Analog) ในทํานองเดียวกนักบั
หลกัเกณฑ์ การประเมินวิศวกร ลกัษณะงานของวิศวกรไทยยงัเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกบัเอกสาร และ
งานบริหารการผลิต (มีการคํานวณ) มากกว่างานประเภทวิจยัและพฒันา ซึง่เป็นภาระหน้าท่ีหลกั
ของวิศวกรทัว่ไปในตา่งประเทศ 

2.6.1.3  การฝึกอบรมวิศวกร 
ปัจจุบนัการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มบุคลากรสายวิศวกรรมโดยมากจะใช้วิธี

ฝึกอบรมโดยสถาบนัภายนอกเป็นหลกั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสถาบนัไทย–เยอรมนั มีบทบาทท่ีสงูเดน่
กวา่หน่วยงานราชการ แตใ่นโรงงานขนาดเลก็มีแนวโน้มการฝึกอบรมโดยใช้แบบ Man-to-Man แต่
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ในโรงงานขนาดใหญ่บทบาทของคูมื่อปฏิบตังิาน (Manual) จะมีสงูขึน้อยา่งมาก ซึง่จําเป็นอยา่งยิ่ง
ท่ีจะต้องบนัทึกทุกอย่างไว้อย่างละเอียดเพ่ือแก้ปัญหาการไม่ต่อเน่ืองของเทคโนโลยีเม่ือมีการ
ลาออกเกิดขึน้ 

2.6.1.4  ปัญหาการขาดเส้นทางวิชาชีพของวิศวกร 
เส้นทางวิชาชีพวิศวกรเร่ิมต้นตัง้แตก่ารเข้าสูม่หาวิทยาลยั ซึง่แบ่งได้เป็น 2 ระบบ 

คือ ระบบอเมริกา และระบบยโุรป สําหรับประเทศไทยสาเหตท่ีุไม่สามารถผลิตวิศวกรท่ีมีทกัษะใน
แง่ปฏิบัติการ เน่ืองจากไม่มีสถาบันฝึกฝนทักษะวิศวกรและให้วุฒิบัตร เม่ือฝึกหัดเสร็จสิน้
เช่นเดียวกบั อเมริกา ฝร่ังเศส เยอรมนั อีกทัง้ปัจจยัด้านการเรียนการสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ยังมีจุดอ่อน ได้แก่ 1) ขาดการฝึกปฏิบัติ 3 ปี ก่อนได้ใบรับ
อนญุาต (ก.ว.) 2) การเรียนการสอนหลกัสตูรเหมือนสหรัฐอเมริกา แตใ่ห้ใบรับอนญุาต (ก.ว.) เลย 
และ 3) การประกอบอาชีพเป็นวิศวกรไม่มีระบบการสอบ Engineer In Training Exam (EIT) ซึง่
บริษัทในประเทศไทยท่ีสามารถให้การฝึกอบรมในระดบันีไ้ด้มีไมเ่กิน 5 บริษัท 

และเม่ือพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมในมหาวิทยาลัยของรัฐ 14 แห่ง ใน 5 
สาขาวิชา ได้แก่ Chemical Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Civil 
Engineering และ Industrial Engineering รวม 60 หลกัสตูร ระหว่างปี 2540–2542 พบว่ามี
หลกัสตูรท่ีเน้นความรับผิดชอบ ศีลธรรม และจริยธรรมตามหลกัปรัชญาของแผนพฒันาการศกึษา
ของคณะกรรมการอดุมศกึษา (บญุเลีย้ง แก้วนาพนัธ์, 2542) แตผ่ลจากการศกึษาในโครงการการ
ประเมินโครงการพฒันาบุคลากรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2540–
2544 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเซีย พบว่าในการจดั
การศกึษาวิศวกรรมศาสตร์ระดบัปริญญาโท และปริญญาเอก มีปัญหาในภาพรวมการของการจดั
การศึกษา กล่าวคือ อาจารย์ท่ีปรึกษาบางท่านมีภาระงานมากจึงไม่ค่อยมีเวลาให้คําปรึกษาแก่
นักศึกษา บางคนไม่มีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีนักศึกษาทําการวิจัย หรืออาจหมดสัญญากับ
สถาบนัฯ ต้องเดินทางกลบัประเทศของตน นอกจากนีย้ังพบปัญหาการขาดแคลนเคร่ืองมือใน
ห้องทดลอง หรือเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ไม่ทนัสมยั (บญุเรียง ขจรศิลป์, สําเนาว์ ขจรศิลป์, พิกลุ เอกวราง
กรู และวารุณี  ลภันโชคดี, 2545) 

ทัง้นี  ้ปัญหาเร่ืองความต้องการทักษะวิศวกรรมให้เหมาะสมกับการทํางานใน
โรงงานอตุสาหกรรมไม่ได้เกิดขึน้เฉพาะในประเทศไทย ตามบทความของ Lewin (1989 อ้างถึงใน 
สรุชยั ธรรมทวีธิกลุ, ธีระ บางเพ็ง, วีรยา รักอาชีพ, ณฎัฐ์ธญา เวียงนนท์ และธันยพร สนุทรธรรม, 
2550) ในปี 1989 ได้กล่าวถึงความต้องการแรงงานท่ีมีทักษะสูงขึน้กับแนวทางการพัฒนา
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การศึกษาหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตร์ เน่ืองจากแรงงานไม่ได้เตรียมความพร้อมต่อความต้องการ
ของเทคโนโลยีเพ่ือการแข่งขนั แต่เม่ือเกิดความเปล่ียนแปลงในภาคการผลิตในโรงงาน ทําให้มี
ความต้องการทกัษะเพิ่มเตมิ และเห็นวา่โรงงานจะไมเ่ป็นสถานท่ีท่ีมีการศกึษาจํากดัอีกตอ่ไป หาก
สนองตอบความต้องการในการฝึกอบรมให้แก่บคุลากรทัง้ระดบัแรงงาน และระดบักลุม่วิศวกร ซึง่
การจดัการ และให้โอกาสทางการศกึษาจะพบในบริษัทท่ีเน้นเฉพาะเทคโนโลยีระดบัสงูท่ีอตัราการ
เปล่ียนงานต่ํา แตย่งัมีปัญหาเก่ียวกบัการจดัสรรงบประมาณเช่นกนั 

ในการจัดการปัญหาความต้องการทักษะด้านวิศวกรรมให้สอดคล้องต่อความ
ต้องการของภาคอตุสาหกรรมนัน้ นอกจากเป็นความรับผิดชอบของภาคการศกึษา มหาวิทยาลยั
ต่าง  ๆ  แล้วยังมีหน่วยงาน  ได้แก่  สภาวิศวกร  ซึ่ง มีสถานะเป็นนิติบุคคล  จัดตัง้ขึ น้ตาม
พระราชบญัญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ทําหน้าท่ีออกใบอนุญาตควบคมุ รวมทัง้พิจารณาพกัใช้ หรือ
เพิกถอนใบอนุญาต รับรองปริญญา ประกาศนียบตัรหรือวฒุิบตัรรับรองความรู้ความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ รวมทัง้เสนอแนะรัฐมนตรี เก่ียวกบัการกําหนดและการเลิก
สาขาวิศวกรรมควบคมุ พร้อมทัง้ออกข้อบงัคบัสภาวิศวกร โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยในฐานะสภานายกพิเศษ (สภาวิศวกร, ม.ป.ป.) และจากการพิจารณาเอกสาร
ประกอบการอภิปราย เร่ือง บทบาทสภาวิศวกรกบัการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรม พบว่า มีแนวโน้ม
ในการพัฒนาด้านการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และด้านการศึกษา กล่าวคือ จะมีโครงการ
ฝึกอบรมการพฒันาวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์จากรุ่นพ่ี และสร้างให้เกิดความ
ตระหนกัเก่ียวกับการพฒันาตนเอง และพฒันาวิชาชีพ ซึ่งแนวโน้มนีส้อดคล้องกับผลการศึกษา
ของของ สุรชัย ธรรมทวีธิกุล, ธีระ บางเพ็ง, วีรยา รักอาชีพ, ณัฎฐ์ธญา เวียงนนท์ และธันยพร 
สนุทรธรรม (2550: 83) ท่ีระบุว่าปัญหาของการผลิตวิศวกรท่ีสําคญัในประเทศไทย คือ การขาด
การฝึกหดัเพ่ือให้ได้ Engineering Practice 

นอกจากสภาวิศวกรท่ีมีภารกิจในการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมแล้ว หน่วยงานท่ี
ปรากฎในผลการศึกษาท่ีผ่านมาว่ามีบทบาทสูงในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของกลุ่ม
วิศวกร ได้แก่ สถาบนัไทย–เยอรมนั ซึ่งจดัตัง้ขึน้โดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาล
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนันี โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้สถาบนัเป็นหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพใน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขัน้สงูสู่ภาคอุตสาหกรรมไทยการดําเนินงานของสถาบนัฯ มี
ลกัษณะการบริหารงานเป็นอิสระ และอยู่นอกระบบการศึกษาภายใต้การดแูลของกระทรวง
อตุสาหกรรมโดยมีอุตสาหกรรมพฒันามลูนิธิมารองรับการดําเนินงาน พนัธกิจของสถาบนัไทย– 
เยอรมนั ประกอบด้วย 1) เป็นกลไกของรัฐในการขบัเคล่ือนอตุสาหกรรมการผลิต โดยผลกัดนัให้
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เกิดการพัฒนาความสามารถในการแข่งขนั ผ่านกระบวนการพฒันา ถ่ายทอด ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการผลติ สร้างเครือขา่ยอตุสาหกรรม และจดัการองค์ความรู้เพ่ือเป็นศนูย์รวมเทคโนโลยี
การผลิตประสิทธิภาพสูง 2) เป็นต้นแบบการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ 3) เป็น
หน่วยเช่ือมโยงและเติมเต็มช่องว่าง ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบนัการศึกษา จากการ
พิจารณาการให้บริการของสถาบันไทย–เยอรมัน พบว่า ให้บริการฝึกอบรม สัมมนา และให้
คําปรึกษา โดยหลกัสตูรอบรมแบ่งเป็นเทคโนโลยีอตัโนมตัิ เทคโนโลยีแม่พิมพ์ เทคโนโลยีการผลิต 
และตามความต้องการของลกูค้า หลกัสตูรการสมัมนา แบง่เป็น ด้านการจดัการ ด้านเทคนิค ด้าน
การตลาด และด้านการบริหาร อาจกล่าวได้ว่า การฝึกอบรม สมัมนาของสถาบนัไทย–เยอรมนั ท่ี
เปิดให้บริการแก่ภาคอตุสาหกรรมนัน้ค่อนข้างครอบคลมุต่อการพฒันาสมรรถนะของกลุ่มวิศวกร
ทัง้ในด้านความรู้ความสามารถเฉพาะทาง และทกัษะท่ีจําเป็นตอ่การปฏิบตังิานวิศวกรรม 

 
2.6.2  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะวศิวกร 
จากการศึกษางานวิจยั เร่ือง การพฒันาโครงสร้างการศกึษาวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือเตรียม

ความพร้อมในการแข่งขันอุตสาหกรรม (ชูเวช, ชาญสง่าเวช, ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ และ
วีระพนัธ์ รังสีวิจิตรประภา, 2551 อ้างถึงใน สุรชัย ธรรมทวีธิกุล, ธีระ บางเพ็ง, วีรยา รักอาชีพ, 
ณัฎฐ์ธญา เวียงนนท์ และธันยพร สุนทรธรรม, 2550) พบว่าได้ระบุข้อเสนอเพ่ือพัฒนาว่า 
มหาวิทยาลยัต้องปรับปรุงคณุภาพบณัฑิต ดงันี ้1) ปรับเปล่ียนจดุเน้นทัง้ในด้านการพฒันาทกัษะ
ความชํานาญ การให้ความรู้ และในการการปลูกฝังอุปนิสยัให้สอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 2) มุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้สิ่งใหม ่
ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา 3) ความรู้ทาง
วิชาการ เน้นความรู้เฉพาะสาขา วิศวกรรมพืน้ฐาน วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน การบริหารจัดการ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 4) ปลกูฝังอุปนิสยัให้กล้าแสดงออก พร้อมกับการมีวินยั เคารพ
กติกาของสงัคม การมีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ การตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
และตระหนกัในบทบาทตอ่สงัคม ความอดทน และการมีมนษุยสมัพนัธ์ 

จากการศกึษาเอกสารงานวิจยัท่ีผ่านมา พบว่านกัวิชาการ และผู้ทรงคณุวฒุิหลายท่านให้
ข้อเสนอแนะตอ่การพฒันาสมรรถนะวิศวกร ดงันี ้

นกัสิทธ์ิ ควูฒันาชยั (2551 อ้างถึงในสรุชยั ธรรมทวีธิกุล, ธีระ บางเพ็ง, วีรยา รักอาชีพ, 
ณัฎฐ์ธญา เวียงนนท์ และธันยพร สุนทรธรรม, 2550) ได้สรุปว่าสถานภาพของเศรษฐกิจไทย 
ต้องการวิศวกรหลายรูปแบบเพ่ือตอบสนองความต้องการของการพฒันา ได้แก่ 1) วิศวกรท่ีเน้น
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ทักษะทํางานในภาคการผลิต (โรงงานอุตสาหกรรม) 2) วิศวกรท่ีเน้นด้านการบริหารจัดการทัง้
ทํางานบริหารจดัการ ประสานงานด้านเทคนิค และการขาย 3) วิศวกรเน้นหนกัด้านทฤษฏีและ
วิชาการ เช่น การออกแบบ การทําแผนยทุธศาสตร์ การวิเคราะห์ค้นคว้า และการวิจยั 4) วิศวกรท่ี
มีความสามารถสงูพิเศษ จากกลุม่ 1) และ 4) เพ่ือทํางานวิจยั และพฒันาเทคโนโลยี 5) วิศวกรท่ีมี
ความสามารถทํางานกบับริษัทต่างประเทศได้ สําหรับการพฒันาหลกัสตูรเพ่ือรองรับการพฒันา
อตุสาหกรรมในอนาคต ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ, พลงังานและสิ่งแวดล้อม, วสัดุ
ศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยี วิชาหมวดคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หมวดภาษาและการส่ือสาร 
ควรได้รับการปรับปรุงและเพิ่มจากระดบัท่ีมีอยูเ่ดมิ ในด้านการพฒันาอาจารย์ควรมีกลยทุธ์ในการ
พฒันาความเป็นครูให้กบัอาจารย์เข้าใหม่ควบคู่กนัไปเพ่ือสร้างความเข้าใจในวิชาชีพ เพิ่มทกัษะ
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบตัิงานและขดัเกลาทางสงัคม นอกจากนีค้วรพฒันากระบวนการ
สอนให้เกิดการเรียนรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ครอบคลุมลกัษณะต่าง ๆ ดงันี ้1) ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการสอนแบบบรรยายโดยอาจารย์ฝ่ายเดียว 2) การสอนแบบนกัศึกษามีส่วนร่วม 
3) การสอนให้หาข้อมลูเพ่ือแก้ปัญหา 4) การสอนแบบ Project-Based 5) การสอนแบบ Activity-
Based 6) สหกิจศึกษา 7) การจดัหลกัสตูรให้เช่ือมโยงกับภาคการผลิตและธุรกิจ (ป.โท/ป.เอก)  
8) การใช้ระบบ TA (Teacher Assistant) และ LF (Learning Facilitator) 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจยัเร่ือง การพฒันาโครงสร้างการศกึษาวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการแข่งขนัทางอตุสาหกรรม (ชูเวช ชาญสง่าเวช, ประเสริฐ อคัรประถมพงศ์ และ
วีระพนัธ์ รังสีวิจิตรประภา, 2551 อ้างถึงใน สุรชัย ธรรมทวีธิกุล, ธีระ บางเพ็ง, วีรยา รักอาชีพ, 
ณฎัฐ์ธญา เวียงนนท์ และธันยพร สนุทรธรรม, 2550) ระบวุ่า 1) รัฐบาลควรจดัตัง้คณะกรรมการ
พฒันากําลงัคนด้านวิศวกรรมศาสตร์แห่งชาต ิโดยโครงสร้างประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐ ธุรกิจ
อุตสาหกรรม และสถาบนัอุดมศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรม รวมทัง้มีอํานาจสัง่การ รวมทัง้การสนบัสนุนงบประมาณในการผลิตกําลงัคน
ทางวิศวกรรมให้ตรงกบัความต้องการพฒันาประเทศ 2) จดัตัง้องค์กรอิสระเพ่ือรับรองวิทยฐานะ
ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต โดยให้เป็นการดําเนินการร่วมในระดับพหุภาคีระหว่าง 
มหาวิทยาลยัรัฐ มหาวิทยาเอกชน ผู้แทนภาคอตุสาหกรรม สกอ. และสภาวิศวกร ซึ่งหลกัสตูรไม่
ควรถกูกํากบัรายละเอียดหรือโครงสร้างหลกัสตูรในมหาวิทยาลยัโดยสภาวิศวกร 3) รัฐบาลต้อง
สง่เสริมด้วยการเพิ่มเงินทนุสนบัสนนุการวิจยัหรือสร้างศนูย์บม่เพาะอตุสาหกรรม (Incubator) ให้
เกิดความเช่ือมโยงกบัภาคการศกึษามากขึน้ และสนบัสนนุจํานวนงานวิจยัเชิงประยกุต์ให้มีมาก
ขึน้ 4) ควรมีการสร้างเครือขา่ยความเช่ือมโยงสําหรับสถาบนัผู้ผลติบณัฑิต 5) สภาวิศวกรควรสร้าง
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ชุดทดสอบทักษะวิศวกรรมตามคุณลักษณะวิศวกรท่ีพึงประสงค์ 6) พัฒนาความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดบัวิศวกรรมศาสตร์  
7) ควรปรับหลกัสตูรให้เปล่ียนจาก Subject Based ไปเป็น Competency Based 8) เพิ่ม
ทางเลือกในการเรียนการสอนของหลกัสตูร เช่น การจดัให้มีสาขาวิชาเอก/วิชาโท ปริญญาตรีควบ
สองปริญญา ปริญญาตรี–โทตอ่เน่ือง สหกิจศกึษา เป็นต้น 9) จดัตัง้ Center of Excellence แบบ 
Cluster เพ่ือการพฒันามหาวิทยาลยั 10) การทํา Co-Research แลกเปล่ียนนกัศกึษา อาจารย์ 
ข้ามมหาวิทยาลยัทัง้ในระดบัประเทศ และระดบันานาชาติ 11) สร้างเครือข่ายความร่วมมือข้าม
สถาบันอุดมศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ผ่านสภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
12) ติดตามความเคล่ือนไหวในวงการอุตสาหกรรมท่ีจะมีผลต่อการเพิ่มจํานวนความต้องการ
วิศวกรแบบก้าวกระโดดในอนาคต 13) เปิดโอกาสให้สามารถพัฒนาหลักสูตรร่วมระหว่าง
มหาวิทยาลยักับอุตสาหกรรม 14) ฝึกอบรมสร้างความชํานาญให้แก่วิศวกรโดยมหาวิทยาลัย  
15) ส่งเสริมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโดยส่งผู้ เ ช่ียวชาญเป็นวิทยากรเพ่ือถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้กับมหาวิทยาลยั 16) มีส่วนร่วมกับสถาบนัผลิตบณัฑิต/วิศวกร ในการพฒันา
หลกัสตูร/การวิจยั เพ่ือให้เกิดหลกัสตูรท่ีตรงกบัสิ่งท่ีอตุสาหกรรมต้องการ 17) สนบัสนนุพนกังาน
ของบริษัทเป็นอาจารย์มหาวิทยาลยัเพ่ือสอนในคณุลกัษณะต่าง ๆ ท่ีอุตสาหกรรมต้องการ และ
ส่งเสริมอาจารย์นักศึกษาไปสู่ภาคอุตสาหกรรมในลักษณะร่วมแก้ปัญหาและร่วมวิจัย 18) ให้
ภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมเป็นกรรมการในสภามหาวิทยาลยั และให้เป็นส่วนหนึ่งของกรรมการ
พฒันาหลกัสตูร เพ่ือให้เกิดหลกัสตูรพิเศษท่ีมีความหลากหลาย 

จากข้อมลูข้างต้นสรุปได้ว่า ทัง้หน่วยงาน และบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาคณุภาพของ
วิศวกรนัน้ ตระหนกัถึงความสําคญัของปัญหา รวมถึงมีการศกึษาเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ 
พร้อมทัง้มีการปรับปรุงหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกับพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะของกลุ่มวิศวกรมีการปรับตัวเร่ือยมา 
นอกจากนีพ้บว่านักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอแนวทางปรับปรุงทัง้ในเชิงนโยบายจาก
ภาครัฐ หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีกํากบัดแูลผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สถาบนัการศึกษาของรัฐ และ
เอกชน หน่วยงานอิสระภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล แต่ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงทาง
สงัคม และเทคโนโลยี ยงัคงเกิดขึน้อย่างสม่ําเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือประเทศไทยจะเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ประกอบกับมีการจัดทําข้อตกลงยอมรับร่วมกัน
ทางการบริการวิชาชีพ (MRAs) ระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน ซึง่การพฒันาปรับปรุงท่ีต้องอาศยั
ความร่วมมือจากหลายภาคสว่นยงัคงเป็นไปอย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไป ดงันัน้ เพ่ือให้มีแนวทางพฒันา
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ท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในองค์กรภาคอุตสาหกรรม จึงควรศึกษาถึงสมรรถนะในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอตุสาหการ ในปัจจบุนั สมรรถนะท่ีต้องการเม่ือประเทศไทยเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเสนอแนวทางการพฒันาสมรรถนะ เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับ
สถานการณ์การแข่งขันท่ีจะเกิดขึน้ ท่ีองค์กรต่างๆ สามารถนําแนวทางไปประยุกต์ใช้ได้ทันกับ
สถานการณ์ปัจจบุนั 

 
2.7  กรอบแนวคดิในการศกึษา 
 

การศกึษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะครัง้นีมี้กรอบแนวคดิ ดงัภาพท่ี 2.8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 2.8  กรอบแนวคดิการศกึษา 
  

การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเก่ียวกบัสมรรถนะ ซึง่แบง่เป็นสามด้านได้แก่ สมรรถนะด้าน
ความรู้ (Knowledge: K) สมรรถนะด้านทกัษะ (Skill: S) และสมรรถนะด้านคา่นิยม (Value: V) มี
องค์ประกอบของสมรรถนะด้านต่าง ๆ เป็นดงัตารางท่ี 2.14 โดยดดัแปลงจากผลการศึกษาของ 
Barber and Tietje, (2003) 

สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

สาขาอตุสาหการ ของประเทศไทยใน

ปัจจบุนั 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ความต้องการสมรรถนะของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม สาขาอตุสาหการ เม่ือ

ประเทศไทยเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

ช่องวา่งระหวา่ง

สมรรถนะใน

ปัจจบุนักบัความ

ต้องการสมรรถนะ 

 

แนวทางการ

พฒันาสมรรถนะ 

ความพร้อมของ 

ผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม สาขา 

อตุสาหการ  

เม่ือประเทศไทย

เข้าสูป่ระชาคม

เศรษฐกิจ

อาเซียน 
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ตารางที่ 2.14  องค์ประกอบของสมรรถนะด้านความรู้ ทกัษะ และคา่นิยม 

 
สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้านทกัษะ สมรรถนะด้านค่านิยม 

ความรู้เก่ียวกบัระบบพืน้ฐาน 
(Foundation Systems) 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงเทคนิค 
(Technical Analysis) 

การบริหารความนา่เช่ือถือ 
(Credibility Management) 

ความรู้ด้านกลยทุธ์การแขง่ขนั 
(Competitive Strategies) 

ทกัษะภาวะผู้ นําการ
เปล่ียนแปลง 
(Transformational 
Leadership) 

การจดัการภาวะผู้ นําเชิงรุก 
(Assertive Leadership 
Management) 

ความรู้ด้านการบริหาร
ทรัพยากรท่ีจําเป็น (Requisite 
Management) 

ทกัษะการวินิจฉยั 
(Diagnostic Efficiency) 

การจดัการความร่วมมือ 
(Collaborative 
Management) 

ความรู้ด้านการบริหาร
โครงการ (Project 
Management) 

ทกัษะพฒันาแรงงาน 
(Workforce Development) 

การบริหารการตอบสนอง 
(Responsiveness 
Management) 

ความรู้ด้านการบริหารวสัด ุ
(Materials Management) 

ทกัษะเก่ียวกบักลยทุธ์ของ
องค์กร (Organizational 
strategies) 

- 

  
สําหรับการศึกษาแนวทางพฒันาสมรรถนะได้อาศยัแนวคิดการพฒันาทรัพยากรมนุษย์

ของ Nadler and Nadler  (1990) ประกอบกบัตวัแบบการเรียนรู้ในระดบับคุคล ประกอบด้วย 1) 
การเรียนรู้ในผู้ ใหญ่ 2) การเรียนรู้จากประสบการณ์ 3) การเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ และ 4) การ
เรียนรู้สูก่ารเปล่ียนแปลง ภายใต้องค์ประกอบกระบวนการการเรียนรู้ในผู้ ใหญ่ ทัง้ 8 ขัน้ตอน ได้แก่ 
1) การเตรียมความพร้อมให้ผู้ เรียน 2) การสร้างบรรยากาศ 3) การวางแผนการเรียนรู้ 4) การ
วินิจฉัยความจําเป็น 5) การกําหนดวตัถปุระสงค์ 6) การออกแบบแผนการเรียนรู้ 7) การกําหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ และ 8) การประเมินผลการเรียนรู้ (Swanson and Holton III, 2001) 
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2.8  คาํถามวจิัย 
 

2.8.1 สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอตุสาหการ ระดบัภาคีวิศวกร ใน
ปัจจบุนัคืออะไร 

2.8.2 สมรรถนะท่ีภาคอตุสาหกรรมต้องการต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอุต
สาหการ ระดบัภาคีวิศวกร เม่ือประเทศไทยเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคืออะไร 

2.8.3 แนวทางการพฒันาสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอตุสาหการ ระดบั
ภาคีวิศวกร เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นอยา่งไร 

 
 
 
 
 



 
บทที่ 3 

 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
  
การศึกษาเร่ือง แนวทางพฒันาสมรรถนะ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอุตสาหการ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีหวัข้อวิธีดําเนินการวิจยั ดงันี ้
3.1  วธีิดําเนินการวิจยั 
3.2  ประชากร และกลุม่ตวัอยา่ง 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา 
3.4  การทดสอบเคร่ืองมือวดั 
3.5  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
3.6  การวิเคราะห์ข้อมลู  

 
3.1  วธีิดาํเนินการศกึษา 

 
การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed-Method) โดยมีขัน้ตอนหลกัดงั

ภาพท่ี 3.1 
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ภาพที่ 3.1  กรอบวิธีดําเนินการศกึษา 
 
3.2  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี ้แบง่เป็น 4 กลุม่ ประกอบด้วย 
   
3.2.1  ผู้บริหารองค์กรที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ผู้ศกึษาใช้การสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ (Multi-Stage Sampling) โดยขัน้ท่ีหนึ่ง ใช้การ

สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม เพ่ือการคัดเลือกองค์กรซึ่งเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรม 10 กลุ่ม
อตุสาหกรรม จาก 39 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ 1) อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลและการเกษตร        
2) อุตสาหกรรมชิน้ส่วนและอะไหล่ยานยนต์ 3) อุตสาหกรรมซีเมนส์ 4) อุตสาหกรรมยานยนต์      

ศกึษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และทอดแบบสอบถาม เพ่ือหาสมรรถนะในปัจจบุนั 

สมรรถนะท่ีต้องการเม่ือประเทศไทยเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และแนวทาง

การพฒันาสมรรถนะเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

จดัประชมุกลุม่ยอ่ยเพ่ือทวนสอบผลจากการวิเคราะห์หาช่องวา่งสมรรถนะ และวิเคราะห์หา 

แนวทางการพฒันาสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอตุสาหการ ระดบัภาคีวิศวกร 

ขั้นตอนที ่1 

ขั้นตอนที ่2 

จดัประชมุกลุม่ยอ่ยเพ่ือทวนสอบแนวทางการพฒันาสมรรถนะท่ีร่างไว้ 

ขั้นตอนที ่3 

ปรับปรุงแนวทางการพฒันาสมรรถนะตามท่ีได้รับข้อเสนอแนะ และสรุปผลการศกึษา 

ขั้นตอนที ่4 
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5) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6)อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 7) อุตสาหกรรมหนังและ
ผลิตภัณฑ์หนัง  8) อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลและโลหะการ  9) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี               
10) อตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยาง รวมเป็นจํานวน 829 องค์กร กําหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้ตาราง
สําเร็จรูปของ Krejcie  and Morgan (1970) ซึง่จากจํานวนองค์กร 829 องค์กร ผู้ศกึษาปัดให้เป็น
จํานวนเต็มท่ีตรงกบัตารางของ Krejcie and Morgan คือ 850 และเทียบกบัตารางสําเร็จรูป จึงได้
ขนาดตัวอย่างเป็นจํานวน 265 องค์กร จากนัน้ จึงนํามาคํานวณเป็นสัดส่วนในแต่ละกลุ่ม
อุตสาหกรรม ขัน้ท่ีสอง ใช้การการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ เพ่ือสุ่มรายช่ือองค์กรจากรายการ
สมาชิกสภาอุตสาหกรรมประจําปี พ.ศ. 2554 (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2554)           
ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3.1 

   
ตารางที่ 3.1  จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่งจากภาคอตุสาหกรรม 

 

ลาํดบัที่              กลุ่มอุตสาหกรรม จาํนวน ร้อยละ 
จาํนวน
ตวัอย่าง 

1 อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลและการเกษตร 67 8.08 21 
2 อตุสาหกรรมชิน้สว่นและอะไหลย่านยนต์ 182 21.95 58 
3 อตุสาหกรรมยานยนต์ 42 5.07 13 
4 อตุสาหกรรมซีเมนส์ 9 1.09 3 
5 อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 181 21.83 58 
6 อตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 114 13.75 36 
7 อตุสาหกรรมหนงัและผลติภณัฑ์หนงั 35 4.22 11 
8 อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรและโลหะการ 84 10.13 27 
9 อตุสาหกรรมปิโตรเคมี 31 3.74 10 
10 อตุสาหกรรมผลติภณัฑ์ยาง 81 10.13 27 

รวมทัง้สิน้ 829 100 265 

 
3.2.2  ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอุตสาหการ 
ผู้ ศึกษาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) คือ เป็นผู้ จบการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ ท่ีเป็นพนักงานของ
องค์กรสมาชิกสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามท่ีสุม่ตวัอยา่งไว้จากข้อ 3.2.1 
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3.2.3  คณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาชัน้นําของไทย 
การคดัเลือกสถาบนัอุดมศึกษา ดําเนินการคดัเลือกโดยใช้เกณฑ์คะแนนสอบแอดมิชชัน่ 

(Admission) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ย้อนหลงั 3 ปี  ตัง้แต่ พ.ศ. 2552–พ.ศ. 2554  ซึ่งสถาบนั 
อดุมศกึษาท่ีมีคะแนนสอบแอดมิชชัน่คณะวิศวกรรมศาสตร์สงูสดุ ได้แก่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
(สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.) และใช้เกณฑ์การคดัเลือกกลุม่ตวัอย่างแบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) คือ เป็นคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 
รายช่ือดงัตารางท่ี 3.2 

 
3.2.4  ผู้ทรงคุณวุฒ ิจากสภาวิศวกร  
การคดัเลือกผู้ทรงคณุวฒุทิางวิศวกรรมศาสตร์ ใช้เกณฑ์การคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) รายช่ือดงัตารางท่ี 3.2 
 

ตารางที่ 3.2  รายช่ือผู้ให้การสมัภาษณ์และการสนทนากลุม่ 

 
การสัมภาษณ์ 
 คณาจารย์ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานพ เรียวเดชะ 

หวัหน้าภาควชิาวิศวกรรมอตุสาหการ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2) รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรต ิตัง้จิตสติเจริญ 
อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ผู้ทรงคณุวฒุ ิ 3) อาจารย์นิตยา จนัทร์เรือง มหาผล 
เลขาธิการและกรรมการสภาวิศวกร 

4) รองศาสตราจารย์ ดร. ชยัฤทธ์ิ สตัยาประเสริฐ 
กรรมการสภาวิศวกร 

การสนทนากลุ่ม 
 ผู้ประกอบวิชาชีพ 5) คณุธนวฒัน์ ธงอาษา 

6) คณุวารี ศรีสขุ 
7) คณุสธีุร์ มากเจริญ 
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3.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษา 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่ม 

ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 
3.3.1  แบบสอบถามสมรรถนะที่ต้องการต่อการปฏิบัตงิานวศิวกรรม สาขาอุตสาหการ 

และแนวทางพัฒนาสมรรถนะ 
แบบสอบถามแบง่เป็น 3 สว่นได้ ได้แก่ 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามสมรรถนะในปัจจุบนั และสมรรถนะท่ีต้องการเม่ือประเทศ

ไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยดดัแปลงจากผลการศึกษาของ Barber and Tietje 
(2003) ลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามแบบ
มาตรวดัของ Likert โดยให้ผู้ตอบพิจารณาแล้ววงกลมล้อมรอบตวัเลขท่ีตรงกบัความคิดเห็น  ซึง่มี
ให้เลือก 5 ระดบั มีความหมายดงัตารางท่ี 3.3 (รายละเอียดตามภาคผนวก ก.) 

 
ตารางที่ 3.3  ความหมายของระดบัความคดิเห็นตอ่สมรรถนะในปัจจบุนั และสมรรถนะท่ีต้องการ

เม่ือประเทศไทยเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

 
เกณฑ์การกําหนดคะแนน 

คะแนน   =  คะแนนรวมในแตล่ะด้าน 
    จํานวนข้อในแตล่ะด้าน 

ระดบัความ
คดิเหน็ 

ความหมาย 
ระดบัของสมรรถนะที่ใช้ประกอบ
วิชาชีพวศิวกรรม สาขาอุตสา
หการ ระดบัภาคีวิศวกร ใน

ปัจจุบัน 

ระดบัความต้องการสมรรถนะ
เม่ือประเทศไทยเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

5 มีสมรรถนะสงูมาก มีความต้องการสงูมาก 
4 มีสมรรถนะสงู มีความต้องการสงู 
3 มีสมรรถนะปานกลาง มีความต้องการปานกลาง 
2 มีสมรรถนะต่ํา มีความต้องการต่ํา 
1 มีสมรรถนะต่ํามาก มีความต้องการต่ํามาก 
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เกณฑ์การวิเคราะห์คะแนนในการพิจารณาระดบัสมรรถนะในแตล่ะด้าน ผู้ศกึษาจดัระดบั
คะแนน ออกเป็น 3 ระดบั โดยพิจารณาตามเกณฑ์การวิเคราะห์คะแนน ได้ดงันี ้
ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ =  คะแนนสงูสดุ – คะแนนต่ําสดุ 
              จํานวนอนัตรภาคชัน้ 

=  5 – 1  
         3 

=   1.33 
 

จากหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว สามารถแบง่ระดบัสมรรถนะท่ีต้องการได้ดงันี ้
ระดบัคะแนน  การแปลความหมาย 
1.00 – 2.33  มีความต้องการในระดบัต่ํา 
2.34 – 3.66 มีความต้องการในระดบัปานกลาง 
3.67 – 5.00  มีความต้องการในระดบัสงู 
สว่นท่ี 2 แบบสอบถามแนวทางการพฒันาสมรรถนะ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด

ท่ีร่างขึน้โดยใช้แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดการเรียนรู้ในระดับบุคคล และ
กระบวนการเรียนรู้ในผู้ใหญ่เป็นกรอบแนวคดิในการตัง้ประเดน็คําถาม 

สว่นท่ี 3 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบสอบถาม 
1. อาย.ุ....................ปี 
2. เพศ   ชาย  หญิง 
3. องค์กร/หนว่ยงาน ................................................................................... 
4. ระดบัการศกึษา 

 ต่ํากวา่ปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 

5. ฝ่ายงานต้นสงักดั (โปรดระบ)ุ.................................................................................. 
6. ประสบการณ์ทํางานทัง้หมด.....................ปี 
7. องค์กรวิชาชีพท่ีเป็นสมาชิก ...................................................................... 
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3.3.2  แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
สําหรับใช้ในการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ และคณาจารย์ เก่ียวกบัสมรรถนะท่ีต้องการ และ

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอุตสาหการ ระดบัภาคีวิศวกร 
(รายละเอียดตามภาคผนวก ข.) 

 
3.3.3  แบบการสนทนากลุ่ม 
สําหรับใช้ในการสนทนากลุ่มร่วมกบัอาสาสมคัรจากกลุ่มตวัอย่าง เก่ียวกบัสมรรถนะใน

ปัจจุบนั สมรรถนะท่ีต้องการ และแนวทางการพฒันาสมรรถนะ ซึ่งแบ่งเป็นการสนทนากลุ่มเป็น   
2 รอบ (รายละเอียดตามภาคผนวก ค.) 

 
3.4  การทดสอบเคร่ืองมือวัด 
 

3.4.1  การทดสอบความตรง (Validity) 
แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ท่ีผู้ศึกษาสร้างขึน้ ผู้ศกึษาได้สร้างขึน้จากการทบทวน 

ค้นคว้าเอกสาร และจะนําไปปรึกษาคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความ
ครอบคลมุของเนือ้หาและประเด็นท่ีสําคญัต่าง ๆ ตลอดจนภาษาท่ีใช้เพ่ือหาความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หา (Content Validity) หลงัจากนัน้จะนําแบบสอบถามมาปรับปรุงและแก้ไข เพ่ือความ
เหมาะสมตอ่ไป 

 
3.4.2  การทดสอบความเที่ยง (Reliability) 
ผู้ศกึษาได้นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กบักลุม่ตวัอย่าง กบัการหาคา่จําแนก

รายข้อ (Item Total Correlation) (r ≥ .20) (บงัอร โสฬส, 2553) และหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบ
วดัทัง้ฉบบั โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ระดบั
คา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัเป็น 0.97 

 
3.5   การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การศึกษาครัง้นี  ้ผู้ ศึกษาจัดทําจดหมายจาก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ซึง่มีแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี ้
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3.5.1  ข้อมูลปฐมภมิู (Primary Data) 
การเก็บรวบรวมข้อมลูปฐมภมูินัน้ ผู้ศกึษาเก็บรวบรวมข้อมลู ซึง่มีขัน้ตอนดงันี ้

3.5.1.1  การทอดแบบสอบถาม (Questionnaires) 
1) เตรียมแบบสอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีต้องการต่อการปฏิบตัิงาน

วิศวกรรม ซึง่แบบสอบถามนีผู้้ศกึษาได้ดดัแปลงจากงานวิจยัของ Barber and Tietje (2003) และ
ร่างคําถามปลายเปิดโดยใช้แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเรียนรู้ในระดบับุคคล และ
กระบวนการเรียนรู้ในผู้ใหญ่ 

2) ติดต่อองค์กรกลุ่มตวัอย่างเพ่ือขออนุญาตทอดแบบสอบถามให้กับ
กลุ่ม ผู้บริหารสายงานวิศวกรรม คณาจารย์ ภาคีวิศวกร และผู้ทรงคณุวฒุิ โดยใช้วิธีการโทรศพัท์
และจดัทําหนงัสือจากคณะพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

3) ทอดแบบสอบถามโดยส่งแบบสอบถามทัง้หมดให้ทางไปรษณีย์ 
โดยแนบซองเปลา่ สําหรับสง่ข้อมลูกลบัคืนยงัผู้ศกึษา 

4) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  ให้พร้อมต่อการ
ประมวลผลข้อมลู 

5) วิเคราะห์ผลเพ่ือหาช่องว่างของสมรรถนะในปัจจบุนั และสมรรถนะ
ท่ีต้องการ 

6) สรุป และอภิปรายผล 
3.5.1.2  การสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

1) กําหนดประเดน็เพ่ือการสมัภาษณ์ 
2) ตดิตอ่ผู้ทรงคณุวฒุิ และคณาจารย์เพ่ือขออนญุาตเข้าสมัภาษณ์ 
3) ดําเนินการสมัภาษณ์ครัง้ท่ี 1 เพ่ือรวบรวมข้อมลูสมรรถนะ และ

แนวทางการพฒันาสมรรถนะ 
4) วิเคราะห์ และสรุปผลช่องวา่งสมรรถนะ 
5) ดําเนินการสมัภาษณ์ครัง้ท่ี 2 เพ่ือทวนสอบข้อมลูสมรรถนะ และ

แนวทางการพฒันาสมรรถนะ 
6) วิเคราะห์ และสรุปผลช่องวา่งสมรรถนะ แนวทางการพฒันา

สมรรถนะ 
3.5.1.3  การสนทนากลุม่ (Focus Group) 

1) กําหนดประเดน็เพ่ือนําเสนอในการสนทนากลุม่ 
2) เรียนเชิญอาสาสมคัร เข้าร่วมการสนทนากลุม่ 
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3) จดัสง่ผลการวิเคราะห์ข้อมลู และประเด็นการประชมุกลุม่ย่อยให้แก่ 
สมาชิก 

4) ดําเนินการประชุมกลุ่มย่อย โดยจัดให้มีผู้ สังเกตการณ์ ทําหน้าท่ี
อํานวยความสะดวก และบนัทกึข้อมลู 

5) สรุปรายงานผลการประชมุกลุม่ยอ่ย 
ในการศกึษาครัง้นี ้ได้จดัการประชมุกลุม่ย่อย 2 รอบ โดยรอบแรก มีวตัถปุระสงค์ 

เพ่ือทวนสอบผลการวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะ  และรวบรวมข้อมลูแนวทางการพฒันาสมรรถนะ 
รอบท่ี 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือทวนสอบผลการวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะตาม
วตัถปุระสงค์ของการศกึษา 

 
3.5.2  ข้อมูลทุตยิภมิู (Secondary Data)  
ดําเนินการศกึษาวิจยัจากเอกสาร (Documentary Research) ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมลู

จากเอกสารงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ เช่น บทความ งานวิจยั 
รายงานประจําปี วารสารหรือจลุสาร ข่าวจากหนงัสือพิมพ์ หรือเวปไซต์ ท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัเกณฑ์
และคณุสมบตัขิองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอตุสาหการ สมรรถนะท่ีต้องการ และแนวทาง
การพฒันาสมรรถนะกลุม่วิศวกรท่ีเหมาะสม เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการจดัทําแบบสอบถาม 

 
3.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ข้อมลูในการศกึษาครัง้นี ้แบง่ได้เป็น 2 สว่น ได้แก่ 
 
3.6.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 แนวทางการพัฒนา

สมรรถนะ ซึง่เป็นแบบสอบถามปลายเปิด จากการสมัภาษณ์ และจากการประชมุกลุม่ย่อย โดยผู้
ศึกษาใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ซึ่งมีจุดประสงค์ของการวิเคราะห์ คือ การ
จําแนกแยกแยะข้อมลู จดัข้อมลูออกมาเป็นกลุ่ม และจดัระบบระเบียบข้อมลูท่ีได้รับจากการเก็บ
รวบรวม ให้เป็นไปในแนวทางท่ีเม่ือตีความหมายอย่างเสร็จสมบรูณ์แล้วจะสามารถตอบคําถามได้ 
(กิติพฒัน์ นนทปัทมะดลุย์, 2550:  160) แบง่เป็น 5 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การวางแผนการวิเคราะห์  
2) การลงรหสัระดบัท่ีหนึง่ 3) การลงรหสัระดบัท่ีสอง 4) การแปลความหมาย 5) การประเมินความ
แกร่งและความน่าเช่ือถือของผลการวิจยั 
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ทัง้นีก้ารวิเคราะห์เนือ้หาอาจมีทัง้ การวิเคราะห์เนือ้หาท่ีปรากฏเด่นชดั ซึ่งเน้นเหตกุารณ์
เฉพาะเร่ืองท่ีระบุช่ือด้วยคําหรือข้อความท่ีชดัเจน และการวิเคราะห์เนือ้หาท่ีซ่อนเร้น ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์ความหมายของคําหรือข้อความของเนือ้หาเน่ืองจากไม่มีช่ือของเหตุการณ์เฉพาะ       
(สนิ พนัธุ์พินิจ, 2547: 290) 

 
3.6.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้รับจากแบบสอบถาม ดําเนินการโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ด้วย

สถิตพิรรณนา ประกอบด้วย คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
 



 
บทที่ 4 

 

ผลการศกึษา 
 

การศึกษาสมรรถนะและแนวทางการพฒันาสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
สาขาอุตสาหการ ใช้วิธีการศึกษาทัง้เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์คณาจารย์ 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จํานวน 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิจาก 
สภาวิศวกร จํานวน 2 ท่าน รวมถึงการสนทนากลุ่มร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพ 2 ครัง้ รวมจํานวน  
3 ท่าน ตามรายช่ือท่ีได้กลา่วไว้แล้วในตารางท่ี 3.2 และการทอดแบบสอบถามเพ่ือศกึษาสมรรถนะ
ในปัจจุบนั กับสมรรถนะท่ีต้องการเม่ือประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจน
แนวทางการพฒันาสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอุตสาหการ  
ขอนําเสนอผลการศกึษา ดงันี ้

4.1 ข้อมลูเบือ้งต้นผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.2 สมรรถนะในปัจจบุนั ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขาอตุสาหการ  

ระดบัภาคีวิศวกร 
4.3 ความต้องการสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขาอตุสาหการ  

ระดบัภาคีวิศวกร เม่ือประเทศไทยเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
4.4 ผลการสนทนากลุม่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอตุสาหการ 
4.5 ผลการสมัภาษณ์คณาจารย์และผู้ทรงคณุวฒุ ิ
4.6 แนวทางการพฒันาท่ีเหมาะสมกบักลุม่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอตุสาหการ 
 

4.1  ข้อมูลเบือ้งต้นผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

กลุ่มตวัอย่างในการทอดแบบสอบถามครัง้นี ้คือ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอตุสาหการ 
และผู้บริหารองค์กร 265 องค์กร จาก 10 กลุ่มอตุสาหกรรม ได้แก่ 1) อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลและ
การเกษตร 2) อตุสาหกรรมชิน้ส่วนและอะไหล่ยานยนต์ 3) อตุสาหกรรมซีเมนส์ 4) อตุสาหกรรม
ยานยนต์ 5) อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6) อตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 7) อตุสาหกรรมหนงั
และผลิตภัณฑ์หนัง 8) อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลและโลหะการ  9) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี        
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10) อตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยาง จํานวนแบบสอบถามรวม 530 ชุด อตัราการตอบกลบัโดยเฉล่ีย
คดิเป็นร้อยละ 46.79 

ข้อมูลเบือ้งต้นผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดงันี ้กลุ่มผู้บริหารองค์กร มีอายุเฉล่ีย 43 ปี  
เป็นเพศชายทัง้สิน้ มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมา คือ ระดบั
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 38.89  ไม่เป็นสมาชิกสภาวิศวกร คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเป็น
สมาชิกสภาวิศวกรคดิเป็นร้อยละ 44.44 สําหรับกลุม่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอตุสาหการ มีอายุ
เฉล่ีย 34 ปี เป็นเพศชายร้อยละ 83.33 เพศหญิงร้อยละ 16.67 และมีระดบัการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.94 รองลงมาคือปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 35.71 ร้อยละ 56  
ไมเ่ป็นสมาชิกสภาวิศวกร และเป็นสมาชิกคดิเป็นร้อยละ 49.00 รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.1 

 
ตารางที่ 4.1  ข้อมลูเบือ้งต้นของกลุม่ตวัอยา่งผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ผู้ประกอบวชิาชีพ ผู้บริหาร 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
(n=126) (100.00) (n=122) (100.00) 

เพศ 
 ชาย 105 83.33 122 100.00 

หญิง 21 16.67 - - 
ระดบัการศึกษา 
 ต่ํากวา่ปริญญาตรี - - 14 11.11 

ปริญญาตรี 73 57.94 47 38.89 
ปริญญาโท 45 35.71 50.00 61.00 
ปริญญาเอก 1 0.79 - - 
ไมร่ะบ ุ 7 5.56 - - 

อายุเฉล่ีย (ปี)  34 43 
สมาชกิสภาวศิวกร 
 เป็น 49 38.89 61 50.00 

ไมเ่ป็น 56 44.44 54 44.44 
ไมร่ะบ ุ 21 16.67 7 5.56 
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4.2  สมรรถนะในปัจจุบนัของผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรม สาขาอุตสาหการ
ระดบัภาคีวิศวกร 

 
4.2.1  สมรรถนะในปัจจุบัน ตามความคดิเหน็ผู้ประกอบวิชาชีพ 
จากการศึกษาความเห็นผู้ประกอบวิชาชีพ พบว่าในปัจจุบนัมีสมรรถนะอยู่ในระดบัปาน

กลางทกุด้านโดยด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูสดุได้แก่ ด้านคา่นิยม (คา่เฉลี่ย 3.41) องค์ประกอบสมรรถนะ
สงูเป็นสามอนัดบัแรก ได้แก่ การบริหารการตอบสนอง (ค่าเฉลี่ย 3.54) การจดัการความร่วมมือ 
(ค่าเฉล่ีย 3.48)  และความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.42) รองลงมาคือด้านความรู้ (ค่าเฉล่ีย 3.13) 
องค์ประกอบสมรรถนะสงูเป็นสามอนัดบัแรก ได้แก่ ความรู้พืน้ฐาน (ค่าเฉลี่ย 3.27) การบริหาร
โครงการ (คา่เฉลี่ย 3.21) และการบริหารทรัพยากร (คา่เฉลี่ย 3.19) สําหรับสมรรถนะด้านทกัษะมี
ระดบัสมรรถนะต่ําสดุ (ค่าเฉล่ีย 3.12) องค์ประกอบสมรรถนะท่ีสงูเป็นสามอนัดบัแรก ได้แก่ การ
วินิจฉัย (ค่าเฉลี่ย 3.21)  การพฒันาแรงงาน (ค่าเฉลี่ย 3.17)  และการวิเคราะห์เชิงเทคนิค (ค่าเฉลี่ย 
3.10) โดยระดบัสมรรถนะปัจจบุนัอยูใ่นระดบัปานกลางทกุด้าน รายละเอียดตามตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที่ 4.2  คา่เฉลี่ย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดบัสมรรถนะในปัจจบุนัด้าน

ความรู้ ด้านทกัษะ และด้านคา่นิยมตามความเห็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
 

ลาํดบัที่      องค์ประกอบสมรรถนะด้านความรู้ 
ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

1.  ความรู้พืน้ฐาน 3.27 0.64 ปานกลาง 
2.  กลยทุธ์การแขง่ขนั 2.96 0.70 ปานกลาง 
3.  การบริหารทรัพยากร 3.19 0.59 ปานกลาง 
4.  การบริหารโครงการ 3.21 0.68 ปานกลาง 
5.  การบริหารวสัด ุ 3.04 0.61 ปานกลาง 

 รวม 3.13 0.64 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.2  (ตอ่) 
   

 

ลาํดบัที่      องค์ประกอบสมรรถนะด้านความรู้ 
ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

6.  การวิเคราะห์เชิงเทคนิค 3.10 0.77 ปานกลาง 
7.  ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง 3.08 0.77 ปานกลาง 
8.  การวนิิจฉยั 3.21 0.70 ปานกลาง 
9.  การพฒันาแรงงาน 3.17 0.76 ปานกลาง 
10.  ยทุธศาสตร์องค์กร 3.06 0.77 ปานกลาง 

 รวม 3.12 0.75 ปานกลาง 

 องค์ประกอบสมรรถนะด้านค่านิยม     

11.  ความน่าเช่ือถือ 3.42 0.72 ปานกลาง 
12.  การจดัการภาวะผู้ นําเชิงรุก 3.21 0.69 ปานกลาง 
13.  การจดัการความร่วมมือ 3.48 0.77 ปานกลาง 
14.  การบริหารการตอบสนอง 3.54 0.56 ปานกลาง 

 รวม 3.41 0.69 ปานกลาง 

 
คา่เฉลี่ย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลสมรรถนะในแตล่ะรายการ เป็นดงัตารางท่ี 4.3 
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ตารางที่ 4.3  คา่เฉลี่ย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลรายการสมรรถนะในปัจจบุนัด้าน
ความรู้ ด้านทกัษะ และด้านคา่นิยม ตามความเห็นผู้ประกอบวิชาชีพ 

 

ลาํดบัที่            รายการสมรรถนะ 
ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

 องค์ประกอบด้านความรู้พืน้ฐาน (ด้านความรู้) 

1.  วสัด ุและกระบวนการผลติ  3.22 0.42 ปานกลาง 
2.  ระบบงานและความปลอดภยั  3.50 0.69 ปานกลาง 
3.  ระบบคณุภาพ  3.61 0.68 ปานกลาง 
4.  เศรษฐศาสตร์และการเงิน  3.00 0.67 ปานกลาง 
5.  การจดัการการผลติและการดําเนินงาน  3.33 0.67 ปานกลาง 
6.  การบรูณาการวิธีการทางวิศวกรรมอตุสาหการ 2.94 0.71 ปานกลาง 

 รวม 3.27 0.64 ปานกลาง 

 องค์ประกอบด้านกลยุทธ์การแข่งขัน (ด้านความรู้) 

7.  บรรจภุณัฑ์ 3.22 0.63 ปานกลาง 
8.  ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 3.22 0.79 ปานกลาง 
9.  การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.00 0.67 ปานกลาง 
10.  หลกัการตลาด 2.61 0.59 ปานกลาง 
11.  การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ 3.06 0.78 ปานกลาง 
12.  การพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 2.67 0.75 ปานกลาง 

 รวม 2.96 0.70 ปานกลาง 

 องค์ประกอบด้านการบริหารทรัพยากร (ด้านความรู้) 
13.  การปฏิบตัติามกฎระเบียบ 3.28 0.45 ปานกลาง 
14.  การยศาสตร์  3.06 0.41 ปานกลาง 
15.  การจดัการความเส่ียง 2.89 0.66 ปานกลาง 
16.  ความปลอดภยัในอตุสาหกรรม 3.44 0.69 ปานกลาง 
17.  การออกแบบแผนผงั 3.12 0.68 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.3  (ตอ่) 
 

ลาํดบัที่            รายการสมรรถนะ 
ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

18.  การควบคมุกระบวนการด้วยสถิต ิ 3.33 0.67 ปานกลาง 
 รวม 3.19 0.59 ปานกลาง 

 องค์ประกอบด้านการบริหารโครงการ (ด้านความรู้) 
19.  การบริหารโครงการ 3.22 0.53 ปานกลาง 
20.  การวางแผนการผลติ  3.22 0.63 ปานกลาง 
21.  การผลติแบบยืดหยุน่  2.94 0.71 ปานกลาง 
22.  การออกแบบกระบวนการ 3.22 0.86 ปานกลาง 
23.  การควบคมุคณุภาพ 3.44 0.69 ปานกลาง 

 รวม 3.21 0.68 ปานกลาง 

 องค์ประกอบด้านการบริหารวัสดุ (ด้านความรู้) 

24.  การวางแผนทรัพยากร  3.22 0.71 ปานกลาง 
25.  การจดัการห่วงโซอปุทาน  2.94 0.71 ปานกลาง 
26.  การจดัซือ้  2.94 0.53 ปานกลาง 
27.  การวางแผนความต้องการวตัถดุบิ  3.33 0.58 ปานกลาง 
28.  การบญัชีต้นทนุ  2.78 0.53 ปานกลาง 

 รวม 3.04 0.61 ปานกลาง 

 องค์ประกอบด้านการวิเคราะห์เชิงเทคนิค (ด้านทกัษะ) 

29.  การวิเคราะห์ต้นทนุ  3.06 0.78 ปานกลาง 
30.  การจดัการเครือขา่ย 2.89 1.05 ปานกลาง 
31.  การสื่อสารด้วยการเขียน  2.89 0.74 ปานกลาง 
32.  ทกัษะทางคอมพิวเตอร์ 3.39 0.68 ปานกลาง 
33.  การพยากรณ์  2.94 0.62 ปานกลาง 
34.  ทกัษะการเรียนรู้ 3.44 0.60 ปานกลาง 

 รวม 3.10 0.75 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.3  (ตอ่) 
 

ลาํดบัที่            รายการสมรรถนะ 
ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

 องค์ประกอบด้านภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง (ด้านทกัษะ) 
35.  การเจรจาตอ่รอง 3.28 0.56 ปานกลาง 
36.  การจงูใจ  3.00 0.75 ปานกลาง 
37.  การแก้ไขความขดัแย้ง  3.17 0.77 ปานกลาง 
38.  ทกัษะระหวา่งบคุคล  3.22 0.86 ปานกลาง 
39.  ทกัษะการเทียบเคียง 3.06 0.71 ปานกลาง 
40.  การสอนแนะ/การเป็นพ่ีเลีย้ง 2.83 0.77 ปานกลาง 
41.  การสื่อสารทางวาจา 3.39 0.83 ปานกลาง 
42.  ทกัษะภาษาตา่งประเทศ  2.67 0.89 ปานกลาง 

 รวม 3.08 0.77 ปานกลาง 

 องค์ประกอบด้านการวินิจฉัย (ด้านทกัษะ) 

43.  การแก้ไขปัญหาเคร่ืองจกัรขดัข้อง  3.00 0.75 ปานกลาง 
44.  การใช้คอมพวิเตอร์เพ่ือการออกแบบ/เขียนแบบ  3.28 0.73 ปานกลาง 
45.  การตรวจสอบ  3.56 0.69 ปานกลาง 
46.  การวิจยัเชิงเทคนิค  2.89 0.66 ปานกลาง 
47.  การควบคมุผงักระบวนการทํางาน  3.33 0.67 ปานกลาง 

 รวม 3.21 0.70 ปานกลาง 

 องค์ประกอบด้านการพัฒนาแรงงาน (ด้านทกัษะ) 

48.  การจดัการกําลงัคน  3.28 0.65 ปานกลาง 
49.  การจดัการความเครียด  3.17 0.77 ปานกลาง 
50.  การจดัการความหลากหลายของกําลงัคน  3.06 0.85 ปานกลาง 

 รวม 3.17 0.76 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.3  (ตอ่) 
 

ลาํดบัที่            รายการสมรรถนะ 
ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

 องค์ประกอบด้านยุทธศาสตร์องค์กร (ด้านทกัษะ) 
51.  การแก้ไขปัญหาเชิงมโนทศัน์ 2.89 0.81 ปานกลาง 
52.  การจดัการภาวะวกิฤต  2.89 0.74 ปานกลาง 
53.  การตระหนกัถงึความต้องการของลกูค้า  3.33 0.75 ปานกลาง 
54.  การคดิเชิงวิพากษ์  2.89 0.74 ปานกลาง 
55.  การทํางานเป็นทีม/การสร้างทีมงาน  3.28 0.81 ปานกลาง 

 รวม 3.06 0.77 ปานกลาง 

 องค์ประกอบด้านความน่าเช่ือถือ (ด้านค่านิยม) 

56.  ความรับผิดชอบ  3.39 0.76 ปานกลาง 
57.  ความมัน่ใจในตนเอง  3.39 0.76 ปานกลาง 
58.  การทํางานอยา่งมีจริยธรรม  3.44 0.83 ปานกลาง 
59.  การมีสํานกึดี 3.50 0.77 ปานกลาง 
60.  การเรียนรู้  3.33 0.82 ปานกลาง 
61.  การมีพฤตกิรรมเชิงจริยธรรม  3.39 0.68 ปานกลาง 
62.  ความน่าเช่ือถือ  3.39 0.59 ปานกลาง 
63.  การมุง่เน้นผลลพัธ์  3.56 0.69 ปานกลาง 

 รวม 3.42 0.74 ปานกลาง 

 องค์ประกอบด้านการจัดการภาวะผู้นําเชิงรุก (ด้านค่านิยม) 

64.  การมุง่ผลสาํเร็จของงาน 3.39 0.68 ปานกลาง 
65.  การมีอํานาจบญุบารมี  2.94 0.53 ปานกลาง 
66.  ความกล้าเส่ียง  3.00 0.82 ปานกลาง 
67.  การได้รับความยอมรับจากบริษัท 3.28 0.65 ปานกลาง 
68.  ความทะเยอทะยาน  3.44 0.76 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.3  (ตอ่) 
 

ลาํดบัที่            รายการสมรรถนะ 
ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

 รวม 3.21 0.69 ปานกลาง 

 องค์ประกอบด้านการจัดการความร่วมมือ (ด้านค่านิยม) 

69.  การเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน 3.50 0.77 ปานกลาง 
70.  การเป็นสว่นหนึง่ของทีม 3.50 0.77 ปานกลาง 
71.  ความอดทน  3.44 0.76 ปานกลาง 
72.  ความตัง้ใจลงมือทํางานจริง  3.33 0.82 ปานกลาง 
73.  ความนอบน้อม  3.56 0.83 ปานกลาง 
74.  การมุง่เน้นลกูค้า  3.72 0.73 สงู 
75.  ความกระตือรือร้น  3.28 0.73 ปานกลาง 

 รวม 3.48 0.77 ปานกลาง 

 องค์ประกอบด้านการบริหารการตอบสนอง (ด้านค่านิยม) 

76.  การมีวิสยัทศัน์ 3.44 0.50 ปานกลาง 
77.  การเป็นผู้ ฟังท่ีดี 3.61 0.68 ปานกลาง 
78.  การปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลง 3.56 0.50 ปานกลาง 

 รวม 3.54 0.56 ปานกลาง 
 

4.2.2  สมรรถนะในปัจจุบันตามความคดิเหน็ของผู้บริหารองค์กร 
จากผลการศึกษาระดบัสมรรถนะในปัจจุบนัของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ 

ผู้บริหารองค์กรมีความเห็นวา่ระดบัสมรรถนะอยูใ่นระดบัปานกลางทกุด้าน โดย สมรรถนะด้านท่ีมี
คา่เฉลี่ยสงูสดุ ได้แก่ ด้านคา่นิยม (คา่เฉลี่ย 3.17) รองลงมาได้แก่ ด้านความรู้ (คา่เฉลี่ย 3.12) และ
ด้านทกัษะ (ค่าเฉลี่ย 2.90) องค์ประกอบสมรรถนะด้านค่านิยมเฉล่ียสงูสดุสามอนัดบัแรก ได้แก่ 
การจดัการความร่วมมือ (ค่าเฉลี่ย 3.30) การจดัการภาวะผู้ นําเชิงรุก (ค่าเฉลี่ย 3.20) และความ
น่าเช่ือถือ (คา่เฉลี่ย 3.16) องค์ประกอบสมรรถนะด้านความรู้เฉล่ียสงูสดุสามอนัดบัแรก ได้แก่ การ
บริหารโครงการ (ค่าเฉล่ีย 3.20) ความรู้พืน้ฐาน (ค่าเฉลี่ย 3.19) และการบริหารทรัพยากร 
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(ค่าเฉลี่ย 3.13) องค์ประกอบด้านทกัษะ สงูสดุได้แก่ การวินิจฉัย (ค่าเฉลี่ย 3.13) รองลงมา คือ 
การวิเคราะห์เชิงเทคนิค (คา่เฉลี่ย 2.89) และยทุธศาสตร์องค์กร (คา่เฉลี่ย 2.87) 

 
ตารางที่ 4.4  คา่เฉลี่ย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดบัสมรรถนะในปัจจบุนัด้าน

ความรู้ ด้านทกัษะ และด้านคา่นิยมตามความเห็นผู้บริหารองค์กร 
 

ลาํดบัที่      องค์ประกอบสมรรนถะด้านความรู้ 
ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

1.  ความรู้พืน้ฐาน 3.19 0.70 ปานกลาง 
2.  กลยทุธ์การแขง่ขนั 3.00 0.73 ปานกลาง 
3.  การบริหารทรัพยากร 3.13 0.74 ปานกลาง 
4.  การบริหารโครงการ 3.20 0.81 ปานกลาง 
5.  การบริหารวสัด ุ 3.09 0.81 ปานกลาง 

 รวม 3.12 0.76 ปานกลาง 
 องค์ประกอบสมรรนถะด้านทกัษะ       

6.  การวิเคราะห์เชิงเทคนิค 2.89 0.70 ปานกลาง 
7.  ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง 2.84 2.74 ปานกลาง 
8.  การวนิิจฉยั 3.13 0.80 ปานกลาง 
9.  การพฒันาแรงงาน 2.76 0.83 ปานกลาง 
10.  ยทุธศาสตร์องค์กร 2.87 0.82 ปานกลาง 

 รวม 2.90 1.18 ปานกลาง 

 องค์ประกอบสมรรนถะด้านค่านิยม       

11.  ความน่าเช่ือถือ 3.16 1.04 ปานกลาง 
12.  การจดัการภาวะผู้ นําเชิงรุก 3.20 0.80 ปานกลาง 
13.  การจดัการความร่วมมือ 3.30 0.96 ปานกลาง 
14.  การบริหารการตอบสนอง 3.02 0.91 ปานกลาง 

 รวม 3.17 0.93 ปานกลาง 
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ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลสมรรถนะปัจจุบันในแต่ละด้านตาม
ความเห็นผู้บริหารองค์กร เป็นดงัตารางท่ี 4.5 

 
ตารางที่ 4.5  คา่เฉลี่ย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลรายการสมรรถนะในปัจจบุนัด้าน

ความรู้ ด้านทกัษะ และด้านคา่นิยมของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอตุสาหการ 
ตามความเห็นผู้บริหารองค์กร 

 

ลาํดบัที่               รายการสมรรถนะ 
ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

 องค์ประกอบด้านความรู้พืน้ฐาน (ด้านความรู้) 

1.  วสัด ุและกระบวนการผลติ  3.24 0.81 ปานกลาง 
2.  ระบบงานและความปลอดภยั  3.29 0.69 ปานกลาง 
3.  ระบบคณุภาพ  3.42 0.85 ปานกลาง 
4.  เศรษฐศาสตร์และการเงิน  2.85 0.65 ปานกลาง 
5.  การจดัการการผลติและการดําเนินงาน  3.32 0.59 ปานกลาง 
6.  การบรูณาการวิธีการทางวิศวกรรมอตุสาหการ 3.01 0.62 ปานกลาง 

 รวม 3.19 0.70 ปานกลาง 

 องค์ประกอบด้านกลยุทธ์การแข่งขัน (ด้านความรู้) 

7.  บรรจภุณัฑ์ 3.04 0.63 ปานกลาง 
8.  ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 3.27 0.75 ปานกลาง 
9.  การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.24 0.74 ปานกลาง 
10.  หลกัการตลาด 2.92 0.79 ปานกลาง 
11.  การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ 2.73 0.76 ปานกลาง 
12.  การพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 2.77 0.73 ปานกลาง 

 รวม 3.00 0.73 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.5  (ตอ่) 
 

ลาํดบัที่               รายการสมรรถนะ 
ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

 องค์ประกอบด้านการบริหารทรัพยากร (ด้านความรู้) 

13.  การปฏิบตัติามกฎระเบียบ 3.13 1.09 ปานกลาง 
14.  การยศาสตร์  2.95 0.54 ปานกลาง 
15.  การจดัการความเส่ียง 2.84 0.72 ปานกลาง 
16.  ความปลอดภยัในอตุสาหกรรม 3.29 0.77 ปานกลาง 
17.  การออกแบบแผนผงั 3.34 0.69 ปานกลาง 
18.  การควบคมุกระบวนการด้วยสถิต ิ 3.23 0.65 ปานกลาง 

 รวม 3.13 0.74 ปานกลาง 

 องค์ประกอบด้านการบริหารโครงการ (ด้านความรู้) 

19.  การบริหารโครงการ 2.90 0.68 ปานกลาง 
20.  การวางแผนการผลติ  3.19 0.85 ปานกลาง 
21.  การผลติแบบยืดหยุน่  3.14 0.83 ปานกลาง 
22.  การออกแบบกระบวนการ 3.36 0.90 ปานกลาง 
23.  การควบคมุคณุภาพ 3.42 0.78 ปานกลาง 

 รวม 3.20 0.81 ปานกลาง 

 องค์ประกอบด้านการบริหารวัสดุ (ด้านความรู้) 

24.  การวางแผนทรัพยากร  3.15 0.78 ปานกลาง 
25.  การจดัการห่วงโซอปุทาน  3.07 0.87 ปานกลาง 
26.  การจดัซือ้  3.13 0.83 ปานกลาง 
27.  การวางแผนความต้องการวตัถดุบิ 3.19 0.78 ปานกลาง 
28.  การบญัชีต้นทนุ  2.91 0.77 ปานกลาง 

 รวม 3.09 0.81 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.5  (ตอ่) 
 

ลาํดบัที่               รายการสมรรถนะ 
ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

 องค์ประกอบด้านการวิเคราะห์เชิงเทคนิค (ด้านทกัษะ) 

29.  การวิเคราะห์ต้นทนุ  2.77 0.57 ปานกลาง 
30.  การจดัการเครือขา่ย 2.67 0.61 ปานกลาง 
31.  การสื่อสารด้วยการเขียน  2.77 0.74 ปานกลาง 
32.  ทกัษะทางคอมพิวเตอร์ 3.30 0.66 ปานกลาง 
33.  การพยากรณ์  2.89 0.79 ปานกลาง 
34.  ทกัษะการเรียนรู้ 2.90 0.83 ปานกลาง 

 รวม 2.89 0.70 ปานกลาง 

 องค์ประกอบด้านภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง (ด้านทกัษะ) 

35.  การเจรจาตอ่รอง 2.85 0.53 ปานกลาง 
36.  การจงูใจ  3.02 0.60 ปานกลาง 
37.  การแก้ไขความขดัแย้ง  2.85 0.63 ปานกลาง 
38.  ทกัษะระหวา่งบคุคล  2.89 0.69 ปานกลาง 
39.  ทกัษะการเทียบเคียง 2.93 0.81 ปานกลาง 
40.  การสอนแนะ/การเป็นพ่ีเลีย้ง 2.77 0.82 ปานกลาง 
41.  การสื่อสารทางวาจา 2.72 0.83 ปานกลาง 
42.  ทกัษะภาษาตา่งประเทศ  2.72 1.04 ปานกลาง 

 รวม 2.84 2.74 ปานกลาง 

 องค์ประกอบด้านการวินิจฉัย (ด้านทกัษะ) 

43.  การแก้ไขปัญหาเคร่ืองจกัรขดัข้อง  3.12 0.67 ปานกลาง 
44.  การใช้คอมพวิเตอร์เพ่ือการออกแบบ/เขียนแบบ  3.07 0.94 ปานกลาง 
45.  การตรวจสอบ  3.24 0.73 ปานกลาง 
46.  การวิจยัเชิงเทคนิค  2.95 0.80 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.5  (ตอ่) 
 

ลาํดบัที่               รายการสมรรถนะ 
ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

47.  การควบคมุผงักระบวนการทํางาน  3.24 0.87 ปานกลาง 
 รวม 3.13 0.80 ปานกลาง 

 องค์ประกอบด้านการพัฒนาแรงงาน (ด้านทกัษะ) 

48.  การจดัการกําลงัคน  2.89 0.89 ปานกลาง 
49.  การจดัการความเครียด  2.66 0.78 ปานกลาง 
50.  การจดัการความหลากหลายของกําลงัคน  2.72 0.83 ปานกลาง 

 รวม 2.76 0.83 ปานกลาง 

 องค์ประกอบด้านยุทธศาสตร์องค์กร (ด้านทกัษะ) 

51.  การแก้ไขปัญหาเชิงมโนทศัน์ 2.77 0.65 ปานกลาง 
52.  การจดัการภาวะวกิฤต  2.96 0.82 ปานกลาง 
53.  การตระหนกัถงึความต้องการของลกูค้า  2.85 0.93 ปานกลาง 
54.  การคดิเชิงวิพากษ์  2.78 0.57 ปานกลาง 
55.  การทํางานเป็นทีม/การสร้างทีมงาน  2.96 1.12 ปานกลาง 

 รวม 2.87 0.82 ปานกลาง 

 องค์ประกอบด้านความน่าเช่ือถือ (ด้านค่านิยม) 

56.  ความรับผิดชอบ  3.07 1.06 ปานกลาง 
57.  ความมัน่ใจในตนเอง  3.20 0.73 ปานกลาง 
58.  การทํางานอยา่งมีจริยธรรม  3.01 1.13 ปานกลาง 
59.  การมีสํานกึดี  3.36 1.08 ปานกลาง 
60.  การเรียนรู้  3.13 1.02 ปานกลาง 
61.  การมีพฤตกิรรมเชิงจริยธรรม  3.14 1.23 ปานกลาง 
62.  ความน่าเช่ือถือ  3.20 0.98 ปานกลาง 
63.  การมุง่เน้นผลลพัธ์  3.20 1.09 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.5  (ตอ่) 
 

ลาํดบัที่               รายการสมรรถนะ 
ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

 รวม 3.16 1.04 ปานกลาง 

 องค์ประกอบด้านการจัดการภาวะผู้นําเชิงรุก (ด้านค่านิยม) 

64.  การมุง่ผลสาํเร็จของงาน 3.25 0.94 ปานกลาง 
65.  การมีอํานาจบญุบารมี  2.96 0.45 ปานกลาง 
66.  ความกล้าเส่ียง  3.13 0.84 ปานกลาง 
67.  การได้รับความยอมรับจากบริษัท 3.41 0.84 ปานกลาง 
68.  ความทะเยอทะยาน  3.26 0.94 ปานกลาง 

 รวม 3.20 0.80 ปานกลาง 

 องค์ประกอบด้านการจัดการความร่วมมือ (ด้านค่านิยม) 

69.  การเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน 3.30 0.82 ปานกลาง 
70.  การเป็นสว่นหนึง่ของทีม 3.37 1.02 ปานกลาง 
71.  ความอดทน  3.14 0.90 ปานกลาง 
72.  ความตัง้ใจลงมือทํางานจริง  3.26 0.94 ปานกลาง 

 องค์ประกอบด้านการบริหารการตอบสนอง (ด้านค่านิยม) 

73.  ความนอบน้อม  3.48 1.08 ปานกลาง 
74.  การมุง่เน้นลกูค้า  3.15 0.98 ปานกลาง 
75.  ความกระตือรือร้น  3.42 0.97 ปานกลาง 

 รวม 3.30 0.96 ปานกลาง 

 องค์ประกอบด้านการบริหารการตอบสนอง (ด้านค่านิยม) 

76.  การมีวิสยัทศัน์ 2.96 0.95 ปานกลาง 
77.  การเป็นผู้ ฟังท่ีดี 3.08 0.94 ปานกลาง 
78.  การปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลง 3.02 0.85 ปานกลาง 

 รวม 3.02 0.91 ปานกลาง 
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4.3  ความต้องการสมรรถนะผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรม สาขาอุตสาหการ 
ระดบัภาคีวิศวกร เม่ือประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  

 
4.3.1  ความต้องการสมรรถนะ ตามความคดิเหน็ของผู้ประกอบวิชาชีพ 
จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพมีความต้องการสมรรถนะในระดบัสงูทุกด้าน  

ซึง่เรียงตามลําดบั ได้ดงันี ้สมรรถนะด้านความรู้ (ค่าเฉล่ีย 4.41) สมรรถนะด้านค่านิยม (ค่าเฉล่ีย 
4.39)  และสมรรถนะด้านทกัษะ (ค่าเฉล่ีย 4.28) เป็นลําดบัสดุท้าย โดย ความต้องการสมรรถนะ
ด้านความรู้สามอนัดบัแรก ได้แก่ ความรู้พืน้ฐาน (ค่าเฉล่ีย 4.55) การบริหารโครงการ (ค่าเฉลี่ย 
4.50) และ การบริหารทรัพยากร (คา่เฉลี่ย 4.38) ความต้องการสมรรถนะด้านคา่นิยม สามอนัดบั
แรก ได้แก่ ความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.51) การจัดการความร่วมมือ (ค่าเฉล่ีย 4.40) และการ
บริหารการตอบสนอง (คา่เฉลี่ย 4.39) 

 
ตารางที่ 4.6  คา่เฉลี่ย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดบัความต้องการสมรรถนะผู้

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม อตุสาหการ ตามความเห็นของผู้ประกอบวชิาชีพ 

 

ลาํดบัที่       องค์ประกอบสมรรนถะด้านความรู้ 
ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

1.  ความรู้พืน้ฐาน 4.55 0.67 สงู 
2.  กลยทุธ์การแขง่ขนั 4.29 0.71 สงู 
3.  การบริหารทรัพยากร 4.38 0.63 สงู 
4.  การบริหารโครงการ 4.50 0.52 สงู 
5.  การบริหารวสัด ุ 4.33 0.60 สงู 

 รวม 4.41 0.63 สูง 
 องค์ประกอบสมรรนถะด้านทกัษะ    (S.D.) แปลผล 

6.  การวิเคราะห์เชิงเทคนิค 4.30 0.59 สงู 
7.  ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง 4.31 0.63 สงู 
8.  การวนิิจฉยั 4.24 0.50 สงู 
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ตารางที่ 4.6  (ตอ่) 
 

ลาํดบัที่       องค์ประกอบสมรรนถะด้านความรู้ 
ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

9.  การพฒันาแรงงาน 4.31 0.60 สงู 
10.  ยทุธศาสตร์องค์กร 4.26 0.61 สงู 

 รวม 4.28 0.59 สูง 

 องค์ประกอบสมรรนถะด้านค่านิยม       

11.  ความน่าเช่ือถือ 4.51 0.55 สงู 
12.  การจดัการภาวะผู้ นําเชิงรุก 4.17 0.70 สงู 
13.  การจดัการความร่วมมือ 4.40 0.61 สงู 
14.  การบริหารการตอบสนอง 4.39 0.67 สงู 

 รวม 4.39 0.61 สูง 

 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลรายการสมรรถนะแต่ละรายการเป็น      

ดงัตารางท่ี 4.7 
 

ตารางที่ 4.7  คา่เฉลี่ย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดบัความต้องการสมรรถนะเม่ือ
ประเทศไทยเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนตามความเห็นผู้ประกอบวิชาชีพ 

 

ลาํดบัที่              รายการสมรรถนะ 
 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

 องค์ประกอบด้านความรู้พืน้ฐาน (ด้านความรู้) 

1.  วสัด ุและกระบวนการผลติ  4.39 0.83 สงู 
2.  ระบบงานและความปลอดภยั  4.50 0.60 สงู 
3.  ระบบคณุภาพ  4.78 0.42 สงู 
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ตารางที่ 4.7  (ตอ่) 
 

ลาํดบัที่              รายการสมรรถนะ 
 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

4.  เศรษฐศาสตร์และการเงิน  4.39 0.83 สงู 
5.  การจดัการการผลติและการดําเนินงาน  4.67 0.58 สงู 
6.  การบรูณาการวิธีการทางวิศวกรรมอตุสาหการ 4.56 0.76 สงู 

 รวม 4.55 0.67 สูง 

 องค์ประกอบด้านกลยุทธ์การแข่งขัน (ด้านความรู้) 

7.  บรรจภุณัฑ์ 4.33 0.67 สงู 
8.  ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 4.22 0.63 สงู 
9.  การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.22 0.71 สงู 
10.  หลกัการตลาด 4.33 0.75 สงู 
11.  การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ 4.39 0.68 สงู 
12.  การพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 4.22 0.79 สงู 

 รวม 4.29 0.71 สูง 

 องค์ประกอบด้านการบริหารทรัพยากร (ด้านความรู้) 

13.  การปฏิบตัติามกฎระเบียบ 4.39 0.59 สงู 
14.  การยศาสตร์  4.17 0.69 สงู 
15.  การจดัการความเส่ียง 4.39 0.76 สงู 
16.  ความปลอดภยัในอตุสาหกรรม 4.33 0.58 สงู 
17.  การออกแบบแผนผงั 4.41 0.69 สงู 
18.  การควบคมุกระบวนการด้วยสถิต ิ 4.61 0.49 สงู 

 รวม 4.38 0.63 สูง 

 องค์ประกอบด้านการบริหารโครงการ (ด้านความรู้) 

19.  การบริหารโครงการ 4.39 0.59 สงู 
20.  การวางแผนการผลติ  4.44 0.50 สงู 
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ตารางที่ 4.7  (ตอ่) 
 

ลาํดบัที่              รายการสมรรถนะ 
 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

21.  การผลติแบบยืดหยุน่  4.33 0.47 สงู 
22.  การออกแบบกระบวนการ 4.56 0.60 สงู 
23.  การควบคมุคณุภาพ 4.78 0.42 สงู 

 รวม 4.50 0.52 สูง 

 องค์ประกอบด้านการบริหารวัสดุ (ด้านความรู้) 

24.  การวางแผนทรัพยากร  4.44 0.60 สงู 
25.  การจดัการห่วงโซอปุทาน  4.28 0.56 สงู 
26.  การจดัซือ้  4.17 0.60 สงู 
27.  การวางแผนความต้องการวตัถดุบิ 4.56 0.50 สงู 
28.  การบญัชีต้นทนุ  4.22 0.71 สงู 

 รวม 4.33 0.60 สูง 

 องค์ประกอบด้านการวิเคราะห์เชิงเทคนิค (ด้านทกัษะ) 

29.  การวิเคราะห์ต้นทนุ  4.22 0.63 สงู 
30.  การจดัการเครือขา่ย 4.28 0.81 สงู 
31.  การสื่อสารด้วยการเขียน  3.94 0.62 สงู 
32.  ทกัษะทางคอมพิวเตอร์ 4.44 0.50 สงู 
33.  การพยากรณ์  4.22 0.53 สงู 
34.  ทกัษะการเรียนรู้ 4.67 0.47 สงู 

 รวม 4.30 0.59 สูง 

 องค์ประกอบด้านภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง (ด้านทกัษะ) 

35.  การเจรจาตอ่รอง 4.17 0.60 สงู 
36.  การจงูใจ  4.28 0.65 สงู 
37.  การแก้ไขความขดัแย้ง  4.50 0.60 สงู 
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ตารางที่ 4.7  (ตอ่) 
 

ลาํดบัที่              รายการสมรรถนะ 
 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

38.  ทกัษะระหวา่งบคุคล  4.17 0.69 สงู 
39.  ทกัษะการเทียบเคียง 4.17 0.60 สงู 
40.  การสอนแนะ/การเป็นพ่ีเลีย้ง 4.11 0.66 สงู 
41.  การสื่อสารทางวาจา 4.44 0.60 สงู 
42.  ทกัษะภาษาตา่งประเทศ  4.61 0.59 สงู 

 รวม 4.31 0.63 สูง 

 องค์ประกอบด้านการวินิจฉัย (ด้านทกัษะ) 

43.  การแก้ไขปัญหาเคร่ืองจกัรขดัข้อง  4.11 0.57 สงู 
44.  การใช้คอมพวิเตอร์เพ่ือการออกแบบ/เขียนแบบ  4.17 0.50 สงู 
45.  การตรวจสอบ  4.28 0.45 สงู 
46.  การวิจยัเชิงเทคนิค  4.17 0.50 สงู 
47.  การควบคมุผงักระบวนการทํางาน  4.50 0.50 สงู 

 รวม 4.24 0.50 สูง 

 องค์ประกอบด้านการพัฒนาแรงงาน (ด้านทกัษะ) 

48.  การจดัการกําลงัคน  4.39 0.59 สงู 
49.  การจดัการความเครียด  4.22 0.53 สงู 
50.  การจดัการความหลากหลายของกําลงัคน  4.33 0.67 สงู 

 รวม 4.31 0.60 สูง 

 องค์ประกอบด้านยุทธศาสตร์องค์กร (ด้านทกัษะ) 

51.  การแก้ไขปัญหาเชิงมโนทศัน์ 4.00 0.75 สงู 
52.  การจดัการภาวะวกิฤต  4.17 0.50 สงู 
53.  การตระหนกัถงึความต้องการของลกูค้า  4.50 0.60 สงู 
54.  การคดิเชิงวิพากษ์  4.00 0.58 สงู 
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ตารางที่ 4.7  (ตอ่) 
 

ลาํดบัที่              รายการสมรรถนะ 
 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

55.  การทํางานเป็นทีม/การสร้างทีมงาน  4.61 0.59 สงู 
 รวม 4.26 0.61 สูง 

 องค์ประกอบด้านความน่าเช่ือถือ (ด้านค่านิยม) 

56.  ความรับผิดชอบ  4.44 0.60 สงู 
57.  ความมัน่ใจในตนเอง  4.50 0.60 สงู 
58.  การทํางานอยา่งมีจริยธรรม  4.56 0.50 สงู 
59.  การมีสํานกึดี  4.50 0.50 สงู 
60.  การเรียนรู้  4.50 0.50 สงู 
61.  การมีพฤตกิรรมเชิงจริยธรรม  4.39 0.59 สงู 
62.  ความน่าเช่ือถือ  4.67 0.47 สงู 
63.  การมุง่เน้นผลลพัธ์  4.56 0.60 สงู 

 รวม 4.51 0.55 สูง 

 องค์ประกอบด้านการจัดการภาวะผู้นําเชิงรุก (ด้านค่านิยม) 

64.  การมุง่ผลสาํเร็จของงาน 4.72 0.45 สงู 
65.  การมีอํานาจบญุบารมี  3.78 0.86 สงู 
66.  ความกล้าเส่ียง  3.72 0.93 สงู 
67.  การได้รับความยอมรับจากบริษัท 4.50 0.60 สงู 
68.  ความทะเยอทะยาน  4.11 0.66 สงู 

 รวม 4.17 0.70 สูง 

 องค์ประกอบด้านการจัดการความร่วมมือ (ด้านค่านิยม) 

69.  การเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน 4.22 0.63 สงู 
70.  การเป็นสว่นหนึง่ของทีม 4.44 0.60 สงู 
71.  ความอดทน  4.33 0.67 สงู 
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ตารางที่ 4.7  (ตอ่) 
 

ลาํดบัที่              รายการสมรรถนะ 
 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

72.  ความตัง้ใจลงมือทํางานจริง  4.56 0.60 สงู 
73.  ความนอบน้อม  4.11 0.66 สงู 
74.  การมุง่เน้นลกูค้า  4.61 0.49 สงู 
75.  ความกระตือรือร้น  4.56 0.60 สงู 

 รวม 4.40 0.61 สูง 

 องค์ประกอบด้านการบริหารการตอบสนอง (ด้านค่านิยม) 

76.  การมีวิสยัทศัน์ 4.56 0.60 สงู 
77.  การเป็นผู้ ฟังท่ีดี 4.28 0.73 สงู 
78.  การปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลง 4.33 0.67 สงู 

 รวม 4.39 0.67 สูง 
 

4.3.2  ความต้องการสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพตามความคดิเหน็ของ
ผู้บริหารองค์กร 

จากผลการศกึษาพบวา่ระดบัความต้องการสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม อตุสาหการ 
เม่ือประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามความเห็นผู้บริหารองค์กร มีความต้องการ
ในระดับสูงทุกท่าน แบ่งเป็น มีความต้องการสมรรถนะด้านความรู้ สูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.13) 
รองลงมา คือ สมรรถนะด้านค่านิยม (ค่าเฉลี่ย 4.06) และสมรรถนะด้านทกัษะ (ค่าเฉลี่ย 3.98) 
องค์ประกอบสมรรถนะด้านความรู้สงูสดุสามอนัดบัแรก ได้แก่ ความรู้พืน้ฐาน (คา่เฉลี่ย 4.18) การ
บริหารวสัด ุ(ค่าเฉล่ีย 4.17) และการบริหารโครงการ (ค่าเฉลี่ย 4.16) องค์ประกอบสมรรถนะด้าน
ค่านิยมสงูสุดสามอนัดบัแรกได้แก่ การบริหารการตอบสนอง (ค่าเฉล่ีย 4.11) การจัดการความ
ร่วมมือ (ค่าเฉล่ีย 4.08) และความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.06) องค์ประกอบสมรรถนะด้านทกัษะ
สงูสดุสามอนัดบัแรกได้แก่ การวิเคราะห์เชิงเทคนิค (ค่าเฉลี่ย 4.08) การวินิจฉยั (ค่าเฉลี่ย 4.00) 
และภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง (คา่เฉลี่ย 3.99) 
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ตารางที่ 4.8  ระดบัความต้องการสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอตุสาหการ เม่ือประเทศ
ไทยเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านความรู้ ด้านทกัษะ และด้านคา่นิยมตาม
ความเห็นผู้บริหารองค์กร 

 

ลาํดบัที่         องค์ประกอบสมรรนถะด้านความรู้ 
ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

1.  ความรู้พืน้ฐาน 4.18 0.73 สงู 
2.  กลยทุธ์การแขง่ขนั 4.08 0.73 สงู 
3.  การบริหารทรัพยากร 4.06 0.74 สงู 
4.  การบริหารโครงการ 4.16 1.00 สงู 
5.  การบริหารวสัด ุ 4.17 0.94 สงู 

 รวม 4.13 0.81 สูง 
 องค์ประกอบสมรรนถะด้านทกัษะ     แปลผล 

6.  การวิเคราะห์เชิงเทคนิค 4.08 0.80 สงู 
7.  ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง 3.99 0.83 สงู 
8.  การวนิิจฉยั 4.00 0.90 สงู 
9.  การพฒันาแรงงาน 3.69 1.09 สงู 
10.  ยทุธศาสตร์องค์กร 3.98 1.04 สงู 

 รวม 3.98 0.90 สูง 

 องค์ประกอบสมรรนถะด้านค่านิยม       

11.  ความน่าเช่ือถือ 4.06 1.18 สงู 
12.  การจดัการภาวะผู้ นําเชิงรุก 3.98 0.67 สงู 
13.  การจดัการความร่วมมือ 4.08 0.92 สงู 
14.  การบริหารการตอบสนอง 4.11 0.90 สงู 

 รวม 4.06 0.95 สูง 
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ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับความต้องการสมรรถนะของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอตุสาหการ เม่ือประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตาม
ความเห็นผู้บริหารองค์กร เป็นดงัตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที่ 4.9  คา่เฉลี่ย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดบัความต้องการสมรรถนะของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอตุสาหการ แตล่ะรายการ เม่ือประเทศไทยเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามความเห็นผู้บริหารองค์กร 

 

ลาํดบัที่              รายการสมรรถนะ 
ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

องค์ประกอบด้านความรู้พืน้ฐาน (ด้านความรู้) 

1.  วสัด ุและกระบวนการผลติ  4.19 0.92 สงู 
2.  ระบบงานและความปลอดภยั  4.30 0.57 สงู 
3.  ระบบคณุภาพ  4.15 0.84 สงู 
4.  เศรษฐศาสตร์และการเงิน  4.15 0.49 สงู 
5.  การจดัการการผลติและการดําเนินงาน  4.20 0.98 สงู 
6.  การบรูณาการวิธีการทางวิศวกรรมอตุสาหการ 4.13 0.59 สงู 

 รวม 4.18 0.73 สูง 

องค์ประกอบด้านกลยุทธ์การแข่งขัน (ด้านความรู้) 

7.  บรรจภุณัฑ์ 4.02 0.61 สงู 
8.  ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 4.20 0.62 สงู 
9.  การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.02 0.91 สงู 
10.  หลกัการตลาด 4.20 0.71 สงู 
11.  การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ 4.02 0.91 สงู 
12.  การพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 4.07 0.64 สงู 

 รวม 4.09 0.73 สูง 
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ตารางที่ 4.9  (ตอ่) 
 

ลาํดบัที่              รายการสมรรถนะ 
ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

องค์ประกอบด้านการบริหารทรัพยากร (ด้านความรู้) 

13.  การปฏิบตัติามกฎระเบียบ 4.08 0.94 สงู 
14.  การยศาสตร์  3.84 0.52 สงู 
15.  การจดัการความเส่ียง 4.02 0.91 สงู 
16.  ความปลอดภยัในอตุสาหกรรม 4.19 0.71 สงู 
17.  การออกแบบแผนผงั 4.19 0.71 สงู 
18.  การควบคมุกระบวนการด้วยสถิต ิ 4.07 0.64 สงู 

 รวม 4.06 0.74 สูง 

องค์ประกอบด้านการบริหารโครงการ (ด้านความรู้) 

19.  การบริหารโครงการ 4.07 0.99 สงู 
20.  การวางแผนการผลติ  4.20 1.04 สงู 
21.  การผลติแบบยืดหยุน่  4.07 1.05 สงู 
22.  การออกแบบกระบวนการ 4.19 0.92 สงู 
23.  การควบคมุคณุภาพ 4.26 1.00 สงู 

 รวม 4.16 1.00 สูง 

องค์ประกอบด้านการบริหารวัสดุ (ด้านความรู้) 

24.  การวางแผนทรัพยากร 4.20 0.92 สงู 
25.  การจดัการห่วงโซอปุทาน 4.25 1.00 สงู 
26.  การจดัซือ้  4.14 0.96 สงู 
27.  การวางแผนความต้องการวตัถดุบิ 4.25 0.94 สงู 
28.  การบญัชีต้นทนุ  4.02 0.91 สงู 

 รวม 4.17 0.94 สูง 
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ตารางที่ 4.9  (ตอ่) 
 

ลาํดบัที่              รายการสมรรถนะ 
ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

องค์ประกอบด้านการวิเคราะห์เชิงเทคนิค (ด้านทกัษะ) 

29.  การวิเคราะห์ต้นทนุ  4.07 0.93 สงู 
30.  การจดัการเครือขา่ย 3.91 0.97 สงู 
31.  การสื่อสารด้วยการเขียน  4.07 0.42 สงู 
32.  ทกัษะทางคอมพิวเตอร์ 4.24 0.80 สงู 
33.  การพยากรณ์  4.09 0.74 สงู 
34.  ทกัษะการเรียนรู้ 4.08 0.94 สงู 

 รวม 4.08 0.80 สูง 

องค์ประกอบด้านภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง (ด้านทกัษะ) 

35.  การเจรจาตอ่รอง 4.14 0.68 สงู 
36.  การจงูใจ  4.02 0.77 สงู 
37.  การแก้ไขความขดัแย้ง  3.79 0.66 สงู 
38.  ทกัษะระหวา่งบคุคล  3.90 0.96 สงู 
39.  ทกัษะการเทียบเคียง 3.85 0.92 สงู 
40.  การสอนแนะ/การเป็นพ่ีเลีย้ง 3.90 0.83 สงู 
41.  การสื่อสารทางวาจา 4.07 0.87 สงู 
42.  ทกัษะภาษาตา่งประเทศ  4.29 0.95 สงู 

 รวม 3.99 0.83 สูง 

องค์ประกอบด้านการวินิจฉัย (ด้านทกัษะ) 

43.  การแก้ไขปัญหาเคร่ืองจกัรขดัข้อง  3.91 0.84 สงู 
44.  การใช้คอมพวิเตอร์เพ่ือการออกแบบ/เขียนแบบ  4.07 0.93 สงู 
45.  การตรวจสอบ  3.97 0.88 สงู 
46.  การวิจยัเชิงเทคนิค  3.97 0.94 สงู 
 

 



117 

ตารางที่ 4.9  (ตอ่) 
 

ลาํดบัที่              รายการสมรรถนะ 
ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

47.  การควบคมุผงักระบวนการทํางาน  4.07 0.93 สงู 
 รวม 4.00 0.90 สูง 

องค์ประกอบด้านการพัฒนาแรงงาน (ด้านทกัษะ) 

48.  การจดัการกําลงัคน  3.72 1.07 สงู 
49.  การจดัการความเครียด  3.67 1.13 สงู 
50.  การจดัการความหลากหลายของกําลงัคน  3.67 1.08 สงู 

 รวม 3.69 1.09 สูง 

องค์ประกอบด้านยุทธศาสตร์องค์กร (ด้านทกัษะ) 

51.  การแก้ไขปัญหาเชิงมโนทศัน์ 3.72 0.89 สงู 
52.  การจดัการภาวะวกิฤต  4.01 0.96 สงู 
53.  การตระหนกัถงึความต้องการของลกูค้า  4.07 1.20 สงู 
54.  การคดิเชิงวิพากษ์  3.95 0.93 สงู 
55.  การทํางานเป็นทีม/การสร้างทีมงาน  4.12 1.22 สงู 

 รวม 3.98 1.04 สูง 

องค์ประกอบด้านความน่าเช่ือถือ (ด้านค่านิยม) 

56.  ความรับผิดชอบ  4.02 1.23 สงู 
57.  ความมัน่ใจในตนเอง  4.07 0.87 สงู 
58.  การทํางานอยา่งมีจริยธรรม  3.96 1.25 สงู 
59.  การมีสํานกึดี  4.01 1.18 สงู 
60.  การเรียนรู้  4.12 1.22 สงู 
61.  การมีพฤตกิรรมเชิงจริยธรรม  4.07 1.25 สงู 
62.  ความน่าเช่ือถือ  4.14 1.22 สงู 
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ตารางที่ 4.9  (ตอ่) 
 

ลาํดบัที่              รายการสมรรถนะ 
ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

63.  การมุง่เน้นผลลพัธ์  4.13 1.22 สงู 
 รวม 4.06 1.18 สูง 

องค์ประกอบด้านการจัดการภาวะผู้นําเชิงรุก (ด้านค่านิยม) 

64.  การมุง่ผลสาํเร็จของงาน 4.13 0.90 สงู 
65.  การมีอํานาจบญุบารมี  3.89 0.60 สงู 
66.  ความกล้าเส่ียง  3.96 0.43 สงู 
67.  การได้รับความยอมรับจากบริษัท 4.07 0.73 สงู 
68.  ความทะเยอทะยาน  3.84 0.71 สงู 

 รวม 3.98 0.67 สูง 

องค์ประกอบด้านการจัดการความร่วมมือ (ด้านค่านิยม) 

69.  การเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน 3.84 0.85 สงู 
70.  การเป็นสว่นหนึง่ของทีม 4.07 0.99 สงู 
71.  ความอดทน  4.02 0.91 สงู 
72.  ความตัง้ใจลงมือทํางานจริง  4.07 0.93 สงู 
73.  ความนอบน้อม  4.07 0.87 สงู 
74.  การมุง่เน้นลกูค้า  4.24 0.94 สงู 
75.  ความกระตือรือร้น  4.24 0.93 สงู 

 รวม 4.08 0.92 สูง 

องค์ประกอบด้านการบริหารการตอบสนอง (ด้านค่านิยม) 

76.  การมีวิสยัทศัน์ 4.14 0.90 สงู 
77.  การเป็นผู้ ฟังท่ีดี 3.95 0.87 สงู 
78.  การปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลง 4.25 0.94 สงู 

 รวม 4.11 0.90 สูง 
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4.4  ผลการสนทนากลุ่ม 
 

การศกึษาครัง้นีจ้ดัการสนทนากลุ่ม 2 รอบ (Focus Group) ร่วมกบัผู้ประกอบวิชาชีพ
อาสาสมคัร จํานวน 3 ท่าน โดยในรอบแรกมีวตัถปุระสงค์เพ่ือทวนสอบสมรรถนะในปัจจุบนั และ
สมรรถนะท่ีต้องการ รวมถึงแนวทางในการพฒันาสมรรถนะ ซึง่จดัขึน้ในวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2555 
เวลา 18.00–19.00 น. โดยประมาณ มีผู้ ร่วมการสนทนากลุ่มจํานวน 3 ท่าน สําหรับการสนทนา
กลุม่รอบท่ีสองมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นตอ่แนวทางพฒันาสมรรถนะท่ีได้จดัทําขึน้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทอดแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ ซึ่งจัดขึน้ในวันท่ี  
29 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 18.00–19.00 น. โดยประมาณ มีผู้ ร่วมการสนทนากลุ่มจํานวน 2 
ท่าน ผลของการสนทนากลุม่ มีดงันี ้

 
4.4.1  สมรรถนะในปัจจุบันและสมรรถนะที่ต้องการเม่ือประเทศไทยเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมีความเห็นท่ีสอดคล้องกันว่าสมรรถนะด้านความรู้พืน้ฐาน

ตา่ง ๆ ต้องมีเป็นพืน้ฐานในการประกอบวิชาชีพ แต่แตกต่างกนัในแง่ของการนํามาใช้งานท่ีอาจมี
ความแตกต่างกนั โดยขึน้อยู่กบัลกัษณะงานของแต่ละองค์กรหรือตําแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ดงัผู้ ร่วมสนทนากลุ่มท่านหนึ่งกล่าวว่า ข้อมูลเยอะครับ ก็ตามนัน้เลยก็ได้ จริง ๆ ต้องรู้หมด แต่
นํามาใช้มากน้อยแค่ไหนอยู่ท่ีเนือ้งาน และอีกท่านกล่าวว่า พืน้ฐานให้แน่นไว้ แต่สําคญัท่ีการ
ประยกุต์ใช้แต่ละเร่ืองหนกัเบาไม่เท่ากนั และให้ความเห็นว่าสมรรถนะท่ีต้องได้รับการพฒันาเม่ือ
ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ ภาษาต่างประเทศ ทัง้ภาษาอังกฤษ 
ภาษาญ่ีปุ่ น และภาษาจีน ตามท่ีผู้สนทนากลุ่มท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า ภาษาองักฤษครับ ระบไุปเลย 
ญ่ีปุ่ น และจีน เป็น Option และต้องการเพิ่มพนูทกัษะทางการบริหารงานให้ประสบผลสําเร็จ เพ่ือ
ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน–องค์กร ตามผู้สนทนากลุม่ท่านหนึง่กลา่ววา่ อยากเรียนตอ่ โท. 
บริหาร เพ่ือนํามาใช้ทํางานด้วยและเวลาพดูอะไรคนอ่ืนจะได้ยอมรับง่ายขึน้ สําหรับสมรรถนะด้าน
คา่นิยมมีความเห็นวา่ ถ้ามีก็จะทําให้ประสบความสําเร็จในหน้าท่ีการงานเร็วขึน้ ตามผู้ ร่วมสนทนา
กลุม่ท่านหนึง่กลา่ววา่ มีกนัทกุรายการนะ แตข่ึน้ ๆ ลง ๆ ไม่สม่ําเสมอ หาก Built ตวัเองได้ตอ่เน่ือง
ก็จะเป็นประโยชน์ตอ่ตวัเองและบริษัทแน่นอน และอีกท่านหนึง่กลา่ววา่ “หากเป็นได้ตามนี ้คงดีแน่ 
แตท่ี่บริษัทยงัไมเ่น้นงานพฒันาบคุลากรเลยนะ... 
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4.4.2  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรม 
สาขาอุตสาหการ 

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมีความเห็นท่ีสอดคล้องกันว่าบริษัทควรเน้นให้การพัฒนา
บคุลากรมากขึน้ โดยจําแนกตามองค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้ในผู้ ใหญ่ (Knowles, 1995  
อ้างถึงใน Swanson and Holton III, 2001: 159-160) ได้ดงันี ้

4.4.2.1  การเตรียมความพร้อมเพ่ือพฒันาสมรรถนะ 
การเตรียมพร้อมควรมีหารือกนัก่อนลว่งหน้าให้เกิดการมีสว่นร่วม ออกความเห็น 

ให้ข้อเสนอแนะ ตามท่ีผู้สนทนากลุ่มท่านท่ี 1 และ 2 กล่าวสรุปได้ว่า ควรมีการพูดคยุ สอบถาม
ความคดิเห็นกนัระหวา่ง HR กบัคนทํางาน หรือให้ผู้จดัการเข้ามาร่วมด้วยให้ความเห็นด้วยก็ดี 

4.4.2.2  บรรยากาศท่ีเหมาะสม 
บรรยากาศท่ีเหมาะสมคือเป็นบรรยากาศในระหว่างทํางานจริงท่ีผ่อนคลาย 

ตามท่ีผู้สนทนากลุม่ท่านท่ี 1 กลา่ววา่ ไมต้่องเข้มงวดมาก สบาย ๆ ดีกว่า คยุกนัหารือกนัในงานไป
พร้อมกนัเลย 

4.4.2.3  การวางแผน 
การวางแผนพัฒนาสมรรถนะต้องคํานึงถึงปริมาณและความเร่งด่วนของงาน

ประจํา ตามท่ีผู้สนทนากลุ่มท่านท่ี 1 กล่าวว่า แผนพฒันาอย่าให้กระทบงานประจํา ให้นัง่อบรม
บางทีก็เครียด เพราะงานรออยู ่

4.4.2.4  การวินิจฉยัความจําเป็น 
การวินิจฉัยควรเป็นผู้ มีประสบการณ์ หรือหัวหน้างานเป็นผู้ วินิจฉัย ตามท่ีผู้

สนทนากลุม่ท่านท่ี 2 กลา่ววา่ ผู้จดัการก็ได้ครับ อะไรนะ วินิจฉยั ผมวา่เค้ารู้วา่ต้องปรับปรุงอะไร 
4.4.2.5  การกําหนดวตัถปุระสงค์ของการพฒันาสมรรถนะ 
ผู้ ร่วมสนทนากลุ่มให้ความว่าการกําหนดวตัถปุระสงค์ของการพฒันาสมรรถนะ

หากทําให้สอดคล้องกันได้ระหว่างเป้าหมายของบุคลากรและขององค์กรก็เป็นเร่ืองดี ตามท่ีผู้
สนทนากลุ่มท่านท่ี 1 และ 2 กล่าวสรุปได้ว่า ถ้าทําได้ก็ดี ให้เป้าหมายไปด้วยกนั แต่รู้สกึท่ีผ่านมา
จะยดึแตข่องบริษัท หรือของ HR เป็นหลกั 

4.4.2.6  การออกแบบแผนการเรียนรู้ 
การออกแบบแผนการเรียนรู้ควรเน้นตามความต้องการ หรือกําหนดเป็นโครงการ

ตามท่ีผู้ สนทนากลุ่มท่านท่ี 1 กล่าวว่า แยกไปตามความถนัด ความสนใจมั๊ยครับ สนใจเร่ือง
เดียวกนัก็ทําเร่ืองเดียวกนั และตามท่ีผู้สนทนากลุม่ท่านท่ี 2 กลา่ววา่ ก็กําหนดเป็นโครงการ ๆ แล้ว
ให้เลือกเข้าโครงการตามความสมคัรใจ 
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4.4.2.7  กิจกรรม–วิธีการพฒันา 
กิจกรรมหรือวิธีการพฒันาสมรรถนะควรใช้การ Workshop ตามโครงการท่ีได้รับ

มอบหมาย ตามท่ีผู้สนทนากลุม่ท่านท่ี 1 กลา่ววา่ รวมกลุม่ Workshop พร้อมกนัไปเลย ตามแตล่ะ
โครงการ  เป็นโปรเจคฝึกอบรม 

4.4.2.8  การประเมินผล 
การประเมินผลการพฒันาควรเป็นประเมินจากผลงานพร้อมให้รางวลัเป็นสิง่จงูใจ 

ตามท่ีผู้ สนทนากลุ่มท่านท่ี 1 กล่าวว่า ไม่ต้องประเมินได้มั๊ย ผลงานเป็นหลักฐาน ดี ไม่ดี ดูท่ี
ผลงาน” และตามท่ีผู้สนทนากลุม่ท่านท่ี 2 กลา่ววา่ แตถ้่าผลงานดี ให้รางวลัด้วยนะครับ 

นอกจากนีใ้นการสนทนากลุ่มรอบท่ี 2 เพ่ือให้ความคิดเห็นต่อแนวทางพัฒนา
สมรรถนะตามท่ีจดัทําไว้ สามารถสรุปผลได้ว่า กลุม่ผู้ประกอบวิชาชีพมีความเห็นสอดคล้องกบัผล
การศกึษาส่วนใหญ่ โดยเห็นว่า สมรรถนะด้านความรู้ท่ีควรเพิ่มพนู ได้แก่ ความรู้ด้านการตลาด – 
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเงิน และการบริหาร สมรรถนะด้านทกัษะท่ีต้องการพฒันา ได้แก่ 
ทักษะภาษาอังกฤษ สมรรถนะด้านค่านิยมท่ีต้องการพัฒนา ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ โดยให้
ความเห็นเพิ่มเติมว่า ตนเองควรจะเรียนต่อเพ่ือเปิดมมุมองทางการบริหาร และเห็นว่าบริษัทควร
เน้นการพฒันาหรือเปิดโอกาสให้ได้รับการศกึษาตอ่หรือให้สิ่งเป็นแรงจงูใจหากมีระดบัการศกึษาท่ี
สงูขึน้  สําหรับแนวทางพฒันาสมรรถนะได้ให้ความคิดเห็น สรุปได้ว่า เป็นแนวทางท่ีน่าจะนําไปใช้
ได้ แต่อาจต้องใช้เวลาในการอธิบายเพ่ือทําความเข้าใจให้ตรงกันทัง้ผู้ประกอบวิชาชีพ และฝ่าย
ทรัพยากรบคุคล 

 
4.5  ผลการสัมภาษณ์คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

การศึกษาครัง้นี ้ได้ดําเนินการสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  ในวนัท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
เวลา 09.30–10.40 น. และสมัภาษณ์คณาจารย์ ในวนัท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 14.00–
15.00 น. และวนัท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 15.30–16.30 น. รวมจํานวน 4 ท่าน มีผลการ
สมัภาษณ์ ดงันี ้

 
4.5.1  สมรรถนะในปัจจุบันและสมรรถนะที่ต้องการเม่ือประเทศไทยเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ผู้ทรงคณุวฒุิ และคณาจารย์ มีความเห็นว่าความรู้พืน้ฐานของภาพรวมผู้ประกอบวิชาชีพ

อยู่ในระดบัดีพอสมควร แต่จะกลายเป็นจุดแข็งหรือจดุอ่อนของตนเองขึน้อยู่กบัประเภทองค์กรท่ี
ปฏิบตังิานอยูว่า่เอือ้ให้แสดงความสามารถตามท่ีตนเองมีความถนดัหรือไม่ ดงัผู้ ให้สมัภาษณ์ท่านท่ี 3 
กลา่ววา่  
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วิศวอตุสาหการของเราท่ีจริง อย่างท่ีบอกว่า เราผลิตวิศวฯอตุสาหการออกไปท่ี
ทําได้โดยไม่มีความจํากดัว่าจะต้องทําในภาคการผลิตเท่านัน้ เลยทําให้วิศวกร
ท่ีเราผลิตออกไป มีความยืดหยุ่นสามารถทํางานในภาคใด ๆ ก็ได้ นัน้คือจดุแข็ง 
ท่ีสําคญัมาก... และผู้ให้สมัภาษณ์ท่านท่ี 4 กลา่วว่า มนัขึน้กบัว่าอตุสาหกรรม
ท่ีเด็กไปทํา คืออุตสาหกรรมอะไร เด็กแต่ละคนอาจจะมีจุดแข็งจุดอ่อนไม่
เหมือนกัน เด็กบางคนเก่งทางด้านซอฟต์แวร์ ถ้าเข้าไปอยู่ในบริษัทท่ีพฒันา
ซอฟต์แวร์ก็จะเป็นจุดแข็งของเค้า แต่ถ้าเด็กเก่งซอฟต์แวร์ แล้วไปอยู่บริษัท
ทางด้านฮาร์ดแวร์ ก็จะเป็นจุดด้อยของเค้า หรือถ้าเก่งทางด้านเซอร์วิส แล้ว
ทํางานทางเซอร์วิส เช่น แบงค์กิง้ แล้วทํา Project Analysis หรือ Feasibility 
พวกนัน้ก็เก่งอีกแนวหนึ่ง หรือเก่ง Planning ก็คือกลุม่เซอร์วิส การมองจดุแข็ง
จุดอ่อน ผมว่าอยู่ท่ีว่าเราวิเคราะห์ตรงจุดไหนก่อน ถ้าถามผมในอนาคตมอง
โดยรวมแนวโน้มของโลก หรือวิศวกรรมจะเปล่ียนไป เปล่ียนไปในแนวทาง คือ
เป็นเฉพาะทางมากขึน้ หมายความว่า ถ้าคุณเก่งเฉพาะทางด้านไหนก็เอา
ความเก่งของเราไปทํางานในบริษัทท่ีเป็น Specialist เพราะฉะนัน้จดุอ่อนของ
เรา ท่ีเราไม่ถนดัเราก็เปล่ียน Field เพราะฉะนัน้จดุแข็งจดุอ่อนของแต่ละคนก็
จะกลายเป็นจดุแข็งของบริษัทไป 

 
ทัง้นีท้กัษะสําคญัท่ีจําเป็นเม่ือมีการรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว คือ ทกัษะ

ภาษาองักฤษ ดงัผู้ให้สมัภาษณ์ท่านท่ี 3 กลา่ววา่ 
 
 เร่ืองการใช้ภาษาอังกฤษ ด้วยความท่ีเราอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีต้องใช้
ภาษาไทยตลอดเวลา ไม่จําเป็นต้องใช้ภาษาองักฤษ ทําให้ทกัษะภาษาองักฤษ 
ของเราเป็นปัญหา ในกรณีของ AEC ตรงนีเ้ป็นความเสียเปรีบบของบณัฑิต
ทัง้หมด อย่างยิ่งเลย จุดอ่อนตรงนี ้ส่วนหนึ่งผมมองเร่ืองการใช้ตํารา และรัฐฯ 
เองพยายามส่งเสริมให้บณัฑิตมีความสามารถในการใช้ภาษามากขึน้ แต่รัฐ
เองมีมาตรการอะไรบางอย่าง ก็คือ การบีบบังคับให้ผู้ ท่ีดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการต้องเขียนตํารา เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ซึ่งการเขียนตํารา
ภาษาไทย ทําให้นิสิตนกัศกึษาไม่อ่านตําราภาษาองักฤษ และการไม่อ่านตํารา
ภาษาองักฤษ ทําให้ความสามารถของเค้าด้อยลงเม่ือเทียบกบัยคุก่อน ๆ ซึง่มนั
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ไม่มีตําราภาษาไทย ตรงนีผ้มมองเห็นมาตรการระดับรัฐท่ีเป็นปัญหา แต่
ขณะเดียวกนัเร่ืองการแก้ไขจดุอ่อนตรงนี ้สิ่งท่ีเราพยายามทํา เพ่ือเสริมจดุแข็ง
ให้นิสิต คือ พยายามคุยกับอาจารย์ ว่าตําราท่ีใช้ ขอให้บงัคบัใช้ตําราท่ีเป็น
ภาษาองักฤษ ก็ได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง และมนัมีตําราภาษาไทยท่ีเค้าหาอ่าน 
เพราะคดิวา่มนัทดแทน และนอกจากนัน้ อีกสว่นท่ีพยายามจะทําคือ ตอนนีเ้รา
สง่เสริมให้อาจารย์ได้สอนโดยใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือการเรียนสอนในชัน้ ว่าใน
ชัน้นีเ้ราใช้แตภ่าษาองักฤษ ไม่ใช่ภาษาไทย ซึง่ความร่วมมือยงัมีไม่มากพอ แต่
จริง ๆ มหาวิทยาลยั ก็สง่เสริมว่า วิชาไหนท่ีผู้สอนสอนเป็นภาษาองักฤษ จะให้
เป็นเงิน แต่มนัยงัไม่เป็น Incentive ท่ีเพียงพอ แต่อย่างไรก็แล้วแต่มีอาจารย์
บางท่าน เวลาต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษ แม้มีอาจารย์ใช้ภาษาอังกฤษ
คอ่นข้างดี แตไ่มดี่เท่าภาษาไทย อาจทําให้การสอนยากขึน้หน่อย และอาจารย์
บางส่วนห่วงนิสิตว่าเรียนภาษาไทยยังไม่ค่อยรู้เร่ืองเลย แล้วมาเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษเด๋ียวยิ่งไม่รู้เร่ืองใหญ่ และผู้ ให้สัมภาษณ์ท่านท่ี 4 กล่าวว่า 
“เพราะเราไมไ่ด้ ถกูฝึกด้วย ด้วยภาษาองักฤษตัง้แตเ่ด็ก เรียนมาเยอะ แตโ่ตขึน้
พดูไม่ด้ อ่านผิด ๆ ถกู ๆ Grammar ยงัเขียนผิด แค ่อินเดีย ฟิลิปปินส์ยงัสู้ ไม่ได้ 
ถ้าเปิดเสรี ด้วยเงินเดือนสําหรับพวกนี ้เค้าถูก ทําได้ อดทน ขยนักว่า จะสู้ ได้
เหรอ เปิด International ยจูะมาภาษาไทยเหรอ จะมาองักฤษกระท่อนกระแท่น
ไม่ได้ ยกเว้นมีภาษาท่ีสาม จีน ญ่ีปุ่ น เกาหลี ซึ่งเป็นสิ่งท่ีนอกเหนือจากความ
ต้องการ ออกไปทาง Specific เพ่ือนผมจบ โท วิศวฯ ญ่ีปุ่ น แต่ไปเป็นลา่ม ได้
วนัละหม่ืน เดือนหนึ่งก็สามแสนแล้ว เสาร์อาทิตย์ ก็ทํา เด๋ียวนีว้ิศวกรจบมาถ้า
โท ดี ๆ หน่อยก็ 25,000–30,000 แต่ถ้าคุณได้ภาษาเค้าอาจจะบวกให้อีก 
3,000 ญ่ีปุ่ นนะ ถ้าภาษาองักฤษ อาจเป็นโทเฟิล ได้อีก 3,000 เท่ากบัคณุได้คา่
ภาษาฟรี ๆ เดือนละ 6,000 ถ้าคณุไม่ได้ คณุก็ไม่ได้ตรงนัน้ สงัเกตสิ ถ้าไม่ใช่
ภาษาอังกฤษ ต้องเป็นภาษาของชาติท่ีมีอํานาจในการจ่าย อย่างเกาหลี 
ทํางานผ่านล่ามขีเ้กียจคยุภาษาองักฤษ เอาล่ามมาปุ๊ ป คยุๆ สัง่งานผ่านล่าม 
เป็นเลขา ดีกวา่ด้วย ไม่เหน่ือย แตถ้่าคณุวิศวกรภาษาได้ด้วย ทํางานสองอย่าง
คุณค่ามากขึน้ แต่ถ้าคุณเป็นวิศวกรพูดภาษาไทยได้ แต่เค้าต้องการองักฤษ 
คุณไม่เก่ง เค้าต้องเลือกคนได้ภาษาอังกฤษ แต่ถ้าคุณได้ญ่ีปุ่ น อังกฤษนิด
หน่อย บริษัทญ่ีปุ่ นก็รับคณุ คณุก็ต้องเข้า Channel นัน้เลย ถกูต้องไหม คณุ
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ต้องพยายามหาจดุแข็งของคณุ เหมือนอย่างคณุชอบทํางานแบบไหน อเมริกนั 
ยโุรป ญ่ีปุ่ น หรือเกาหลี หรือจีน แนวโน้มเมืองจีนเข้ามาบ้านเราลงทนุเยอะ ผม
จําไม่ได้นิคมไหน มีแต่บริษัทจีน พูดจีนได้เข้าได้เลย อยู่ระยองมัง้ ก็ถือว่า 
Worldwide แถบเอเซีย เพราะไม่ได้ข้ามไปยโุรป ภาษาองักฤษ พอได้อ่านได้รู้
เร่ือง ก็พอได้แล้ว แต่พดูจีนกนั อาจได้ 10,000 หนึ่งเลย ถ้าพดูได้ดีมาก เข้าใจ
ลกึซึง้ในภาษา 

 
นอกจากทกัษะภาษาองักฤษแล้ว ผู้ทรงคณุวฒุิ ให้ความเห็นว่า ทกัษะท่ีต้องการยงัได้แก่ 

ทกัษะการส่ือสาร การเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเป็นระบบ และความเท่าทนัเทคโนโลยี 
ดงัผู้ให้สมัภาษณ์ท่านท่ี 1 กลา่ววา่  

 
 วิศวกรของเรา ความรู้พืน้ฐานก็พอสมควร แต่สิ่งท่ียังขาด อย่างแรก คือ 1) 
Communication Skill เพราะต้องคมุคนเยอะในกระบวนการผลิต 2) เร่ืองการ
เรียนรู้การปรับตวัให้ทนัเทคโนโลยีใหม ่พวก Engineering เก่า ๆ ท่ีผา่นการ Train 
ไปแล้วเกือบ 40 ปี  ต้องมาเรียนใหม่ โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกับการเพิ่ม 
Productivity 3) ความคิดสร้างสรรค์ 4) ความคิดเป็นระบบ ไม่ใช่แต่เทคโนโลยี
เท่านัน้ แตต้่องพฒันาระบบงานด้วย 
 
4.5.2  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรม 

สาขาอุตสาหการ 
4.5.2.1  การเตรียมความพร้อมเพ่ือพฒันาสมรรถนะ 

การเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะควรเร่ิมต้นท่ีการให้ข้อมูลโดยเช่ือมโยงกับ
ชีวิตประจําวนั นําไปสูก่ารอบรมแนวทางการปฏิบตังิานตามนโยบายองค์กร ดงัผู้ ให้สมัภาษณ์ท่านท่ี 1 
กลา่ววา่  

 
คณุทําให้เค้าคิดว่าทกุอย่างมนัเป็นเร่ืองหม ูๆ ในชีวิตประจําวนั อย่าทําอะไรท่ี
มนัอลงัการมากนกัในกระบวนการเรียนการสอน ซึง่ทางด้านวิศวกรรม จะผลิต
ไปในลกัษณะนัน้ เช่ือมโยงกบัชีวิตประจําวนั สร้างคําถาม คําตอบให้เด็กรู้สึก
ว่าเป็นเร่ืองหมู ๆ ไม่ใช่เป็นเร่ืองเกินกว่าสติปัญญา และน่าเบ่ือ และดงัผู้ ให้
สมัภาษณ์ท่านท่ี 4 กลา่ววา่ นัน่คือ ยตู้องเทรนเค้า ถ้าเค้าเป็นวิศวกรแล้ว อตุสา
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หการ คือ ไม่ใช่เป็นเทคนิเช่ียน ผมว่าการให้เทรน นั่นคืออบรมแนวทาง ผม
มัน่ใจ ญ่ีปุ่ นเนีย้ เราจบวิศวกรมาก็จริง แตเ่ราไม่สามารถทํางานได้เลย เราต้อง 
เคนช ู คือ ฝึกอบรมก่อนอย่างน้อยคร่ึงปี หรือ 3 เดือน เพ่ือให้รู้ทกุอย่าง  เรียนรู้
แนวทางการทํางานปฏิบตัิงานเป็นอย่างไร เคร่ืองจกัร สิ่งแวดล้อม รู้ทุกอย่าง 
แม้กระทัง่มารยาทการทํางานในบริษัท ต้องฝึกอบรมให้บคุลากรมีความพร้อม 
เพ่ือให้บคุลากรพฒันาตวัเค้าเองตามท่ีเค้าต้องการ 
   

4.5.2.2  บรรยากาศท่ีเหมาะสม 
บรรยากาศท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาสมรรถนะ คือ บรรยากาศของการทํางาน

จริง หรือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้จริง ดงัท่ีผู้ให้สมัภาษณ์ท่านท่ี 3 กลา่ววา่  
 

บรรยากาศมนัส่งเสริมมาอยู่แล้ว ท่ีจริงมนัคือ On the Job Training และ
Training ในงานท่ีทํากนัจริง ๆ ไม่ใช่การ Training ท่ีไม่รู้ว่าจะได้นําไปใช้งาน
หรือไม่ และดงัท่ีผู้ ให้สมัภาษณ์ท่านท่ี 4 กล่าวว่า บรรยากาศแบบไหนเหรอ  
จริง ๆ แล้ว ถ้าต้องการสอนอะไรท่ีเป็นการทดลอง ทําแลป หรือใช้เคร่ืองไม้
เคร่ืองมือ ควรเป็นการ ใช้ OJT (On the Job Training) เพ่ือให้ทํางานได้เลย 
ไม่อย่างนัน้จะเสียเวลาในการเรียนรู้ สุดท้ายจะทําไม่เป็น ไม่ต้องไปคิดอะไร
มาก ให้ทําของจริง สําคญัมากเลยการ OJT ในปัจจบุนั ใช้เวลามากหน่อยใน
งานแรก แตง่านท่ีสองท่ีสาม ข้อผิดพลาดน้อยลงจะใช้เวลาน้อยลง 
 

4.5.2.3  การวางแผน 
การวางแผนพฒันาสมรรถนะควรอาศยัผู้ มีประสบการณ์เข้ามาให้คําแนะนํา ดงั

ผู้ให้สมัภาษณ์ท่านท่ี 4 กลา่ววา่ 
 

ประเด็นคือคนวางแผนต้องมี ประสบการณ์ ด้านนีม้าก่อน คือ เค้าเคย 
Learning มาก่อน คือ เดินทางนีม้าแล้ว เป็นคนท่ีมาบอกรุ่นน้องได้ว่าต้องเดิน
แบบนีน้ะ และทําให้เหมือนมี Curve ของการ Learning คือ ให้มีข้อยากสลบั
ข้อง่ายบ้างให้มีกําลงัใจ มีความมั่นใจ ในหัวข้อท่ีแตกต่างกัน คือ เอาคนท่ีมี 
ประสบการณ์มาเป็นคนวางแผน เหมือนกนัคณุนะ จะสอนหนงัสือได้ ก็ต้องทํา
มาก่อน ถ้าอา่นหนงัสือมาอยา่งเดียว โดนเค้าถามลกึ ๆ ก็ตอบไมได้นะ 
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4.5.2.4  การวินิจฉยัความจําเป็น 
การวินิจฉัยความจําเป็นควรเป็นการเปิดโอกาสให้เห็นจุดบกพร่อง ความชอบ 

หรือความถนดัของตนเอง โดยอาจใช้ระบบพ่ีเลีย้ง ดงัผู้ให้สมัภาษณ์ท่านท่ี 4 กลา่ววา่  
 

อันนีย้ากนะ พูดจริง ๆ เพราะว่าเราจะต้องหาแนวทางเหมือนช่วยเค้า หา
แนวทางเหมือนช่วยเค้า ถ้าถามผมในการทํางานจริงน่ะ จะต้องสง่เค้าไปอยู่กบั
คนท่ี มีความสามารถทางด้านนั่น คือหาพ่ีเลีย้ง เหมือนกับคุณน่ะ สมมต ิ
ทํางานแบงค์ ทํางานแบงค์ไม่ได้อยู่หน้าเคาเตอร์อย่างเดียว ยังต้องมี Back 
Office ปลอ่ยกู้  สินเช่ือ คนท่ีทํางานเคาเตอร์อาจทํางาน Back Office ไม่ได้ 
เพราะงัน้ถ้าอยากให้ทําก็ต้องหาพ่ีเลีย้งสอนงาน ให้ทํางานจริง ลงงานจริง ถ้า
อยู่ไม่ได้ ทําไม่ได้ เพราะไม่ชอบ ไปชอบนบัเงินมากกว่าก็ประเมินผล แตถ้่าเค้า
ชอบ เค้าจะเปลี่ยนทนัที หรือถ้าเค้าเก่งทําได้สองอย่างก็อยู่ท่ีแรงจูงใจล่ะ ถ้า 
Back Office อาจได้เงินมากกว่า เพราะต้องวิเคราะห์ได้ แต่เคาเตอร์นบัเงิน
อย่างเดียว วนั ๆ ไม่มีอะไร นบัเงินตามท่ีฝากถอน และ ถ้าพดูภาษาแบบนี ้ก็
เรียกวา่ Job Rotation  แตล่ะปีจะมีการวนหมนุเวียนกนั นอกจากวนหมนุเวียน 
ยงัต้องมีการสอนงาน และทกุคนจะรู้วา่งานนีช้อบมากกวา่งานนู้น เพราะงัน้ทกุ
คนในแผนกทํางานแทนกันได้หมด เพียงแต่ว่า ณ วันนี  ้ใครอยู่หน้าท่ีไหน 
ตําแหน่งไหน ก็ทําไป แต่ทําป่วย ขาด ลา ก็ช่วยแทนกันได้ ใครชอบด้านไหน 
นัน้ก็อีกเร่ือง ประเด็น คือต้องมีการสอนงาน ต้องมีการพัฒนาไปในตวั ส่วน
ชอบ ถนัดด้านไหนก็อีกเร่ือง วิศวกรอุตสาหการ ก็มีหลายแบบ จะชอบอยู่ใน 
Office อยู่ใน Plant ใน Floor บางคนชอบอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ไม่ยุ่งทํางานกบั
ใคร มีหลายแบบ เค้าอาจพฒันาเขียนโปรแกรม E-commerce Auction ตา่ง ๆ 
บางคนขายของ ทํา Trading ลง Product บน Web ไม่ต้องไปไหนก็เป็นเถ้าแก่ 
บางคนชอบ Fashion ก็ซือ้เสือ้ผ้า กระเป๋าทาง Net ได้ เยอะแยะ เป็นวิธีการ
ทํางานท่ีถกู Create ขึน้มา รายได้ดีด้วยพวกนี ้เมืองนอกก็สัง่ เพราะไม่ต้องมา
เอง วิธีการเรียนรู้มีหลายแบบ แต่เราต้องหาให้ได้ว่าเค้าชอบอะไร ถ้าเค้าชอบ 
บางทีเงินไมใ่ช่ปัญหา แตถ้่าได้ก็ดี ผมเช่ือ เพราะไม่มีใครทํางานไม่มีคา่จ้าง ทกุ
คนต้องกินต้องใช้ ต้องก้าวหน้า สิ่งท่ีวดัความก้าวหน้า คือ ความสามารถใน
การ Earning ถกูไหม วิศวกรอตุสาหการในอนาคตต้องสร้างจดุแข็งของตวัเอง
เป็น Individual เลย คือ แตล่ะคนเลย 
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4.5.2.5  การกําหนดวตัถปุระสงค์ของการพฒันาสมรรถนะ 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาสมรรถนะต้องพยายามผสานให้สอดคล้องกัน

ระหวา่งเป้าหมายสว่นบคุคลของผู้ปฏิบตังิานและเป้าหมายขององค์กร โดยวิเคราะห์ความต้องการ
ในการพฒันาเป็นรายบคุคล ดงัท่ีผู้ให้สมัภาษณ์ท่านท่ี 3 กลา่ววา่  

 
บางกรณีไปด้วยกนัได้ก็ไป บางกรณีก็ทางใครทางมนั อย่างบณัฑิตของเรามีอยู่
เยอะเลยท่ีเป้าหมายของเค้าท่ีสดุคือ เจ้าของธุรกิจ เร่ืองของบริษัท คือบริษัท 
บางทีเข้าไปทําเพ่ือตกัตวงประสบการณ์ บางคนก็ตัง้เป้า เช่น ลูกศิษย์ผมไป
ทํางาน SCG แล้วมาเรียนต่อ ได้คยุกนั เขาบอกว่า จะกลบัไปเป็น MD ของ 
SCG ก็บณัฑิตเราจะตัง้เป้าหมายไว้ค่อนข้างสงู แต่แน่นอน ธุรกิจตัง้มาเพ่ือ
กําไรเป็นเป้าหมายหลกั ปัจจยัสําคญัท่ีทําให้ไปถึงได้ ต้องมีกลยทุธ์ท่ีสําคญัคือ
เก่ียวกับคน หากมีกลยุทธ์ท่ีโดนใจพนักงาน ทําให้พนักงานตอบสนองต่อ
เป้าหมายหลกัขององค์กร ก็ทําให้ไปด้วยกนัได้ ยกตวัอย่างของ SCG คนเข้าไป
ทํางานมกัจะทุ่มเท และแน่นอนเขาเห็นอนาคตของตวัเอง ว่าเขาเหมาะกบัท่ีน่ี
แล้ว ผมคิดว่า แม้ว่าตัง้เป้าหมายของกิจการเป็นหลัก แต่ต้องพยายามมี 
Alignment กบัเป้าหมายของพนกังาน อาจต้องมอง Career Path ของ
พนกังาน อาจต้องวิเคราะห์ความต้องการในการพฒันาเป็นรายบุคคล ว่าควร
เสริมเร่ืองอะไรตา่ง ๆ 

 
4.5.2.6  การออกแบบแผนการเรียนรู้ 
การออกแบบแผนการเรียนรู้ ควรเน้นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างรุ่นพ่ี 

รุ่นน้อง เพ่ือนร่วมงาน ผู้ มีประสบการณ์ ดงัผู้ให้สมัภาษณ์ท่านท่ี 3 กลา่ววา่  
 

ยกตวัอยา่งในสถาบนัการศกึษา เรามีอาจารย์หลายท่าน ก็จะมีอาจารย์พ่ีเลีย้ง 
จากเดิมไม่เป็นทางการ ตอ่มาคอ่นข้างได้รับการยอมรับว่าน่ีคืออาจารย์พ่ีเลีย้ง
เข้ามาแนะนําการสอนแก่อาจารย์รุ่นใหม่ เช่น ให้เข้าไปนัง่ฟัง ดบูรรยากาศ ใน
การสอน และมีการจดัฝึกอบรมให้อาจารย์ใหม่ถึงวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสม และในภาควิชา เป็นเง่ือนไขเลยวา่ อาจารย์ใหมท่กุคนต้องมีอาจารย์
พ่ีเลีย้ง และความท่ีเป็นเพ่ือนร่วมงานกนัค่อนข้างเกือ้กลูกนัอยู่แล้ว โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งท่ีจฬุาฯ เป็นมาก คือประเพณี Seniority คือ เป็นพ่ีน้องกนัมาแต่ไหน
แต่ไรมาอยู่แล้ว สําหรับในโรงงาน หากปลกูฝังเร่ืองนีเ้ข้าไปก็จะยิ่งทําให้มีการ
เรียนรู้ท่ีดี บริษัทตา่ง ๆ ท่ีทําเยอะ คือ Toyota ทําเยอะมาก In-House และ On 
the Job Training อะไรทําได้ก็ In-House อะไรทําไม่ได้ก็ Outsource และดงั
ผู้ให้สมัภาษณ์ท่านท่ี 4 กลา่วว่า ผมสงัเกตพวกนกัขายลกูโซ ่นะ เค้าจะให้คนท่ี
เก่ง ๆ ในการขาย หรือมีเครือข่ายเยอะ ๆ มายกเคสให้คนใหม่ ๆ ได้เรียนรู้ว่ามี
ความยาก หรือได้เรียนรู้ว่าจะอยู่รอดในงานอย่างไร คือเรียนรู้วิธีการ ถ้าทกุคน
มีเป้าหมายอยากเป็น Special อยากมีเงินเดือนเยอะ ๆ น่ีนะ กว่าจะไปถึงก็
ต้องมีการหลงบ้าง ผมมั่นใจ ยกเว้นเค้าทํางานบริษัทพ่อเค้าเอง คือมีผิดถูก 
แล้วจะรู้ได้อยา่งไร คือ ต้องมีคนท่ีมีประสบการณ์เยอะ ๆ มาเลา่ แล้วตวัเค้าเอง
ได้คิดว่าคล้ายกบัประสบการณ์ท่ีเค้าเคยเห็นเคยพบ และ คณุต้องยก Case 
Study คณุอาจจะไม่ได้เน้นเฉพาะว่าในหวัข้อนีน้ะ เช่น ในการควบคมุการผลิต
ให้ได้ของดีร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องทําอย่างไร แต่อาจจะยกบางเคสให้เห็นภาพ 
วิธีการท่ีหลากหลาย เช่น จะไปมาบุญครอง จะไปไง มีตัง้หลายวิธี แต่วิธีการ
ไหนท่ีไปแล้วสบายใจ เช่น เร็ว คณุก็นัง่มอเตอร์ไซค์ไป หรือเดินไปตอนเย็น ๆ 
ไม่ร้อน ไม่ได้รีบ หรือกลวัผมเสียทรง ก็นัง่ Taxi ไป จ่าย 35 บาท เพราะงัน้คน
กลุ่มเดียวกัน องค์กรเดียวกัน แต่ความสามารถไม่เท่ากัน เป็นเร่ืองธรรมดา 
เพราะการเรียนรู้ของคนแตกต่างกนั แต่วิธีการเรียนรู้จะเป็นตวัอย่างให้คนอ่ืน
ได้เห็น อยา่งผมชอบเดนิไปมาบญุครอง บางคนชอบนัง่รถ Whatever 

 
4.5.2.7  กิจกรรม–วิธีการพฒันา 
กิจกรรมท่ีใช้ในการพฒันาสมรรถนะ ควรเป็นการฝึกอบรมในงาน (On the Job 

Training) และการมอบหมายงาน (Delegating) จริงให้ปฏิบตัิ ให้เห็นเป็นรูปธรรม ดงัผู้ ให้
สมัภาษณ์ท่านท่ี 1 กลา่ววา่  

 
กระบวนการเรียนรู้แบบเก่า ๆ เราไม่คอ่ยเห็นด้วยนะ มนัก็ต้องเป็นแบบนีแ้หละ 
การสร้างบรรยากาศเป็นเร่ืองท่ีควรทํา ขณะนี ้Edu-Trainning เยอะมากเลยนะ 
อย่างเช่นของ National Geography และ Discovery มนัเป็นวิธีการเรียนการ
สอนท่ี Engineer น่าจะชอบ และเราในเมืองไทย และในเมืองนอกเอง 
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กระบวนการสอนแบบนัน้ไมค่อ่ยมี หากเราสามารถทําให้เค้าเห็นเป็นรูปร่าง ให้
จับต้องได้ ด้วยกระบวนการแบบนัน้ มันจะเป็นประโยชน์มากกว่าจะไปยืน
เลคเชอร์แบบนัน้ 

 
และดงัผู้ให้สมัภาษณ์ท่านท่ี 3 กลา่ววา่  
 

ถ้าเป็นไปได้ จะจดัในรูปแบบของ Work Shop ถ้าเป็นไปได้ก็นําเอาโจทย์จริง ๆ 
มาใช้ในการฝึกอบรม และการ On the Job Training ท่ีภาคฯ เราเคยทํานะ
ครับ เช่น การฝึกอบรมใช้งานเคร่ืองมืออะไรบางอย่าง และดงัผู้ ให้สมัภาษณ์
ท่านท่ี 4 กลา่ววา่ ถ้าเป็นไปได้ควรจบัใสต่อนทํางาน มนับงัคบัไปในตวั บางคน
อาจไมช่อบกิจกรรม แตถ้่าอยูใ่นเนือ้หาของงาน เช่น ถ้าใครทํางานมีความคิดท่ี
ดี เราจะมีอะไรใหม ่ๆ ให้ คือวา่ถ้าเค้ามีงานของเค้าอยูแ่ล้ว แล้วต้องมาทําอะไร
กิจกรรมแยกตา่งหาก ผมว่ามนัเบ่ือ คงไม่มีใครอยากทํา ผมเช่ือว่าคนวางแผน 
วางนโนบายรู้วา่ลกูน้องคนไหนเก่งด้านไหน เพียงแตว่่าตอนนีค้ณุกําลงัถามผม
ว่าบุคลากรท่ีมีอยู่จะให้เค้าแสดงออกมาได้อย่างไร ก็ต้องยกงานให้เค้าทํา 
แสดงผลออกมา 

  
4.5.2.8  การประเมินผล 
การประเมินผลการพฒันาสมรรถนะควรประเมินทัง้แบบเป็นทางการ และแบบไม่

เป็นทางการ กล่าวคือ ใช้การประเมินโดยพิจารณาทัง้จากผลลัพธ์เปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้ร่วมกัน และพฤติกรรมระหว่างการพฒันา ได้แก่ การมีส่วนร่วม ความเอาใจใส่ ความ
ตัง้ใจ และความกระตือรือร้น ดงัผู้ให้สมัภาษณ์ท่านท่ี 1 และ 2 กลา่ววา่  

 
ถ้าถามเด๊ียนนะ ข้อ 1 สมาธิเค้ามีอยู่ในการเรียนรึเปล่า เค้ามีส่วนรึเปล่า ข้อ 2 
การสอบเป็นวิธีประเมินผลปกต ิเราเอาข้อสอบเร่ืองราวในชีวิตจริงมาถาม แตท่ี่
เราดจูริง ๆ คือ การมี Participation ...  และ ผู้ให้สมัภาษณ์ท่านท่ี 3 กลา่วว่า 
“อย่างน้อยท่ีสดุคือมีความคาดหวงั ว่าควรมีอะไรดีขึน้ อะไรก็แล้วแต่ เบือ้งต้น 
คือมีอะไรดีขึน้ คุ้มมั๊ย กับเวลาท่ีเสียไป ในบางกรณี ถ้ามีก็ดี แต่ไม่ใช่กับทุก
กรณี ยิ่งรูปแบบการประเมินบางอยา่ง ยกตวัอยา่งของ สหพฒัฯ ต้องมีการสอบ 
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ข้อดี คือ ทําให้พนกังานกระตือรือร้นมากขึน้ แต่ขณะเดียวกนั บางคนก็กลวัไม่
เอาด้วย ทัง้ ๆ ท่ีอาจเป็นคนท่ีตัง้ใจแต่กลัว สอบไม่ผ่าน วิธีประเมินแบบ 
Formal อาจมีผล แตส่ดุท้ายการประเมินแบบไม่เป็นทางการ คอ่นข้างมีผล คือ
ให้ยืดหยุน่ตามพฒันาการด้วย คือ ดคูวามตัง้ใจ ความใสใ่จ ความกระตือรือร้น 
 

4.6  แนวทางการพฒันาสมรรถนะกลุ่มผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรม  
สาขาอุตสาหการ ระดับภาคีวศิวกร  

 
จากผลการศึกษาโดยการสนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์คณาจารย์ และผู้ ทรงคุณวุฒิ

เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ ขอนําเสนอแนวทางการพัฒนาการสมรรถนะโดยอาศยั
พืน้ฐานแนวคิดเร่ืองการเรียนรู้ในระดบับุคคล และองค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้ในผู้ ใหญ่ 
(Knowles, 1995) 

 
4.6.1  การเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ 
การเตรียมความพร้อมเพ่ือพฒันาสมรรนถะควรเร่ิมต้นท่ีการอบรมให้ความรู้แนวทางการ

ปฏิบตัิงาน ทัง้เชิงเทคนิค และเชิงการบริหาร เพ่ือให้บคุลากรเข้าใจตนเองและพฒันาตนเองตามท่ี
ต้องการ ภายใต้การกําหนดนโยบายจากองค์กร โดยสิง่ท่ีเป็นแรงจงูใจให้เกิดความพร้อมหรือความ
ต้องการพฒันาสมรรถนะ เกิดจากแรงจงูใจท่ีเป็นตวัเงิน คือผลตอบแทนหลงัการพฒันาสมรรถนะ 
และความพอใจในงานท่ีได้รับผิดชอบ  

 
4.6.2  บรรยากาศที่เหมาะสม 
บรรยากาศทึ่เหมาะสมให้เกิดการเรียนรู้และพฒันาสมรรถนะ ควรเป็นบรรยากาศของการ

ทํางานจริง การแก้ไขปัญหาจริงท่ีเกิดขึน้ในระหว่างการทํางาน ผ่อนคลาย และเกือ้กลูกนัระหว่าง
เพ่ือนร่วมงาน และสายบงัคบับญัชา 

 
4.6.3  การวางแผน 
การวางแผนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่างหัวหน้าท่ีมี

ประสบการณ์ในสายงานกับผู้ปฏิบตัิงานโดยเป็นการหารือร่วมกันว่าเป้าหมายคืออะไร ขัน้ตอน
หรือวิธีการ–กลยทุธ์ให้เป้าหมายสําเร็จควรดําเนินการอยา่งไร  
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4.6.4  การวินิจฉัยความจาํเป็น 
การวินิจฉยัความจําเป็นของการพฒันาสมรรถนะ ควรเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ปฏิบตัิงาน

ได้เห็นถึงโอกาสของการปรับปรุงพฒันาตนเอง ว่ามีประเด็นใดต้องได้รับการพฒันา และพฒันา
อยา่งไร เช่นการใช้ระบบพ่ีเลีย้ง หรือการหมนุเวียนงาน ภายใต้การวางแผนพฒันาร่วมกนั 

 
4.6.5  การกาํหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสมรรถนะ 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาสมรรถนะต้องพยายามผสานให้สอดคล้องกันระหว่าง

เป้าหมายสว่นบคุคลของผู้ปฏิบตัิงานและเป้าหมายขององค์กร โดยวิเคราะห์ความต้องการในการ
พฒันาเป็นรายบคุคล 

  
4.6.6  การออกแบบแผนการเรียนรู้ 
แบบแผนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมควรมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยผู้ มี

ประสบการณ์สูง และประสบความสําเร็จในวิชาชีพเป็นผู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ เพ่ือให้
ผู้ปฏิบตัิงานได้เรียนรู้เช่ือมโยงกบัประสบการณ์ของตนเอง และเกิดความเข้าใจตนเอง รวมถึงเกิด
ความต้องการมีสว่นร่วมในการออกแบบแผนการเรียนรู้ของตนเอง 

  
4.6.7  กิจกรรม–วิธีการพัฒนา 
กิจกรรมท่ีใช้ในการพฒันาสมรรถนะ ควรเป็นการฝึกอบรมในงาน (On the Job Training) 

และการมอบหมายงาน (Delegating) จริงให้ปฏิบตั ิ
  
4.6.8  การประเมินผล 
การประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะควรประเมินทัง้แบบเป็นทางการ และแบบไม่เป็น

ทางการ กลา่วคือ ใช้การประเมินโดยพิจารณาทัง้จากผลลพัธ์เปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีกําหนดไว้
ร่วมกนั และพฤติกรรมระหว่างการพฒันา ได้แก่ การมีส่วนร่วม ความเอาใจใส่ ความตัง้ใจ และ
ความกระตือรือร้น  



 
บทที่ 5 

 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการศกึษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอตุสาหการ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาสมรรถนะใน
ปัจจุบนั และสมรรถนะท่ีต้องการ เม่ือประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 
ตลอดจนแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาสมรรถนะ ให้พร้อมรองรับการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน สามารถนําเสนอบทสรุป การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ได้ดงันี ้

5.1  บทสรุปวธีิการศกึษา 
5.2  บทสรุปผลการศกึษา 
5.3  อภิปรายผลการศกึษา 
5.4  ตวัแบบจากผลการศกึษา 
5.5  ข้อจํากดัของการศกึษา 
5.6  ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําผลการศกึษาไปใช้ 
5.7  ข้อเสนอแนะเพ่ือการศกึษาครัง้ตอ่ไป 
5.8  ประโยชน์ท่ีได้รับจากผลการศกึษา 
 

5.1  บทสรุปวธีิการศึกษา 
 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองสมรรถนะ การพฒันาทรัพยากร

มนุษย์ และการเรียนรู้ในระดับบุคคล ทําให้สามารถสรุปเป็นคําถามท่ีใช้ในการศึกษา โดย
การศกึษาแนวคิดตา่ง ๆ นํามาซึง่การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่ม จากนัน้จึงดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการทอด
แบบสอบถามจํานวน 265 องค์กร คิดเป็น 530 ชุด แบ่งเป็นผู้บริหาร 265 ชุด และผู้ประกอบ
วิชาชีพ 265 ชุด และการสมัภาษณ์คณาจารย์ จํานวน 2 ท่าน ผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 2 ท่าน ด้วย
แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ตลอดจนการดําเนินการสนทนากลุ่มร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพ 
จํานวน 3 ท่าน รายช่ือดงัตารางท่ี 3.2 และรายละเอียดคําถามในภาคผนวก 
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 5.2  สรุปผลการศกึษา 
 
จากการศกึษาสามารถสรุปเปรียบเทียบผลการศกึษาตามประเดน็คําถามได้ดงันี ้
 
5.2.1  เปรียบเทยีบระดบัสมรรถนะในปัจจุบันของผู้ประกอบวชิาชีพวิศวกรรม 

ระดบัภาคีวศิวกร 
 

 
 

ภาพที่ 5.1  ระดบัสมรรถนะด้านความรู้ในปัจจบุนัเปรียบเทียบความเห็นผู้ประกอบวิชาชีพและ
ผู้บริหาร 

 
การประเมินสมรรถนะด้านความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอตุสาหการ ระดบั

ภาคีวิศวกรในปัจจบุนัมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนัระหว่างกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้บริหาร
องค์กร คือมีสมรรถนะอยู่ในระดบัปานกลางทุกรายการ โดยรายการท่ีประเมินว่ายงัมีสมรรถนะ
ต่ํา–ต่ํามาก ได้แก่ ความรู้ด้านหลกัการตลาด (2.76) การพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (2.72) การบรูณาการ
วิธีการทางวิศวกรรมอตุสาหการ (2.98) เศรษฐศาสตร์และการเงิน (2.93)  การจดัการความเส่ียง 
(2.86) การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ (2.89) และการบญัชีต้นทนุ (2.84) 
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ภาพที่ 5.2  ระดบัสมรรถนะด้านทกัษะในปัจจบุนัเปรียบเทียบความเห็นผู้ประกอบวิชาชีพและ
ผู้บริหาร 

 
สมรรถนะด้านทกัษะของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอตุสาหการ ระดบัภาคีวิศวกร

ในปัจจบุนั มีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนัระหว่างกลุม่ผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้บริหารองค์กร คือมี
สมรรถนะอยู่ในระดบัปานกลางทุกรายการ โดยรายการท่ีมีการประเมินว่าสมรรถนะอยู่ในระดบั
ต่ํา–ต่ํามาก ได้แก่ ทักษะภาษาต่างประเทศ (2.69) การจัดการเครือข่าย (2.78)  การพยากรณ์ 
(2.92) และการวิเคราะห์ต้นทนุ (2.91) การสอนแนะ/การเป็นพ่ีเลีย้ง (2.80) 



135 

 
 

ภาพที่ 5.3  ระดบัสมรรถนะด้านคา่นิยมในปัจจบุนัเปรียบเทียบความเห็นผู้ประกอบวิชาชีพและ
ผู้บริหาร 

 
สมรรถนะด้านคา่นิยมของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอตุสาหการ ระดบัภาคีวิศวกร

ในปัจจบุนัมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนัระหว่างกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้บริหารองค์กร คือมี
สมรรถนะอยู่ในระดบัปานกลางทกุรายการ ยกเว้น การมุ่งเน้นลกูค้า ท่ีผู้ประกอบวิชาชีพประเมิน
ว่ามีอยู่ในระดบัสงู โดยรายการท่ีได้รับการประเมินว่าอยู่ในระดบัต่ํา–ต่ํามาก ได้แก่ การมีอํานาจ
บญุบารมี 
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5.2.2  เปรียบเทยีบระดบัสมรรถนะเม่ือประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียนของผู้ประกอบวชิาชีพวิศวกรรม ระดบัภาคีวิศวกร 

 

 
 

ภาพที่ 5.4  ความต้องการพฒันาสมรรถนะด้านความรู้เม่ือเข้าสู ่AECเปรียบเทียบความเห็นผู้
ประกอบวิชาชีพและผู้บริหาร 

 
ในการประเมินความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพ และ

ผู้บริหาร เม่ือประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัน้ พบว่าสอดคล้องกันว่ามีความ
ต้องการในระดบัสงูทุกรายการ โดยค่าเฉล่ียสงูสดุได้แก่ การควบคมุคณุภาพ (4.52) ต่ําสดุ ได้แก่ 
การยศาสตร์ (4.00) 
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ภาพที่ 5.5  ความต้องการพฒันาสมรรถนะด้านทกัษะเม่ือเข้าสู ่AECเปรียบเทียบความเห็นผู้
ประกอบวิชาชีพและผู้บริหาร 

 
การประเมนิความต้องการพฒันาสมรรถนะด้านทกัษะ โดยรวมมีความสอดคล้องระหวา่ง

ความเห็นผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้บริหาร คือ มีความต้องการในระดบัสงูทกุรายการ โดยคา่เฉลี่ย
สงูสดุได้ ได้แก่ ทกัษะภาษาตา่งประเทศ (4.45) ต่ําสดุ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาเชิงมโนทศัน์ (3.86)  
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ภาพที่ 5.6  ความต้องการพฒันาสมรรถนะด้านความคา่นิยมเม่ือเข้าสู ่AECเปรียบเทียบ
ความเห็นผู้ประกอบวิชาชีพและผู้บริหาร 

 
การประเมินความต้องการด้านค่านิยม โดยรวมมีความต้องการในระดบัสูงทุกรายการ 

ค่าเฉลี่ยสงูสดุ ได้แก่ การมุ่งผลสําเร็จของงาน (4.43) และการมุ่งเน้นลกูค้า (4.43) ต่ําสดุ ได้แก่ 
การมีอํานาจบญุบารมี (3.84) และความกล้าเส่ียง (3.84) 
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5.2.3  เปรียบเทยีบช่องว่างสมรรถนะเม่ือประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของผู้ประกอบวชิาชีพวิศวกรรม ระดบัภาคีวิศวกร 

 

 
 

ภาพที่ 5.7  ชอ่งวา่งสมรรถนะด้านความรู้เม่ือเข้าสู ่AECเปรียบเทียบความเห็นผู้ประกอบวิชาชีพ
และผู้บริหาร 

 
การประเมินช่องว่างสมรรถนะด้านความรู้นัน้ โดยเฉล่ียแล้ว สมรรถนะด้านความรู้ท่ีต้อง

ได้รับการพัฒนาเพ่ือให้พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 5 อันดบัแรก ได้แก่ 
ความรู้ทางหลกัการตลาด (1.50) การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1.43) การบูรณาการวิธีการทาง
วิศวกรรมอตุสาหกรรม (1.37) เศรษฐศาสตร์และการเงิน (1.34) การจดัการความเส่ียง (1.34) การ
ออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ (1.31) 
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ภาพที่ 5.8  ชอ่งวา่งสมรรถนะด้านทกัษะเม่ือเข้าสู ่AECเปรียบเทียบความเห็นผู้ประกอบวิชาชีพ
และผู้บริหาร 

 
การประเมินช่องวา่งสมรรถนะด้านทกัษะสอดคล้องกนัในรายการทกัษะภาษาตา่งประเทศ 

(1.76) โดยเฉล่ียแล้ว ทักษะท่ีต้องพฒันาเพิ่มเติม 5 อนัดบัแรกนอกจากภาษาต่างประเทศแล้ว 
ได้แก่ การจัดการเครือข่าย (1.31) การทํางานเป็นทีม/การสร้างทีมงาน (1.25) การพยากรณ์ 
(1.24) และการวิเคราะห์ต้นทนุ (1.20) ทัง้นีพ้บว่า ช่องว่างสมรรถนะของทกัษะด้านการสื่อสารทัง้
ทางวาจา และการเขียน การเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ต้นทนุ และการตระหนกัถึงความต้องการ
ของลกูค้า จากการประเมินโดยผู้บริหารมีระดบัสงูติด 5 อนัดบัแรก ซึง่แตกตา่งจากผลการประเมิน
จากกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพว่า 5 อนัอบัแรก นอกจากทกัษะภาษาต่างประเทศ ได้แก่ การจดัการ
เครือข่าย การแก้ไขความขดัแย้ง การทํางานเป็นทีม/การสร้างทีมงาน การวิจัยเชิงเทคนิค การ
จดัการภาวะวิกฤต การพยากรณ์ การจูงใจ การจดัการความหลากหลายของกําลงัคน การสอน
แนะ/การเป็นพ่ีเลีย้ง และทกัษะการเรียนรู้ 
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ภาพที่ 5.9  ชอ่งวา่งสมรรถนะด้านคา่นิยมเม่ือเข้าสู ่AECเปรียบเทียบความเห็นผู้ประกอบวิชาชีพ
และผู้บริหาร 

 
การประเมินช่องว่างสมรรถนะด้านค่านิยม โดยเฉล่ีย 5 อนัดบัแรก ท่ีต้องพฒันา ได้แก่ 

การมีวิสยัทศัน์ (1.14) ความน่าเช่ือถือ (1.11) การมุ่งผลสําเร็จของงาน (1.11) การเรียนรู้ (1.08) 
ความกระตือรือร้น (1.05) และการทํางานอยา่งมีจริยธรรม (1.03)  

 
5.2.4  ภาพรวมช่องว่างสมรรถนะของผู้ประกอบวชิาชีพวิศวกรรม สาขา 
         อุตสาหการ ระดบัภาคีวิศวกร 
จากผลการศกึษาสามารถสรุปช่องวา่งสมรรถนะโดยเรียงตามลําดบัแตล่ะด้านจากมากไป

หาน้อย ได้ดงัตารางท่ี 5.1 
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ตารางที่ 5.1  ช่องวา่งสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรม สาขาอตุสาหการ ระดบัภาคี
วิศวกร ตามความเห็นผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้บริหารองค์กร 

 

ลาํดบัที่                   รายการสมรรถนะ สมรรถนะ
ในปัจจุบัน 

สมรรถนะ
ที่ต้องการ 

ช่องว่าง 

ด้านความรู้ 
10 หลกัการตลาด  2.76 4.26 1.50 

12 การพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์  2.72 4.15 1.43 

6 การบรูณาการวิธีการทางวิศวกรรมอตุสาหการ  2.98 4.34 1.37 
4 เศรษฐศาสตร์และการเงิน  2.93 4.27 1.34 

15 การจดัการความเส่ียง 2.86 4.20 1.34 
11 การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์  2.89 4.20 1.31 
28 การบญัชีต้นทนุ 2.84 4.12 1.28 

25 การจดัการห่วงโซอปุทาน  3.01 4.26 1.26 

19 การบริหารโครงการ 3.06 4.23 1.17 

21 การผลติแบบยืดหยุน่  3.04 4.20 1.16 

27 การวางแผนความต้องการวตัถดุบิ  3.26 4.40 1.14 

24 การวางแผนทรัพยากร  3.18 4.32 1.14 

26 การจดัซือ้  3.04 4.15 1.12 

20 การวางแผนการผลติ 3.20 4.32 1.12 

5 การจดัการการผลติและการดําเนินงาน  3.33 4.43 1.11 

23 การควบคมุคณุภาพ 3.43 4.52 1.09 

22 การออกแบบกระบวนการ  3.29 4.37 1.08 

17 การออกแบบแผนผงั 3.23 4.30 1.07 

18 การควบคมุกระบวนการด้วยสถิต ิ 3.28 4.34 1.06 

1 วสัด ุและกระบวนการผลติ 3.23 4.29 1.05 
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ตารางที่ 5.1  (ตอ่) 
 
ลาํดบัที่                   รายการสมรรถนะ สมรรถนะ

ในปัจจุบัน 
สมรรถนะ
ที่ต้องการ 

ช่องว่าง 

ด้านความรู้ 
7 บรรจภุณัฑ์ 3.13 4.18 1.05 

13 การปฏิบตัติามกฎระเบียบ 3.20 4.24 1.03 

2 ระบบงานและความปลอดภยั 3.40 4.40 1.00 

9 การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.12 4.12 1.00 

14 การยศาสตร์  3.00 4.00 1.00 

8 ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 3.25 4.21 0.96 

3 ระบบคณุภาพ 3.52 4.46 0.95 

16 ความปลอดภยัในอตุสาหกรรม  3.37 4.26 0.89 

ด้านทักษะ 

42 ทกัษะภาษาตา่งประเทศ  2.69 4.45 1.76 
30 การจดัการเครือขา่ย  2.78 4.09 1.31 
55 การทํางานเป็นทีม/การสร้างทีมงาน  3.12 4.37 1.25 
33 การพยากรณ์  2.92 4.16 1.24 
29 การวิเคราะห์ต้นทนุ  2.91 4.14 1.23 
40 การสอนแนะ/การเป็นพ่ีเลีย้ง 2.80 4.01 1.20 

41 การสื่อสารทางวาจา 3.06 4.26 1.20 

34 ทกัษะการเรียนรู้ 3.17 4.37 1.20 

53 การตระหนกัถงึความต้องการของลกูค้า 3.09 4.29 1.19 

31 การสื่อสารด้วยการเขียน  2.83 4.00 1.17 

52 การจดัการวิกฤต  2.92 4.09 1.16 

46 การวิจยัเชิงเทคนิค 2.92 4.07 1.15 

54 การคดิเชิงวิพากษ์  2.83 3.98 1.14 
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ตารางที่ 5.1  (ตอ่) 
 
ลาํดบัที่                   รายการสมรรถนะ สมรรถนะ

ในปัจจุบัน 
สมรรถนะ
ที่ต้องการ 

ช่องว่าง 

ด้านทักษะ 

36 การจงูใจ 3.01 4.15 1.14 

37 การแก้ไขความขดัแย้ง  3.01 4.14 1.14 

50 การจดัการความหลากหลายของกําลงัคน  2.89 4.00 1.11 
35 การเจรจาตอ่รอง 3.06 4.15 1.09 

49 การจดัการความเครียด  2.91 3.94 1.03 

51 การแก้ไขปัญหาเชิงมโนทศัน์  2.83 3.86 1.03 

39 ทกัษะการเทียบเคียง 3.00 4.01 1.01 

32 ทกัษะทางคอมพิวเตอร์  3.34 4.34 1.00 

47 การควบคมุผงักระบวนการทํางาน  3.29 4.29 1.00 
38 ทกัษะระหวา่งบคุคล  3.06 4.03 0.98 

48 การจดัการกําลงัคน  3.09 4.06 0.97 

43 การแก้ไขปัญหาเคร่ืองจกัรขดัข้อง 3.06 4.01 0.95 

44 การใช้คอมพวิเตอร์เพ่ือการออกแบบ/เขียนแบบ 3.18 4.12 0.94 

45 การตรวจสอบ  3.40 4.12 0.73 

ด้านค่านิยม 
76 การมีวิสยัทศัน์  3.20 4.35 1.14 
62 ความน่าเช่ือถือ  3.29 4.40 1.11 
64 การมุง่ผลสาํเร็จของงาน  3.32 4.43 1.11 
60 การเรียนรู้  3.23 4.31 1.08 
75 ความกระตือรือร้น  3.35 4.40 1.05 
58 การทํางานอยา่งมีจริยธรรม  3.23 4.26 1.03 
72 ความตัง้ใจลงมือทํางานจริง 3.30 4.31 1.01 
78 การปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลง 3.29 4.29 1.00 
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ตารางที่ 5.1  (ตอ่) 
 
ลาํดบัที่                   รายการสมรรถนะ สมรรถนะ

ในปัจจุบัน 
สมรรถนะ
ที่ต้องการ 

ช่องว่าง 

ด้านค่านิยม 
56 ความรับผิดชอบ 3.23 4.23 1.00 

57 ความมัน่ใจในตนเอง 3.29 4.28 0.99 

74 การมุง่เน้นลกูค้า  3.44 4.43 0.99 

61 การมีพฤตกิรรมเชิงจริยธรรม  3.26 4.23 0.97 
63 การมุง่เน้นผลลพัธ์  3.38 4.34 0.97 

67 การได้รับความยอมรับจากบริษัท  3.35 4.29 0.94 

65 การมีอํานาจบญุบารมี  2.95 3.84 0.88 

71 ความอดทน  3.29 4.17 0.88 

59 การมีสํานกึดี  3.43 4.25 0.83 

70 การเป็นสว่นหนึง่ของทีม 3.43 4.25 0.82 

66 ความกล้าเส่ียง  3.07 3.84 0.78 

77 การเป็นผู้ ฟังท่ีดี 3.35 4.11 0.77 

69 การเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน  3.40 4.03 0.63 

68 ความทะเยอทะยาน  3.35 3.97 0.62 

73 ความนอบน้อม  3.52 4.09 0.57 
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5.2.5  ช่องว่างสมรรถนะตามความเหน็ผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรม  
สาขาอุตสาหการ  

เรียงตามลําดบัจากมากไปน้อย ตามความเห็นผู้ประกอบวิชาชีพ มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 5.2 
 
ตารางที่ 5.2  ช่องวา่งสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรม สาขาอตุสาหการ ระดบัภาคี

วิศวกร ตามความเห็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
 
ลาํดบัที่                   รายการสมรรถนะ สมรรถนะ

ในปัจจุบัน 
สมรรถนะ
ที่ต้องการ 

ช่องว่าง 

ด้านความรู้ 
10 หลกัการตลาด 2.61 4.33 1.72 
6 การบรูณาการวิธีการทางวิศวกรรม 

อตุสาหการ  
2.94 4.56 1.61 

12 การพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์  2.67 4.22 1.56 
15 การจดัการความเส่ียง 2.89 4.39 1.50 
28 การบญัชีต้นทนุ  2.78 4.22 1.44 
4 เศรษฐศาสตร์และการเงิน  3.00 4.39 1.39 
21 การผลติแบบยืดหยุน่  2.94 4.33 1.39 
11 การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์  3.06 4.39 1.33 
5 การจดัการการผลติและการดําเนินงาน  3.33 4.67 1.33 
22 การออกแบบกระบวนการ  3.22 4.56 1.33 
23 การควบคมุคณุภาพ 3.44 4.78 1.33 
25 การจดัการห่วงโซอปุทาน 2.94 4.28 1.33 
17 การออกแบบแผนผงั  3.12 4.41 1.29 
18 การควบคมุกระบวนการด้วยสถิต ิ 3.33 4.61 1.28 
9 การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  3.00 4.22 1.22 
20 การวางแผนการผลติ  3.22 4.44 1.22 
24 การวางแผนทรัพยากร  3.22 4.44 1.22 
26 การจดัซือ้  2.94 4.17 1.22 
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ตารางที่ 5.2  (ตอ่) 
 
ลาํดบัที่                   รายการสมรรถนะ สมรรถนะ

ในปัจจุบัน 
สมรรถนะ
ที่ต้องการ 

ช่องว่าง 

ด้านความรู้ 
27 การวางแผนความต้องการวตัถดุบิ  3.33 4.56 1.22 
1 วสัด ุและกระบวนการผลติ  3.22 4.39 1.17 
19 การบริหารโครงการ  3.22 4.39 1.17 
3 ระบบคณุภาพ  3.61 4.78 1.17 
13 การปฏิบตัติามกฎระเบียบ  3.28 4.39 1.11 
14 การยศาสตร์  3.06 4.17 1.11 
7 บรรจภุณัฑ์  3.22 4.33 1.11 
2 ระบบงานและความปลอดภยั 3.50 4.50 1.00 
8 ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า  3.22 4.22 1.00 
16 ความปลอดภยัในอตุสาหกรรม  3.44 4.33 0.89 

ด้านทกัษะ 
42 ทกัษะภาษาตา่งประเทศ 2.67 4.61 1.94 
30 การจดัการเครือขา่ย  2.89 4.28 1.39 
37 การแก้ไขความขดัแย้ง  3.17 4.50 1.33 
55 การทํางานเป็นทีม/การสร้างทีมงาน 3.28 4.61 1.33 
46 การวิจยัเชิงเทคนิค  2.89 4.17 1.28 
52 การจดัการวิกฤต  2.89 4.17 1.28 
33 การพยากรณ์  2.94 4.22 1.28 
36 การจงูใจ  3.00 4.28 1.28 
50 การจดัการความหลากหลายของกําลงัคน  3.06 4.33 1.28 
40 การสอนแนะ/การเป็นพ่ีเลีย้ง 2.83 4.11 1.28 
34 ทกัษะการเรียนรู้  3.44 4.67 1.22 
29 การวิเคราะห์ต้นทนุ  3.06 4.22 1.17 
47 การควบคมุผงักระบวนการทํางาน  3.33 4.50 1.17 
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ตารางที่ 5.2  (ตอ่) 
 
ลาํดบัที่                   รายการสมรรถนะ สมรรถนะ

ในปัจจุบัน 
สมรรถนะ
ที่ต้องการ 

ช่องว่าง 

ด้านทกัษะ 
53 การตระหนกัถงึความต้องการของลกูค้า  3.33 4.50 1.17 
39 ทกัษะการเทียบเคียง 3.06 4.17 1.11 
48 การจดัการกําลงัคน  3.28 4.39 1.11 
51 การแก้ไขปัญหาเชิงมโนทศัน์  2.89 4.00 1.11 
54 การคดิเชิงวิพากษ์  2.89 4.00 1.11 
43 การแก้ไขปัญหาเคร่ืองจกัรขดัข้อง 3.00 4.11 1.11 
31 การสื่อสารด้วยการเขียน 2.89 3.94 1.06 
32 ทกัษะทางคอมพิวเตอร์  3.39 4.44 1.06 
41 การสื่อสารทางวาจา  3.39 4.44 1.06 
49 การจดัการความเครียด 3.17 4.22 1.06 
38 ทกัษะระหวา่งบคุคล  3.22 4.17 0.94 
35 การเจรจาตอ่รอง  3.28 4.17 0.89 
44 การใช้คอมพวิเตอร์เพ่ือการออกแบบ/เขียน

แบบ  
3.28 4.17 0.89 

45 การตรวจสอบ  3.56 4.28 0.72 
ด้านค่านิยม 

64 การมุง่ผลสาํเร็จของงาน 3.39 4.72 1.33 
62 ความน่าเช่ือถือ 3.39 4.67 1.28 
75 ความกระตือรือร้น 3.28 4.56 1.28 
67 การได้รับความยอมรับจากบริษัท  3.28 4.50 1.22 
72 ความตัง้ใจลงมือทํางานจริง 3.33 4.56 1.22 
60 การเรียนรู้ 3.33 4.50 1.17 
57 ความมัน่ใจในตนเอง 3.39 4.50 1.11 
58 การทํางานอยา่งมีจริยธรรม 3.44 4.56 1.11 
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ตารางที่ 5.2  (ตอ่) 
 
ลาํดบัที่                   รายการสมรรถนะ สมรรถนะ

ในปัจจุบัน 
สมรรถนะ
ที่ต้องการ 

ช่องว่าง 

ด้านค่านิยม 
76 การมีวิสยัทศัน์ 3.44 4.56 1.11 
56 ความรับผิดชอบ 3.39 4.44 1.06 
61 การมีพฤตกิรรมเชิงจริยธรรม 3.39 4.39 1.00 
59 การมีสํานกึดี 3.50 4.50 1.00 
63 การมุง่เน้นผลลพัธ์  3.56 4.56 1.00 
70 การเป็นสว่นหนึง่ของทีม 3.50 4.44 0.94 
71 ความอดทน  3.44 4.33 0.89 
74 การมุง่เน้นลกูค้า 3.72 4.61 0.89 
65 การมีอํานาจบญุบารมี  2.94 3.78 0.83 
78 การปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลง 3.56 4.33 0.78 
66 ความกล้าเส่ียง 3.00 3.72 0.72 
69 การเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน  3.50 4.22 0.72 
77 การเป็นผู้ ฟังท่ีดี  3.61 4.28 0.67 
68 ความทะเยอทะยาน 3.44 4.11 0.67 
73 ความนอบน้อม 3.56 4.11 0.56 
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5.2.6  ช่องว่างสมรรถนะตามความเหน็ของผู้บริหารองค์กร 
ช่องวา่งสมรรถนะตามความเห็นผู้บริหารองค์กรเรียงลําดบัจากมากไปน้อย มีรายละเอียด

ตามตารางท่ี 5.3 

 
ตารางที่ 5.3  ช่องวา่งสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรม สาขาอตุสาหการ ระดบัภาคี

วิศวกร ตามความเห็นผู้บริหารองค์กร 
 
ลาํดบัที่                รายการสมรรถนะ สมรรถนะ

ในปัจจุบัน 
สมรรถนะ
ที่ต้องการ 

ช่องว่าง 

ด้านความรู้ 
12 การพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 2.77 4.07 1.30 
4 เศรษฐศาสตร์และการเงิน 2.85 4.15 1.29 
11 การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ 2.73 4.02 1.28 
10 หลกัการตลาด 2.92 4.20 1.28 
15 การจดัการความเส่ียง 2.84 4.02 1.18 
25 การจดัการห่วงโซอปุทาน 3.07 4.25 1.18 
19 การบริหารโครงการ 2.90 4.07 1.17 
6 การบรูณาการวิธีการทางวิศวกรรม 

อตุสาหการ 
3.01 4.13 1.12 

28 การบญัชีต้นทนุ 2.91 4.02 1.11 
27 การวางแผนความต้องการวตัถดุบิ 3.19 4.25 1.07 
24 การวางแผนทรัพยากร 3.15 4.20 1.05 
26 การจดัซือ้ 3.13 4.14 1.01 
2 ระบบงานและความปลอดภยั 3.29 4.30 1.01 
20 การวางแผนการผลติ 3.19 4.20 1.01 
7 บรรจภุณัฑ์ 3.04 4.02 0.98 
13 การปฏิบตัติามกฎระเบียบ 3.13 4.08 0.95 
1 วสัด ุและกระบวนการผลติ 3.24 4.19 0.94 
21 การผลติแบบยืดหยุน่ 3.14 4.07 0.93 
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ตารางที่ 5.3  (ตอ่) 
 
ลาํดบัที่                รายการสมรรถนะ สมรรถนะ

ในปัจจุบัน 
สมรรถนะ
ที่ต้องการ 

ช่องว่าง 

ด้านความรู้ 
8 ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 3.27 4.20 0.93 
16 ความปลอดภยัในอตุสาหกรรม 3.29 4.19 0.89 
14 การยศาสตร์  2.95 3.84 0.89 
5 การจดัการการผลติและการดําเนินงาน 3.32 4.20 0.88 
18 การควบคมุกระบวนการด้วยสถิต ิ 3.23 4.07 0.85 
17 การออกแบบแผนผงั 3.34 4.19 0.85 
23 การควบคมุคณุภาพ 3.42 4.26 0.84 
22 การออกแบบกระบวนการ 3.36 4.19 0.83 
9 การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.24 4.02 0.78 
3 ระบบคณุภาพ 3.42 4.15 0.72 

ด้านทกัษะ 
42 ทกัษะภาษาตา่งประเทศ 2.72 4.29 1.58 
41 การสื่อสารทางวาจา 2.72 4.07 1.35 
29 การวิเคราะห์ต้นทนุ 2.77 4.07 1.29 
31 การสื่อสารด้วยการเขียน 2.77 4.07 1.29 
35 การเจรจาตอ่รอง 2.85 4.14 1.29 
30 การจดัการเครือขา่ย 2.67 3.91 1.24 
53 การตระหนกัถงึความต้องการของลกูค้า 2.85 4.07 1.22 
33 การพยากรณ์ 2.89 4.09 1.20 
34 ทกัษะการเรียนรู้ 2.90 4.08 1.18 
54 การคดิเชิงวิพากษ์ 2.78 3.95 1.17 
55 การทํางานเป็นทีม/การสร้างทีมงาน 2.96 4.12 1.16 
40 การสอนแนะ/การเป็นพ่ีเลีย้ง 2.77 3.90 1.13 
52 การจดัการวิกฤต 2.96 4.01 1.05 
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ตารางที่ 5.3  (ตอ่) 
 
ลาํดบัที่                รายการสมรรถนะ สมรรถนะ

ในปัจจุบัน 
สมรรถนะ
ที่ต้องการ 

ช่องว่าง 

ด้านทกัษะ 
46 การวิจยัเชิงเทคนิค 2.95 3.97 1.02 
38 ทกัษะระหวา่งบคุคล 2.89 3.90 1.01 
49 การจดัการความเครียด 2.66 3.67 1.01 
36 การจงูใจ 3.02 4.02 1.00 
44 การใช้คอมพวิเตอร์เพ่ือการออกแบบ/

เขียนแบบ 
3.07 4.07 1.00 

50 การจดัการความหลากหลายของ
กําลงัคน 

2.72 3.67 0.95 

51 การแก้ไขปัญหาเชิงมโนทศัน์ 2.77 3.72 0.95 
32 ทกัษะทางคอมพิวเตอร์ 3.30 4.24 0.94 
37 การแก้ไขความขดัแย้ง 2.85 3.79 0.94 
39 ทกัษะการเทียบเคียง 2.93 3.85 0.91 
47 การควบคมุผงักระบวนการทํางาน 3.24 4.07 0.83 
48 การจดัการกําลงัคน 2.89 3.72 0.83 
43 การแก้ไขปัญหาเคร่ืองจกัรขดัข้อง 3.12 3.91 0.79 
45 การตรวจสอบ 3.24 3.97 0.73 

ด้านค่านิยม 
78 การปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลง 3.02 4.25 1.23 
76 การมีวิสยัทศัน์ 2.96 4.14 1.18 
74 การมุง่เน้นลกูค้า 3.15 4.24 1.09 
60 การเรียนรู้ 3.13 4.12 0.99 
58 การทํางานอยา่งมีจริยธรรม 3.01 3.96 0.95 
56 ความรับผิดชอบ  3.07 4.02 0.94 
62 ความน่าเช่ือถือ  3.20 4.14 0.94 
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ตารางที่ 5.3  (ตอ่) 
 
ลาํดบัที่                รายการสมรรถนะ สมรรถนะ

ในปัจจุบัน 
สมรรถนะ
ที่ต้องการ 

ช่องว่าง 

ด้านค่านิยม 
61 การมีพฤตกิรรมเชิงจริยธรรม 3.14 4.07 0.93 
65 การมีอํานาจบญุบารมี 2.96 3.89 0.93 
63 การมุง่เน้นผลลพัธ์ 3.20 4.13 0.93 
71 ความอดทน 3.14 4.02 0.88 
64 การมุง่ผลสาํเร็จของงาน  3.25 4.13 0.88 
57 ความมัน่ใจในตนเอง 3.20 4.07 0.87 
77 การเป็นผู้ ฟังท่ีดี  3.08 3.95 0.87 
66 ความกล้าเส่ียง  3.13 3.96 0.83 
75 ความกระตือรือร้น  3.42 4.24 0.81 
72 ความตัง้ใจลงมือทํางานจริง  3.26 4.07 0.80 
70 การเป็นสว่นหนึง่ของทีม  3.37 4.07 0.70 
67 การได้รับความยอมรับจากบริษัท  3.41 4.07 0.66 
59 การมีสํานกึดี  3.36 4.01 0.65 
73 ความนอบน้อม  3.48 4.07 0.59 
68 ความทะเยอทะยาน  3.26 3.84 0.58 
69 การเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน  3.30 3.84 0.54 
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5.2.7  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรม สาขาอุตสาหการ 
ระดบัภาคีวศิวกร เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

จากผลการศกึษาสามารถสรุปเป็นแนวทางการพฒันาสมรรถนะผา่นองค์ประกอบของ
กระบวนการเรียนรู้ในผู้ใหญ่ ได้ดงัตารางท่ี 5.4 

 
ตารางที่ 5.4  แนวทางการพฒันาสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอตุสาหการ ระดบั

ภาคีวิศวกร 
 

องค์ประกอบ แนวทาง 
1. การเตรียมความพร้อมให้ผู้ เรียน  การเตรียมความพร้อมเพ่ือพฒันาสมรรถนะควรเร่ิมต้นท่ี

การอบรมให้ความรู้แนวทางการปฏิบตังิาน ทัง้เชิงเทคนิค 
และเชิงการบริหาร เพ่ือให้บคุลากรเข้าใจตนเองและ
พฒันาตนเองตามท่ีต้องการ ภายใต้การกําหนดนโยบาย
จากองค์กร โดยสิง่ท่ีเป็นแรงจงูใจให้เกิดความพร้อมหรือ
ความต้องการพฒันาสมรรถนะ เกิดจากแรงจงูใจท่ีเป็น
ตวัเงิน คือผลตอบแทนหลงัการพฒันาสมรรถนะ และ
ความพอใจในงานท่ีได้รับผิดชอบ 

2. การสร้างบรรยากาศ  บรรยากาศท่ีเหมาะสมให้เกิดการเรียนรู้และพฒันา
สมรรถนะ ควรเป็นบรรยากาศของการทํางานจริง การ
แก้ไขปัญหาจริงท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งการทํางาน เกือ้กลูกนั
ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน และสายการบงัคบับญัชา เชน่ 
การนําระบบพ่ีเลีย้งมาใช้ เพ่ือสร้างบรรยากาศของ
ความสมัพนัธ์ท่ีสนบัสนนุ ชว่ยเหลือกนัทัง้ในระหวา่งการ
ทํางาน หรือระหวา่งการใช้ชีวิตประจําวนั 

3. การวางแผน การเรียนรู้ การวางแผนเพ่ือพฒันาสมรรถนะต้องมีการวางแผน
ร่วมกนัระหวา่งหวัหน้าท่ีมีประสบการณ์ในสายงานกบั
ผู้ปฏิบตังิานโดยเป็นการหารือร่วมกนัวา่เป้าหมายคือ
อะไร วิธีการหรือกลยทุธ์ให้เป้าหมายสําเร็จควร
ดําเนินการอยา่งไร 
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ตารางที่ 5.4  (ตอ่) 
 

 

องค์ประกอบ แนวทาง 
4. การวินิจฉยัความจําเป็น  การวนิิจฉยัความจําเป็นของการพฒันาสมรรถนะ ควร

เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ปฏิบตังิานได้เห็นถึงโอกาสของ
การปรับปรุงพฒันาตนเอง วา่มีประเดน็ใดต้องได้รับการ
พฒันา และพฒันาอยา่งไร เช่นการใช้ระบบพ่ีเลีย้ง หรือ
การหมนุเวียนงาน ภายใต้การวางแผนพฒันาร่วมกนั 

5. การกําหนดวตัถปุระสงค์  การกําหนดเป้าหมายของการพฒันาต้องพยายามผสาน
ให้สอดคล้องกนัระหวา่งเป้าหมายสว่นบคุคลของ
ผู้ปฏิบตังิานและเป้าหมายขององค์กร โดยวิเคราะห์
ความต้องการในการพฒันาเป็นรายบคุคล  

6. การออกแบบแผนการเรียนรู้  แบบแผนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมควรมุง่เน้นให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยผู้ มีประสบการณ์สงู และ
ประสบความสําเร็จในวชิาชีพเป็นผู้ ถ่ายทอด
ประสบการณ์ เพ่ือให้ผู้ปฏิบตังิานได้เรียนรู้เช่ือมโยงกบั
ประสบการณ์ของตนเอง และเกิดความเข้าใจตนเอง 
รวมถึงเกิดความต้องการมีสว่นร่วมในการออกแบบ
แผนการเรียนรู้ของตนเอง 

7. กิจกรรม – วิธีการเรียนรู้  กิจกรรม หรือวิธีการท่ีใช้ในการพฒันาสมรรถนะ ควรเป็น
การฝึกอบรมในงาน  และการมอบหมายงานจริงให้
ปฏิบตั ิ

8. การประเมินผลการเรียนรู้ การประเมนิผลการพฒันาสมรรถนะควรประเมินทัง้แบบ
เป็นทางการ และแบบไมเ่ป็นทางการ กลา่วคือ ใช้การ
ประเมินโดยพจิารณาทัง้จากผลลพัธ์เปรียบเทียบกบั
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ร่วมกนั และพฤตกิรรมระหวา่งการ
พฒันา ได้แก่ การมีสว่นร่วม ความเอาใจใส ่ความตัง้ใจ 
และความกระตือรือร้น 
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5.3  อภปิรายผลการศึกษา 
 

5.3.1  สมรรถนะในปัจจุบัน และความต้องการสมรรถนะในผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม สาขาอุตสาหการ ระดบัภาคีวิศวกร เม่ือประเทศไทยเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผลจากการศึกษาสมรรถนะในปัจจบุนั และความต้องการสมรรถนะในผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมอตุสาหการ ระดบัภาคีวิศวกร ครัง้นี ้พบว่ามีความต้องการสมรรถนะในระดบัสงูทกุด้าน 
สอดคล้องกับผลการศึกษาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์รายละเอียดตามตารางท่ี 2.2 ยกเว้นผล
การศึกษาของ ประดิษฐ์ เวชวิฐาน (2534) และอุทัย มั่นวงศ์ (2545) รวมถึงแตกต่างจากผล
การศกึษาของ Wickramasinghe (2007) ท่ีพบว่าสมรรถนะด้านค่านิยม (Value) และทกัษะ 
(Skill) มีความจําเป็นมากกว่าด้านความรู้ (Knowledge) นอกจากนี ้เม่ือเรียงลําดบัความต้องการ
จากมากไปหาน้อย พบว่ามีความสอดคล้องกันระหว่างความเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพ และ
ผู้บริหารองค์กร ได้แก่ มีความต้องการสมรรถนะด้านความรู้ สงูสดุ รองลงมา ได้แก่ ด้านค่านิยม 
และด้านทกัษะเป็นลําดบัสดุท้าย แตจ่ะพบความแตกตา่งเม่ือพิจารณาแยกตามรายการสมรรถนะ 

ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาแยกตามรายการสมรรถนะแล้วพบว่า ผู้บริหารองค์กรมีความต้องการ
สมรรถนะด้านทักษะสูงสุด 10 อันดับแรก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  Wickramasinghe 
(2007) 4 รายการ ได้แก่ ทกัษะการเจรจาต่อรอง (4.14) การเรียนรู้ (4.08) การสื่อสารด้วยวาจา 
(4.07) การสื่อสารด้วยการเขียน (4.07) รวมถึง สมรรถนะด้านคา่นิยมสงูสดุ 10 อนัดบัแรก มีความ
สอดคล้อง 7 รายการ ได้แก่ การปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลง (4.25) การมุ่งเน้นลกูค้า (4.24) การมี
วิสยัทศัน์ (4.14) การมุ่งเน้นผลลพัธ์ (4.13) การมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม (4.07) การเป็นสว่นหนึ่ง
ของทีม (4.07) และความกล้าเส่ียง (3.96) 

โดยผู้ ประกอบวิชาชีพ มีความต้องการสมรรถนะด้านทักษะสูงสุด 10 อันดับแรก 
สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ Wickramasinghe (2007)  6 รายการ ได้แก่ การเรียนรู้ (4.67) การ
สอนแนะ (4.11) การแก้ไขความขัดแย้ง (4.50) การสื่อสารด้วยวาจา (4.44) การจัดการ
ความเครียด (4.22) และการเจรจาต่อรอง (4.17) รวมถึงสมรรถนะด้านค่านิยมสงูสดุ 10 อนัดบั
แรก มีความสอดคล้อง 5 รายการ ได้แก่ การมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงาน (4.72) การมุ่งเน้นลูกค้า 
(4.67) การทํางานอย่างมีจริยธรรม (4.56) การมีวิสัยทัศน์ (4.56) และการปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลง (4.33) 

สดุท้ายเม่ือพจิารณาภาพรวมช่องวา่งของสมรรถนะแตล่ะด้าน สงูสดุ 10 อนัดบัแรก มีผล
ดงัตารางท่ี 5.5 
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ตารางที่ 5.5  ภาพรวมช่องวา่งสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอตุสาหการ ระดบั
ภาคีวิศวกร  

 
ลาํดบัที่                    รายการสมรรถนะ สมรรถนะ

ในปัจจุบัน 
สมรรถนะ
ที่ต้องการ 

ช่องว่าง 

ด้านความรู้ 
10 หลกัการตลาด  2.76 4.26 1.50 

12 การพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์  2.72 4.15 1.43 

6 
การบรูณาการวิธีการทางวิศวกรรม   
อตุสาหการ  

2.98 4.34 1.37 

4 เศรษฐศาสตร์และการเงิน  2.93 4.27 1.34 
15 การจดัการความเส่ียง 2.86 4.20 1.34 
11 การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์  2.89 4.20 1.31 
28 การบญัชีต้นทนุ 2.84 4.12 1.28 

25 การจดัการห่วงโซอปุทาน  3.01 4.26 1.26 

19 การบริหารโครงการ 3.06 4.23 1.17 

21 การผลติแบบยืดหยุน่  3.04 4.20 1.16 

27 การวางแผนความต้องการวตัถดุบิ  3.26 4.40 1.14 

24 การวางแผนทรัพยากร  3.18 4.32 1.14 

ด้านทกัษะ 

42 ทกัษะภาษาตา่งประเทศ  2.69 4.45 1.76 
30 การจดัการเครือขา่ย  2.78 4.09 1.31 
55 การทํางานเป็นทีม/การสร้างทีมงาน  3.12 4.37 1.25 
33 การพยากรณ์  2.92 4.16 1.24 
29 การวิเคราะห์ต้นทนุ  2.91 4.14 1.23 
40 การสอนแนะ/การเป็นพ่ีเลีย้ง 2.80 4.01 1.20 

41 การสื่อสารทางวาจา 3.06 4.26 1.20 
34 ทกัษะการเรียนรู้ 3.17 4.37 1.20 
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ตารางที่ 5.5  (ตอ่) 
 
ลาํดบัที่                    รายการสมรรถนะ สมรรถนะ

ในปัจจุบัน 
สมรรถนะ
ที่ต้องการ 

ช่องว่าง 

ด้านทกัษะ 

53 การตระหนกัถงึความต้องการของลกูค้า 3.09 4.29 1.19 

31 การสื่อสารด้วยการเขียน  2.83 4.00 1.17 
52 การจดัการวิกฤต  2.92 4.09 1.16 

46 การวิจยัเชิงเทคนิค 2.92 4.07 1.15 

ด้านค่านิยม 

76 การมีวิสยัทศัน์  3.20 4.35 1.14 
62 ความน่าเช่ือถือ  3.29 4.40 1.11 
64 การมุง่ผลสาํเร็จของงาน  3.32 4.43 1.11 
60 การเรียนรู้  3.23 4.31 1.08 
75 ความกระตือรือร้น  3.35 4.40 1.05 
58 การทํางานอยา่งมีจริยธรรม  3.23 4.26 1.03 
72 ความตัง้ใจลงมือทํางานจริง 3.30 4.31 1.01 

78 การปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลง 3.29 4.29 1.00 
56 ความรับผิดชอบ 3.23 4.23 1.00 

57 ความมัน่ใจในตนเอง 3.29 4.28 0.99 

74 การมุง่เน้นลกูค้า  3.44 4.43 0.99 

61 การมีพฤตกิรรมเชิงจริยธรรม  3.26 4.23 0.97 

63 การมุง่เน้นผลลพัธ์  3.38 4.34 0.97 

67 การได้รับความยอมรับจากบริษัท  3.35 4.29 0.94 
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จากข้อมลูภาพรวมความต้องการสมรรถนะนัน้ สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ Rugarcia, 
Felder, Woods, and Stice  (2000) เร่ือง The Future of Engineering Education: A Vision for 
A New Century ท่ีระบถุึงทกัษะท่ีจําเป็น และท้าทายต่อวิศวกรในอนาคต แบง่ได้เป็น 7 หมวด 
ประกอบด้วย 1) ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) ทักษะการแก้ไขปัญหาและการคิดเชิงวิพากษ์       
3) ทกัษะการทํางานเป็นทีม 4) ทกัษะการส่ือสาร 5) ทกัษะการวดัประเมินตนเอง 6) ทกัษะการคิด
เชิงบรูณาการ และ 7) ทกัษะการบริหารการเปล่ียนแปลง นอกจากนัน้ยงัเป็นไปในทางเดียวกนักบั
ความเห็นของ Zinn and Haddad (2007:  35–39) ว่าทกัษะท่ีควรปรับปรุง 6 ด้านของวิศวกร คือ 
1) ความชํานาญในธุรกิจ (Business Acumen) 2) ความสามารถในการสื่อสารและความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล (Advanced Communication and Interpersonal Skills) 3) ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 4) ความสามารถในการสอน
แนะและเป็นพ่ีเลีย้ง (Coaching and Mentoring) 5) ความสามารถในการจัดการต่อการ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ (Managing Business Change) และ 6) ความสามารถในการบริหาร
จัดการทางการเงิน (Managing Finance) และยังแนะนําเพิ่มเติมว่า วิศวกรควรสร้างสมดุล
ระหวา่งความเช่ียวชาญในวิชาชีพ และความเช่ียวชาญในธุรกิจเพ่ือท่ีจะประสบความสําเร็จในการ
ทํางาน  

นอกจากนัน้ผลการศึกษาครัง้นีส้อดคล้องกบัข้อเสนอแนะจากงานวิจยั เร่ือง การพฒันา
โครงสร้างการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการแข่งขันอุตสาหกรรม (ชูเวช 
ชาญสง่าเวช, ประเสริฐ อคัรประถมพงศ์ และวีระพนัธ์ รังสีวิจิตรประภา, 2551 อ้างถึงใน สรุชัย 
ธรรมทวีธิกลุ, ธีระ บางเพ็ง, วีรยา รักอาชีพ, ณฎัฐ์ธญา เวียงนนท์ และธันยพร สนุทรธรรม, 2550) 
ท่ีได้เสนอประเด็นเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพบณัฑิต ได้แก่ 1) ปรับเปลี่ยนจุดเน้นทัง้ในด้านการ
พฒันาทกัษะความชํานาญ การให้ความรู้ และในการการปลกูฝังอุปนิสยัให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของอตุสาหกรรมโดยเฉพาะทกัษะด้านภาษาตา่งประเทศ 2) มุ่งพฒันาทกัษะการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา 3) ความรู้
ทางวิชาการ เน้นความรู้เฉพาะสาขา วิศวกรรมพืน้ฐาน วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน การบริหารจดัการ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 4) ปลกูฝังอุปนิสยัให้กล้าแสดงออก พร้อมกับการมีวินยั เคารพ
กติกาของสงัคม การมีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ การตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
และตระหนกัในบทบาทตอ่สงัคม ความอดทน และการมีมนษุยสมัพนัธ์ 
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5.3.2  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรม สาขาอุตสาหการ 
ระดบัภาคีวศิวกร 

แนวทางการพฒันาสมรรถนะ ได้สรุปตามองค์ประกอบกระบวนการเรียนรู้ในผู้ ใหญ่ มี
รายละเอียดดงันี ้

5.3.2.1  การเตรียมความพร้อมให้ผู้ เรียน 
การเตรียมความพร้อมเพ่ือพฒันาสมรรถนะควรเร่ิมต้นท่ีการอบรมให้ความรู้แนว

ทางการปฏิบตัิงาน ทัง้เชิงเทคนิค และเชิงการบริหาร เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจตนเองและพัฒนา
ตนเองตามท่ีต้องการ ภายใต้การกําหนดนโยบายจากองค์กร โดยสิ่งท่ีเป็นแรงจูงใจให้เกิดความ
พร้อมหรือความต้องการพฒันาสมรรถนะ เกิดจากแรงจูงใจท่ีเป็นตวัเงิน คือผลตอบแทนหลงัการ
พฒันาสมรรถนะ และความพอใจในงานท่ีได้รับผิดชอบ สอดคล้องกบัหลกัการเรียนรู้ในผู้ ใหญ่ท่ีว่า
ผู้ ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีเม่ือทราบว่ามีความจําเป็นอย่างไร หรือทําไมต้องเรียนรู้ และแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ของผู้ ใหญ่มกัเกิดจากภายในมากกว่าภายนอก หมายถึง แม้ผู้ ใหญ่จะมีการตอบสนองต่อ
แรงจูงใจภายนอก เช่น งานท่ีดีกว่า การเล่ือนตําแหน่ง เงินเดือนท่ีเพิ่มขึน้แล้ว แต่แรงจูงใจท่ีมี
อํานาจมากท่ีสดุ ได้แก่ แรงจงูใจภายใน เช่น ความพงึพอใจในงาน การนบัถือตนเอง คณุภาพชีวิต 
หรือความชอบสว่นบคุคล (Knowles, Holton III and Swanson, 2005:  64–68) 

5.3.2.2  การสร้างบรรยากาศ 
บรรยากาศท่ีเหมาะสมให้เกิดการเรียนรู้และพฒันาสมรรถนะ ควรเป็นบรรยากาศ

ของการทํางานจริง การแก้ไขปัญหาจริงท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งการทํางาน โดยมีการเกือ้กลูกนัระหว่าง
เพ่ือนร่วมงาน และระหว่างสายบงัคบับญัชา สอดคล้องกับหลกัการเรียนรู้ในผู้ ใหญ่ ท่ีว่ามกัเป็น
แบบเอาตวัเองเป็นศูนย์กลาง (Life-Centered) หรือนําเอาปัญหาเป็นศูนย์กลาง (Problem-
Centered) จะเรียนรู้ได้ดีเม่ืออยู่ในบริบทท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง 
(Knowles, Holton III and Swanson, 2005:  64–68) 

5.3.2.3  การวางแผนการเรียนรู้ 
การวางแผนเพ่ือพฒันาสมรรถนะต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่างหวัหน้าท่ีมี

ประสบการณ์ในสายงานกับผู้ปฏิบตัิงานโดยเป็นการหารือร่วมกันว่าเป้าหมายคืออะไร ขัน้ตอน
หรือวิธีการหรือกลยทุธ์ให้เป้าหมายสําเร็จควรดําเนินการอย่างไรสอดคล้องกบักระบวนการเรียนรู้
ในผู้ ใหญ่ท่ีว่า การวางแผนต้องให้ผู้ เรียนเป็นผู้วางแผนการเรียนรู้ (Swanson and Holton III, 
2001: 160) 
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5.3.2.4   การวินิจฉยัความจําเป็น 
การวินิจฉัยความจําเป็นของการพัฒนาสมรรถนะ ควรเป็นการสร้างโอกาสให้

ผู้ปฏิบตัิงานได้เห็นถึงโอกาสของการปรับปรุงพฒันาตนเอง ว่ามีประเด็นใดต้องได้รับการพฒันา 
และพฒันาอย่างไร เช่น การใช้ระบบพ่ีเลีย้ง หรือการหมุนเวียนงาน ภายใต้การวางแผนพฒันา
ร่วมกัน สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ในผู้ ใหญ่ท่ีว่า ผู้ เรียนควรมีส่วนร่วมในการวินิจฉัย 
(Swanson and Holton III, 2001: 160) 

5.3.2.5  การกําหนดวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ 
การกําหนดเป้าหมายของการพฒันาต้องพยายามผสานให้สอดคล้องกนัระหว่าง

เป้าหมายสว่นบคุคลของผู้ปฏิบตัิงานและเป้าหมายขององค์กร โดยวิเคราะห์ความต้องการในการ
พัฒนาเป็นรายบุคคล สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ในผู้ ใหญ่ท่ีว่า ควรร่วมกันเจรจาหารือ
ตอ่รองการกําหนดวตัถปุระสงค์ (Swanson and Holton III, 2001: 160) 

5.3.2.6  การออกแบบแผนการเรียนรู้ 
แบบแผนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมควรมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

โดยผู้ มีประสบการณ์สูง และประสบความสําเร็จในวิชาชีพเป็นผู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ เพ่ือให้
ผู้ปฏิบตัิงานได้เรียนรู้เช่ือมโยงกบัประสบการณ์ของตนเอง และเกิดความเข้าใจตนเอง รวมถึงเกิด
ความต้องการมีส่วนร่วมในการออกแบบแผนการเรียนรู้ของตนเอง สอดคล้องกับหลกัการเรียนรู้
จากประสบการณ์ของ Kolb (อ้างถึงใน Swanson and Holton III, 2009:  211–213) ท่ีว่าการสรร
หาประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนรู้ (Concrete Experience) อาจได้มาจากการจําลอง
สถานการณ์ กรณีศึกษา การทศันศึกษา การแสดงการสาธิตต่าง ๆ และการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
เป็นการประสานระหวา่งการนําประสบการณ์เดิมของผู้ เรียนมาเป็นสว่นสําคญัของการเรียนรู้ และ
เป็นการศกึษาท่ีเพิ่มประสบการณ์ให้กบัผู้ เรียน 

5.3.2.7  กิจกรรม–วิธีการเรียนรู้ 
กิจกรรม หรือวิธีการท่ีใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ ควรเป็นการฝึกอบรมในงาน  

การทําโครงการจริง และการมอบหมายงาน สอดคล้องกบักระบวนการเรียนรู้ในผู้ ใหญ่ท่ีว่า ควรจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการ หรือจดัตามความพร้อม โดยอาจอาศยักิจกรรมการค้นคว้าอิสระ 
(Swanson and Holton III, 2001: 160) 

5.3.2.8  การประเมินผลการเรียนรู้ 
การประเมินผลการพฒันาสมรรถนะควรประเมินทัง้แบบเป็นทางการ และแบบไม่

เป็นทางการ กล่าวคือ ใช้การประเมินโดยพิจารณาทัง้จากผลลัพธ์เปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ี
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กําหนดไว้ร่วมกัน และพฤติกรรมระหว่างการพฒันา ได้แก่ การมีส่วนร่วม ความเอาใจใส่ ความ
ตัง้ใจ และความกระตือรือร้น สอดคล้องกบักระบวนการเรียนรู้ในผู้ ใหญ่ท่ีว่า ประเมินตามเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ หรือจากหลกัฐานประกอบท่ีรวบรวมไว้ได้ (Swanson and Holton III, 2001: 160) 

โดยภาพรวมแล้วแนวทางการพัฒนาสมรรถนะข้างต้น ซึ่งเน้นการพัฒนาโดย
อาศัยการแลกเปลี่ยน หรือต่อยอดประสบการณ์ มีความสอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ใน
สถานท่ีทํางานแบบไม่เป็นทางการหรือแบบไม่ตัง้ใจ (Informal and Incidental Work Learning) 
เน่ืองจากการเรียนรู้แบบไมเ่ป็นทางการนีเ้ป็นหวัใจของการศกึษาในผู้ใหญ่ และเป็นการเรียนรู้ท่ียดึ
ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง (Learner-Centered Focus) รวมถึงบทเรียนท่ีได้เรียนรู้นัน้สืบเน่ืองมาจาก
ประสบการณ์ชีวิตของผู้ เรียนเอง (Watkins and Marsick (2001: 25–29) ซึง่ผลจากการศกึษานัน้ 
สอดคล้องกบัหลกัการเรียนรู้ในผู้ ใหญ่ โดยต้องเพิ่มเติมให้เกิดการมีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนรู้
ผา่นประสบการณ์ของผู้ เรียน 

นอกจากนัน้ยงัสอดคล้องกบัการศกึษาของ Boyatzis, Leonard, Rhee and 
Wheeler (1996: 35) ท่ีว่าสมรรถนะสามารถพฒันาได้ ภายใต้องค์ประกอบสามประการ คือ 1) 
การประเมินรายบคุคลเพ่ือค้นหาโปรแกรมหรือกิจกรรมท่ีบคุคลนัน้จะสามารถพฒันาตนเองได้ ซึง่
เก่ียวข้องกบัการประเมินสถานะในปัจจบุนัทัง้คา่นิยม ทศันคต ิความรู้ สมรรถนะท่ีเป็นจดุแข็ง และ
ท่ีจําเป็นในอนาคต รวมถึงแผนการสว่นตวัท่ีมีความหมาย ความสําคญัตอ่อนาคต 2) บรรยากาศ
ของความสมัพนัธ์ระหว่างกนัท่ีสนบัสนุนให้บคุคลได้สํารวจ เพ่ือพฒันาภาพลกัษณ์ท่ีปรารถนาให้
เกิดขึน้ในอนาคต 3) การได้รับโอกาสสําหรับทดลองแสดงพฤตกิรรมและความรู้ตา่งๆ ในงาน 

จากแนวทางการพฒันาสมรรถนะข้างต้นท่ีเน้นการพฒันาโดยการมอบหมายงาน 
หรือโครงการจริงให้ปฏิบตัิ สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ Hicks and Peterson (1999 อ้างถึงใน 
Leonard and Lang, 2010) ท่ีว่า รูปแบบของโปรแกรมพฒันาผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบตั ิ
(Action Learning) เป็นรูปแบบมีประสิทธิผลในระดบัสงูสดุ  และสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ 
Skule and Reichborn (2007) ท่ีวา่ พนกังานสว่นใหญ่รับรู้วา่สถานท่ีทํางานเป็นแหลง่ทรัพยากรท่ี
สําคญัท่ีสดุตอ่สมรรถนะในปัจจบุนั และความรู้ในงาน 
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5.4  ชุดสมรรถนะและแนวทางการพฒันาสมรรถนะ 
 
ผลจากการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขา         

อตุสาหการ เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถสรุปเป็นแผนภาพ
เพ่ือแสดงถึงชุดสมรรถนะท่ีควรได้รับการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาพร้อมคําอธิบายผล
การศกึษา ดงันี ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5.10  ชดุสมรรถนะและแนวทางการพฒันาสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

สาขาอตุสาหการ ระดบัภาคีวิศวกร 
 

จากภาพข้างต้น อธิบายรายละเอียด ได้ดงันี ้
 
5.4.1  ช่องว่างสมรรถนะ 
ตามความเห็นผู้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขาอุตสาหการ และผู้ บริหารองค์กร มี

ความเห็นว่าช่องว่างระหว่างสมรรถนะในปัจจุบนั และเม่ือประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

ช่องว่างสมรรถนะ 

ด้านความรู้ – 1. หลกัการตลาด  2.การพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 3. การบูรณาการวิธีการทางวศิวกรรม 
                          อุตสาหการ  4. เศรษฐศาสตร์และการเงิน 4. การจดัการความเส่ียง 5. การออกแบบและพฒันา 
                          ผลิตภณัฑ ์
ด้านทกัษะ – 1. ภาษาต่างประเทศ 2. การจดัการเครือข่าย 3. การทาํงานเป็นทีม/การสร้างทีมงาน  
                        4. การพยากรณ์  5. การวเิคราะห์ตน้ทุน 6. ทกัษะการส่ือสาร 

ด้านค่านิยม – 1. การมีวสิัยทศัน์ 2. ความน่าเช่ือถือ 2. การมุ่งผลสาํเร็จของงาน 3. การเรียนรู้  
                          4. ความกระตือรือร้น  5. การทํางานอยา่งมีจริยธรรม 
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อาเซียนอนัดบัแรก ได้แก่ ทกัษะภาษาตา่งประเทศ ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบช่องว่างของ
สมรรถนะด้านความรู้ ได้แก่ หลกัการตลาด การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  การบรูณาการวิธีการทาง
วิศวกรรมอตุสาหการ  เศรษฐศาสตร์และการเงิน การจดัการความเส่ียง การออกแบบและพฒันา
ผลิตภณัฑ์ ช่องว่างของสมรรถนะด้านทกัษะ นอกจากภาษาต่างประเทศแล้วยงัได้แก่ การจดัการ
เครือข่าย การทํางานเป็นทีม/การสร้างทีมงาน การพยากรณ์  การวิเคราะห์ต้นทุน และทกัษะการ
ส่ือสาร ซึง่เป็นช่องว่างท่ีควรปรับปรุงตามความเห็นคณาจารย์ ผู้ทรงคณุวฒุิ และผู้บริหาร สําหรับ
สมรรถนะด้านค่านิยมพบช่องว่าง ได้แก่ การมีวิสยัทศัน์ ความน่าเช่ือถือ การมุ่งผลสําเร็จของงาน 
การเรียนรู้ ความกระตือรือร้น และการทํางานอยา่งมีจริยธรรม 

 
5.4.2  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรม สาขาอุตสาหการ 

ระดบัภาคีวศิวกร 
สําหรับแนวทางการพฒันาสมรรถนะผา่นองค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้ในผู้ใหญ่  

ได้แก่ 
5.4.2.1  การเตรียมความพร้อมให้ผู้ เรียน 
การเตรียมความพร้อมเพ่ือพฒันาสมรรถนะควรเร่ิมต้นท่ีการอบรมให้ความรู้แนว

ทางการปฏิบตัิงาน ทัง้เชิงเทคนิค และเชิงการบริหาร เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจตนเองและพัฒนา
ตนเองตามท่ีต้องการ ภายใต้การกําหนดนโยบายจากองค์กร โดยสิ่งท่ีเป็นแรงจูงใจให้เกิดความ
พร้อมหรือความต้องการพฒันาสมรรถนะ เกิดจากแรงจูงใจท่ีเป็นตวัเงิน คือผลตอบแทนหลงัการ
พฒันาสมรรถนะ และความพอใจในงานท่ีได้รับผิดชอบ 

5.4.2.2  การสร้างบรรยากาศ 
บรรยากาศท่ีเหมาะสมให้เกิดการเรียนรู้และพฒันาสมรรถนะ ควรเป็นบรรยากาศ

ของการทํางานจริง การแก้ไขปัญหาจริงท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งการทํางาน โดยมีการเกือ้กลูกนัระหว่าง
เพ่ือนร่วมงาน และระหว่างสายบงัคบับญัชา เช่น การนําระบบพ่ีเลีย้งมาใช้ เพ่ือสร้างบรรยากาศ
ของความสัมพันธ์ท่ีสนับสนุน ช่วยเหลือกันทัง้ในระหว่างการทํางาน หรือระหว่างการใช้
ชีวิตประจําวนั 

5.4.2.3  การวางแผนการเรียนรู้ 
การวางแผนเพ่ือพฒันาสมรรถนะต้องมีการวางแผนร่วมกนัระหวา่งหวัหน้าท่ีมี

ประสบการณ์ในสายงานกบัผู้ปฏิบตังิานโดยเป็นการหารือร่วมกนัวา่เป้าหมายคืออะไร ขัน้ตอน
หรือวิธีการหรือกลยทุธ์เพ่ือให้เป้าหมายสําเร็จควรดําเนินการอยา่งไร 

 



165 

5.4.2.4  การวนิิจฉยัความจําเป็น 
การวนิิจฉยัความจําเป็นของการพฒันาสมรรถนะ ควรเป็นการสร้างโอกาสให้

ผู้ปฏิบตังิานได้เห็นถึงโอกาสของการปรับปรุงพฒันาตนเอง วา่มีประเดน็ใดต้องได้รับการพฒันา 
และพฒันาอยา่งไร เชน่การใช้ระบบพ่ีเลีย้ง หรือการหมนุเวียนงาน ภายใต้การวางแผนพฒันา
ร่วมกนั 

5.4.2.5  การกําหนดวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ 
การกําหนดเป้าหมายของการพฒันาต้องพยายามผสานให้สอดคล้องกนัระหวา่ง

เป้าหมายสว่นบคุคลของผู้ปฏิบตังิานและเป้าหมายขององค์กร โดยวิเคราะห์ความต้องการในการ
พฒันาเป็นรายบคุคล 

5.4.2.6  การออกแบบแผนการเรียนรู้ 
แบบแผนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมควรมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

โดยผู้ มีประสบการณ์สูง และประสบความสําเร็จในวิชาชีพเป็นผู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ เพ่ือให้
ผู้ปฏิบตัิงานได้เรียนรู้เช่ือมโยงกบัประสบการณ์ของตนเอง และเกิดความเข้าใจตนเอง รวมถึงเกิด
ความต้องการมีสว่นร่วมในการออกแบบแผนการเรียนรู้ของตนเอง 

5.4.2.7  กิจกรรม–วิธีการเรียนรู้ 
กิจกรรม หรือวิธีการท่ีใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ ควรเป็นการฝึกอบรมในงาน  

การทําโครงการจริง และการมอบหมายงาน 
5.4.2.8  การประเมินผลการเรียนรู้ 
การประเมินผลการพฒันาสมรรถนะควรประเมินทัง้แบบเป็นทางการ และแบบไม่

เป็นทางการ กล่าวคือ ใช้การประเมินโดยพิจารณาทัง้จากผลลัพธ์เปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้ร่วมกัน และพฤติกรรมระหว่างการพฒันา ได้แก่ การมีส่วนร่วม ความเอาใจใส่ ความ
ตัง้ใจ และความกระตือรือร้น 

 
5.5  ข้อจาํกัดของการศึกษา 
 

5.5.1  การศกึษาครัง้นีดํ้าเนินการบนสมมตฐิานวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจตอ่
ความหมายและสถานการณ์เม่ือเข้าประเทศไทยสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งเทา่เทียมกนั 

5.5.2   ด้วยข้อจํากดัด้านการใช้สถิตพิรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมลู จงึมิสามารถจดัลําดบั
ความสําคญัของช่องวา่งสมรรถนะท่ีพบได้ 
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5.5.3   ช่องว่างสมรรถนะตามท่ีระบุไว้นัน้ มิได้พิจารณาแยกตามประเภทอุตสาหกรรม 
ขนาดองค์กร และจํานวนเงินลงทนุ 

5.5.4 ด้วยข้อจํากัดด้านเวลาและงบประมาณ ทําให้ดําเนินการศึกษาได้เฉพาะกลุ่ม
อตุสาหกรรมตวัอยา่งท่ีคดัเลือกไว้ 

5.5.5 จากการเกิดอทุกภยัในช่วงเวลาท่ีผู้ศกึษาดําเนินการทอดแบบสอบถาม ทําให้อตัรา
การตอบกลบัของแบบสอบถามเป็นเพียงร้อยละ 46.79 เท่านัน้ 

5.5.6 กลุ่มตวัอย่างท่ีอาสาสมคัรเข้าร่วมการสนทนากลุ่มมีเพียงกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม สาขาอตุสาหการ และสะดวกเข้าร่วมการสนทนากลุม่จํานวน 3 ท่าน 

 
5.6  ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการศึกษาไปใช้ 
 

5.6.1  ข้อเสนอแนะต่อองค์กร 
5.6.1.1 เพ่ือให้การพฒันาสมรรถนะกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอุต

สาหการประสบความสําเร็จ องค์กรควรให้ข้อมลูว่าการพฒันาสมรรถนะมีความจําเป็นต่อการอยู่
รอดขององค์กร และต่อความก้าวหน้าของพนกังานอย่างไร โดยต้องคํานึงถึงแรงจงูใจท่ีเหมาะสม
เป็นรายบคุคลเพ่ือให้พนกังานเข้ามามีสว่นร่วมในระบวนการพฒันา 

5.6.1.2 วิธีการพฒันาสมรรถนะนัน้ องค์กรควรเลือกให้เหมาะสมเป็นรายบคุคล
หรือกลุม่บคุคล เพราะบคุคลมีความแตกตา่ง ไม่ควรกําหนดเป็นวิธีการเรียนรู้แบบเดียวกนัทัง้หมด 
โดยให้พนกังานเข้ามามีสว่นร่วมในการออกแบบ หรือวางแผนการพฒันาร่วมกนั 
 

5.6.2  ข้อเสนอแนะต่อนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
5.6.2.1 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรมุ่ ง ก่อใ ห้ เ กิดการมีส่วน ร่วมใน

กระบวนการพฒันาทัง้ผู้บริหารในแต่ละสายงาน และกลุ่มเป้าหมายโดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้
ผา่นประสบการณ์ทํางานจริง 

5.6.2.2 นกัพฒันาทรัพยากรมนุษย์ควรคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลผู้
เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนแล้ว นอกจากความแตกต่างด้านความรู้ ความชํานาญแล้ว จะพบความแตกต่างทาง
คา่นิยมมากขึน้ 

5.6.2.3 เพ่ือลดแรงต่อต้านการพฒันาสมรรถนะนัน้ นกัพฒันาทรัพยากรมนษุย์
ควรดําเนินการพัฒนาให้ผสมกลมกลืนไปกับกระบวนการทํางาน และเน้นการมีส่วนร่วมจาก
กลุม่เป้าหมาย 
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5.6.3  ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรม สาขาอุตสาหการระดบัภาคี
วิศวกร 
5.6.3.1 ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอุตสาหการ ควรเร่งรัดความรู้เฉพาะ

ทางท่ีตนเองมีความถนดั ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ รู้จกัการประเมินตนเอง และนําพา
ตนเองไปสูก่ารทํางานท่ีเอือ้ให้สามารถใช้ความรู้ ความสามารถของตนได้อยา่งเตม็ท่ี 

5.6.3.2 ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอตุสาหการ ควรตระหนกัถึงการพฒันา
สมรรถนะ ให้สอดคล้องกบัความต้องการ พร้อมกบัเลือกใช้วิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัตนเอง และ
ควรเปิดโอกาสให้ตนเองโดยเข้าไปหารือถึงแนวทางการพฒันาตนเองร่วมกบัผู้บงัคบับญัชา หรือ
นกัพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

5.6.3.3 ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอตุสาหการ ควรสร้างความสมดลุให้ได้
ระหว่างความรู้เชิงเทคนิค และความรู้เชิงบริหาร ทกัษะความชํานาญการบริหารงาน–การส่ือสาร 
และทศันคติให้สอดคล้องกับความต้องการในงาน และสภาพแวดล้อมขององค์กรท่ีอาจมีความ
หลากหลายของกําลงัคนเพิ่มขึน้จากการรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
5.6.4  ข้อเสนอแนะต่อสถาบันการศกึษา สภาวิศวกร และหน่วยงานภาครัฐ 

5.6.4.1 นอกจากการปรับปรุงหลกัสตูรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการแล้ว สถาบันการศึกษาควรมุ่งเน้นกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ซึ่งก่อให้ผู้ เรียนเกิดค่านิยม 
ทัศนคติท่ีสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม และตอบสนองพลวัตรทางสังคมของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

5.6.4.2 สภาวิศวกรควรส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างผู้
ประกอบวิชาชีพรุ่นใหม่ กับผู้ประกอบวิชาชีพท่ีประสบความสําเร็จให้มากย่ิงขึน้ เพ่ือให้เกิดการ
เช่ือมโยงประสบการณ์ แนวคิด และทัศนคติ ท่ีเหมาะสม และไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านัน้ 
ควรส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอตุสา
หการ ระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยเช่นกนั 

5.6.4.3 หน่วยงานภาครัฐ เช่นกระทรวงแรงงาน หรือกระทรวงอตุสาหกรรม ควร
เพิ่มระดับความร่วมมือกับภาคเอกชน เพ่ือยกระดบัการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพให้
ชดัเจน เช่น การสนนัสนนุด้านงบประมาณ หรือการจดัทําข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ในการพฒันาสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมร่วมกนั 
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5.6.5  ข้อเสนอแนะทางวชิาการ 
5.6.5.1 ในประเทศไทยการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ไม่ว่าสาขาใดยังมีอยู่น้อยมาก จึงสมควรศึกษาเพิ่มเติมให้มีความ
เฉพาะเจาะจงในแตล่ะสาขาวิชา 

5.6.5.2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม ควรมีการศกึษาเปรียบเทียบผลการนําไปใช้ระหว่างกลุม่ตวัอย่างคนไทย และตา่งชาติท่ี
ประประกอบวิชาชีพในประเทศไทย 

 
5.7  ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครัง้ต่อไป 
 

5.7.1  การศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขา อุตสา
หการ เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครัง้นี ้เป็นการศึกษา
ภาพรวมตามกลุ่มอตุสาหกรรมท่ีได้รับการสุ่มตวัอย่าง การศกึษาครัง้ตอ่ไปควรเป็นการศกึษาเน้น
เฉพาะกลุม่อตุสาหกรรม เพ่ือให้ทราบประเด็นการพฒันาสมรรถนะ โดยคํานึงถึงสถิติท่ีนํามาใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีสามารถระบรุะดบัความจําเป็นเร่งดว่นได้ รวมถึงเพ่ือให้ทราบแนวทางเชิงลกึ
เฉพาะสําหรับแตล่ะกลุม่อตุสาหกรรม 

5.7.2 การศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอุตสา
หการนี ้ควรนําผลการศกึษาไปใช้ศกึษาเปรียบเทียบผลการนําไปใช้ระหว่างกลุม่ผู้ประกอบวิชาชีพ
คนไทย และผู้ประกอบวิชาชีพตา่งชาตใินประเทศไทยตอ่ไป 

 
5.8  ประโยชน์ที่ได้รับจากผลการศกึษา 
 

5.8.1  ประโยชน์ต่อองค์กร 
5.8.1.1 ทําให้องค์กรทราบว่าองค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้ท่ีก่อให้เกิด

การพัฒนาสมรรถนะควรเป็นอย่างไร ตัง้แต่การเตรียมความพร้อม การสร้างบรรยากาศ การ
วางแผนการเรียนรู้ การวินิจฉยัความจําเป็น การกําหนดวตัถปุระสงค์ การออกแบบแผนการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ 

5.8.1.2 นําผลไปใช้เป็นแนวทางประเมินหาช่องว่างสมรรถนะในกลุม่ผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม สาขาอตุสาหการ ทัง้สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้านทกัษะ และสมรรถนะ
ด้านคา่นิยม 
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5.8.1.3 นําผลไปใช้เป็นแนวทางการพฒันาสมรรถนะท่ีมีความเหมาะสมกบักลุม่
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอตุสาหการ เพ่ือรองรับการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 
พ.ศ. 2558 

5.8.1.4 ช่วยก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาสมรรถนะ ระหว่าง
องค์กรผู้บงัคบับญัชา กลุม่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และนกัพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

 
5.8.2  ประโยชน์ต่อนักพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
นกัพฒันาทรัพยากรมนษุย์มีแนวทางพฒันาสมรรถนะบคุลากร กลุม่ผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม สาขาอตุสาหการ ซึง่เป็นการเตรียมความพร้อมพฒันาบคุลากรให้พร้อมรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

5.8.3 ประโยชน์ต่อผู้ประกอบวชิาชีพวิศวกรรม สาขาอุตสาหการ 
5.8.3.1 ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอุตสาหการ ทราบถึงความต้องการ

สมรรถนะทัง้ด้านความรู้ ด้านทกัษะ และด้านค่านิยม เม่ือประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

5.8.3.2 ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอตุสาหการ ได้รับการพฒันาสมรรถนะ
ตามแนวทางท่ีมีความเหมาะสม และสอดคล้องกบัความต้องการยิ่งขึน้ 

 
5.8.4  ประโยชน์ต่อวงการวิชาการ 
ผลการวิจัยครัง้นีก่้อให้เกิดความชัดเจนเก่ียวกับแนวทางการพฒันาสมรรถนะบุคลากร

กลุม่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอตุสาหการ 
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แบบสอบถามผู้ประกอบวชิาชีพและผู้บริหารองค์กร 

 

 



 
แบบสอบถามเพื่อใช้ประกอบวิทยานิพนธ์ เร่ือง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบ

วิชาชีพวศิวกรรม สาขาอุตสาหการ ระดบัภาคีวศิวกร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

ที่มาและความสาํคัญ 
  

เป้าหมายการรวมเป็นหนึง่เดียวของอาเซียน จะนํามาซึง่การเคล่ือนย้ายสนิค้า บริการ การ
ลงทนุ เงินทนุ และแรงงานมีฝีมือ ดงันัน้การเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จึงเป็นความจําเป็นและนํามาซึ่งการศึกษาครัง้นี ้เพ่ือศึกษาถึงสมรรถนะในปัจจุบนั สมรรถนะท่ี
ต้องการเม่ือประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และแนวทางการพฒันาสมรรถนะผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอตุสาหการ ระดบัภาคีวิศวกร 
 
คาํนิยาม 

 
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ ทกัษะ พฤตกิรรม และคณุลกัษณะของบคุคล

ซึง่จําเป็นตอ่การปฏิบตังิานในตําแหน่งใดตําแหน่งหนึง่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ หมายถึง การจดัการให้เกิดกระบวนการเสริมสร้างความรู้ ทกัษะ 

และทศันคตขิองบคุคล หรือกลุม่บคุคล ผา่นการฝึกอบรม การจดัการเรียนรู้หรือการศกึษา หรือการ
พฒันาด้วยกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ หรือหลายกิจกรรม และนํามาซึง่ผลการปฏิบตังิานท่ีสงูขึน้ 

 
วัตถุประสงค์การศึกษา 
 

1.  เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอุตสาหการ ระดบัภาคี
วิศวกร ในปัจจบุนั 

2. เพ่ือศกึษาสมรรถนะท่ีต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอตุสาหการ ระดบั
ภาคีวิศวกร เม่ือประเทศไทยเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 

3. เพ่ือนําเสนอแนวทางพฒันาสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอุตสาหการ 
ระดบัภาคีวิศวกร ให้พร้อมรองรับการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ 
 

1. องค์กรตระหนกัถึงความสําคญัของการพฒันาบคุลากร เพ่ือก่อให้เกิดผลการ
ปฏิบตังิานท่ีดีขึน้ 

2. บคุลากรตระหนกัถงึความสําคญัของการพฒันาตนเองด้วยกิจกรรมตา่งๆ  ให้เท่าทนั
กบัความรู้ ข้อมลู ขา่วสารท่ีเปล่ียนแปลงไป 

3. ผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้รับแนวทางการพฒันาสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบักลุม่ผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม สาขาอตุสาหการ ซึง่สามารถนําไปประยกุต์ใช้กบักลุม่บคุลากรท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนัได้ 

 
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร. วิชยั  อตุสาหจิต  อาจารย์ประจําคณะพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เลขท่ี 118 หมูท่ี่ 3 ถนนเสรีไทย แขวง
คลองจัน่  
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

ข้อมูลผู้ศกึษา นางพรนารี โสภาบตุร 
เลขท่ี 165/325 ม.1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตําบลพิมลราช  
อําเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ 11110 
โทร. 087-511-3101, E-mail: k_pornnaree@hotmail.com 

 
คาํชีแ้จง 

 
การศึกษาครัง้นีจ้ะไม่ประสบผลสําเร็จหากไม่ได้รับความกรุณาตอบแบบสอบถามจาก

ท่าน ข้อมลูจากการตอบแบบสอบถามจะได้รับการเก็บเป็นความลบั และนําเสนอผลการศกึษาใน
ภาพรวมทัง้หมด ดงันัน้ จึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามทัง้หมดทุกข้อตามความคิดเห็นของ
ท่าน โดยแบบสอบถามประกอบด้วยคําถาม 3 ตอน แบง่เป็น ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสมรรถนะท่ีใช้
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขา อตุสาหการ ระดบัภาคีวิศวกร และตอนท่ี 2 แบบสอบถาม
ปลายเปิด เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการพฒันาสมรรถนะท่ีเหมาะสมต่อการ
พฒันาสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  สาขาอตุสหการ ระดบัภาคีวิศวกร และตอนท่ี 3 
ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ทัง้นี ้หากท่านมีข้อสงสยัในการศกึษา หรือข้อสงสยัเก่ียวกบั
แบบสอบถามครัง้นี ้กรุณาตดิตอ่โดยตรงท่ี คณุพรนารี โสภาบตุร โทร. 087-511-3101  
E-mail:  k_pornnaree@hotmail.com 
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ตอนที่ 1  แบบสอบถามสมรรถนะที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  
สาขา อุตสาหการ ระดบัภาคีวิศวกร 

 
คาํชีแ้จง  โปรด  ล้อมรอบตวัเลขท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ โดยในคอลมัน์ 

“สมรรถนะในปัจจุบัน” หมายถึง ระดับของสมรรถนะในปัจจุบัน และคอลัมน์ 
“สมรรถนะท่ีต้องการเม่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หมายถึง ระดับความ
ต้องการของสมรรถนะเม่ือประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยให้
ความหมายของแตล่ะระดบัไว้ดงันี ้

 

 

ข้อ สมรรถนะ 

ระดบัสมรรถนะของผู้ประกอบวชิาชีพวศิกรรม  
สาขาอุตสาหการ ระดบัภาควีศิวกร 

สมรรถนะในปัจจุบัน สมรรถนะที่ต้องการเม่ือเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน 

 ความรู้ (Knowledge) 

 ความรู้พืน้ฐาน (Foundation Systems) 

1.  
วสัด ุและกระบวนการผลิต (Materials 
and Manufacturing Processes) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

2.  
ระบบงานและความปลอดภยั (Work 
Systems and Safety) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

3.  ระบบคณุภาพ (Quality Systems) 1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

4.  เศรษฐศาสตร์และการเงิน (Financial 
and Economy) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

ระดับ 
ความ
คดิเหน็ 

ความหมาย 
ระดับของสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม สาขาอุตสาหการ ระดับภาคีวิศวกร 

ปัจจุบนั 

ระดับความต้องการสมรรถนะเมื่อประเทศไทย
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

1 มีสมรรถนะตํ่ามาก มีความต้องการตํ่ามาก 
2 มีสมรรถนะตํ่า มีความต้องการตํ่า 
3 มีสมรรถนะปานกลาง มีความต้องการปานกลาง 
4 มีสมรรถนะสูง มีความต้องการสูง 
5 มีสมรรถนะสูงมาก มีความต้องการสูงมาก 
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ข้อ สมรรถนะ 

ระดบัสมรรถนะของผู้ประกอบวชิาชีพวศิกรรม  
สาขาอุตสาหการ ระดบัภาควีศิวกร 

สมรรถนะในปัจจุบัน สมรรถนะที่ต้องการเม่ือเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน 

5.  การจดัการการผลิตและการดําเนินงาน 
(Production and Operations 
Management) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

6.  การบรูณาการวิธีการทางวิศวกรรมอตุ
สาหการ (Integration of Industrial 
Engineering Techniques) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

 กลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategies) 

7.  บรรจภุณัฑ์ (Product Packaging) 1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

8.  ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า (Customer 
Relations) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

9.  การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology 
Management) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

10.  หลกัการตลาด (Marketing Principles) 1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

11.  การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
(Product Design and Development) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

12.  การพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic 
Commerce) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

 การบริหารทรัพยากร (Requisite Management) 

13.  การปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Regulatory 
Compliance) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

14.  การยศาสตร์ (Ergonomics) 1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

15.  การจดัการความเสี่ยง (Risk 
Management) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

16.  ความปลอดภยัในอตุสาหกรรม 
(Industrial Safety) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 
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ข้อ สมรรถนะ 

ระดบัสมรรถนะของผู้ประกอบวชิาชีพวศิกรรม  
สาขาอุตสาหการ ระดบัภาควีศิวกร 

สมรรถนะในปัจจุบัน สมรรถนะที่ต้องการเม่ือเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน 

17.  การออกแบบแผนผงั (Facility Layout 
and Design) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

18.  การควบคมุกระบวนการด้วยสถิติ 
(Statistical Process Control) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

 การบริหารโครงการ (Project Management) 

19.  การบริหารโครงการ (Project 
Management) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

20.  การวางแผนการผลิต (Production 
Scheduling) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

21.  การผลิตแบบยืดหยุ่น (Flexible 
Manufacturing) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

22.  การออกแบบกระบวนการ (Process 
Design) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

23.  การควบคมุคณุภาพ (Quality Control) 1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

 การบริหารวัสดุ (Materials Management) 

24.  การวางแผนทรัพยากร (Enterprise 
Resource Planning) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

25.  การจดัการหว่งโซอปุทาน (Supply 
Chain Management) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

26.  การจดัซือ้ (Purchasing) 1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

27.  การวางแผนความต้องการวตัถดิุบ 
(Material Requirement Planning) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

28.  การบญัชีต้นทนุ (Cost Accounting ) 1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

 ทกัษะ (Skill) 

 การวเิคราะห์เชงิเทคนิค (Technical Analysis) 
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ข้อ สมรรถนะ 

ระดบัสมรรถนะของผู้ประกอบวชิาชีพวศิกรรม  
สาขาอุตสาหการ ระดบัภาควีศิวกร 

สมรรถนะในปัจจุบัน สมรรถนะที่ต้องการเม่ือเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน 

29.  การวิเคราะห์ต้นทนุ (Cost-Benefit 
Analysis) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

30.  การจดัการเครือขา่ย (Networking) 1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

31.  การสื่อสารด้วยการเขียน (Written 
Communication) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

32.  ทกัษะทางคอมพิวเตอร์ (General 
Computer Literacy) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

33.  การพยากรณ์ (Forecasting) 1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

34.  ทกัษะการเรียนรู้ (Learning) 1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

 ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) 

35.  การเจรจาตอ่รอง (Negotiating) 1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

36.  การจงูใจ (Motivational Strategies) 1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

37.  การแก้ไขความขดัแย้ง (Conflict 
Resolution) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

38.  ทกัษะระหวา่งบคุคล (Interpersonal 
Skills) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

39.  ทกัษะการเทียบเคียง (Benchmarking) 1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

40.  การสอนแนะ/การเป็นพ่ีเลีย้ง
(Mentoring/Coaching) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

41.  การสื่อสารทางวาจา (Verbal 
Communication) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

42.  ทกัษะภาษาตา่งประเทศ (Foreign 
Languages) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

 การวนิิจฉัย (Diagnostic Efficiency) 

43.  การแก้ไขปัญหาเคร่ืองจกัรขดัข้อง 1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 
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ข้อ สมรรถนะ 

ระดบัสมรรถนะของผู้ประกอบวชิาชีพวศิกรรม  
สาขาอุตสาหการ ระดบัภาควีศิวกร 

สมรรถนะในปัจจุบัน สมรรถนะที่ต้องการเม่ือเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน 

(Mechanical Trouble Shooting) 

44.  การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ/
เขียนแบบ (Computer Aided Design 
and Drafting) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

45.  การตรวจสอบ (Inspection) 1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

46.  การวิจยัเชิงเทคนิค (Technical 
Research) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

47.  การควบคมุผงักระบวนการทํางาน 
(Control Flow Charting) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

 การพฒันาแรงงาน (Workforce Development) 

48.  การจดัการกําลงัคน (Employee 
Utilization) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

49.  การจดัการความเครียด (Stress 
Management) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

50.  การจดัการความหลากหลายของ
กําลงัคน (Diversity Management) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

 ยุทธศาสตร์องค์การ (Organizational strategies) 

51.  การแก้ไขปัญหาเชิงมโนทศัน์ 
(Conceptual Problem Solving) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

52.  การจดัการภาวะวิกฤต (Crisis 
Management) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

53.  การตระหนกัถึงความต้องการของลกูค้า 
(Customer Awareness) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

54.  การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

55.  การทํางานเป็นทีม/การสร้างทีมงาน 
(Team Building/Teamwork) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 
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ข้อ สมรรถนะ 

ระดบัสมรรถนะของผู้ประกอบวชิาชีพวศิกรรม  
สาขาอุตสาหการ ระดบัภาควีศิวกร 

สมรรถนะในปัจจุบัน สมรรถนะที่ต้องการเม่ือเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน 

 ค่านิยม (Value) 

 ความน่าเช่ือถอื (Credibility Management) 

56.  ความรับผิดชอบ (Responsible) 1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

57.  ความมัน่ใจในตนเอง (Self 
Confidence) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

58.  การทํางานอย่างมีจริยธรรม (Strong 
Work Ethic) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

59.  การมีสํานกึดี (Common Sense) 1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

60.  การเรียนรู้ (Learning) 1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

61.  การมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม (Ethical 
Behavior) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

62.  ความน่าเช่ือถือ (Credibility) 1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

63.  การมุง่เน้นผลลพัธ์ (Results-Focused) 1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

 การจดัการภาวะผู้นําเชงิรุก (Assertive Leadership Management) 

64.  การมุง่ผลสําเร็จของงาน (Achievement 
Orientation) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

65.  การมีอํานาจบญุบารมี (Charismatic) 1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

66.  ความกล้าเสี่ยง (Risk-Taking) 1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

67.  การได้รับความยอมรับจากบริษัท 
(Company Loyalty) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

68.  ความทะเยอทะยาน (Ambitious) 1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

 การจดัการความร่วมมือ (Collaborative Management) 

69.  การเหน็อกเหน็ใจผู้ อ่ืน (Empathy) 1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

70.  การเป็นสว่นหนึง่ของทีม (Team Player) 1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 
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ข้อ สมรรถนะ 

ระดบัสมรรถนะของผู้ประกอบวชิาชีพวศิกรรม  
สาขาอุตสาหการ ระดบัภาควีศิวกร 

สมรรถนะในปัจจุบัน สมรรถนะที่ต้องการเม่ือเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน 

71.  ความอดทน (Patience) 1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

72.  ความตัง้ใจลงมือทํางานจริง 
(Willingness to Get One’s Hands 
Dirty) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

73.  ความนอบน้อม (Humility) 1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

74.  การมุง่เน้นลกูค้า (Customer Oriented) 1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

75.  ความกระตือรือร้น 
(Passion/Enthusiasm) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

 การบริหารการตอบสนอง (Responsiveness Management) 

76.  การมีวิสยัทศัน์ (Future Vision) 1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

77.  การเป็นผู้ ฟังท่ีดี (Good Listener) 1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

78.  การปรับตวัตอ่การเปลี่ยนแปลง 
(Adaptable to Change) 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

ทา่นคิดวา่นอกเหนือจากท่ีได้ระบไุว้ข้างต้น ภาคีวิศวกร สาขาอตุสาหการ ควรมีสมรรถนะใดเพ่ิมเติมอีกบ้าง 

1.   ด้านความรู้   ด้านทกัษะ   ด้านคา่นิยม 

2.   ด้านความรู้   ด้านทกัษะ   ด้านคา่นิยม 

3.   ด้านความรู้   ด้านทกัษะ   ด้านคา่นิยม 

4.   ด้านความรู้   ด้านทกัษะ   ด้านคา่นิยม 

5.   ด้านความรู้   ด้านทกัษะ   ด้านคา่นิยม 
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ตอนที่ 2   แบบสอบถามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรม  
สาขาอุตสาหการ ระดบัภาคีวิศวกร 
 

คาํชีแ้จง  กรุณาตอบคําถามตอ่ไปนีท้กุข้อ เพ่ือนําไปวิเคราะห์เป็นแนวทางการพฒันาสมรรถนะ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอุตสาหการ ระดบัภาคีวิศวกร ให้เกิดความพร้อม
รองรับการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  

1. ท่านคดิวา่รูปแบบวิธีการพฒันาสมรรถนะวิศวกรท่ีเหมาะสม  ควรเป็นอย่างไร (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ โดยระบุเป็นลําดับหมายเลขตามลําดับท่ีท่านเห็นว่าเหมาะสมมากท่ีสุด) 
ตวัอยา่งเช่น 

 

2   การชมุนมุปาฐกถา  4   การศกึษาต่อ 
1  การประชมุกลุม่ยอ่ย (เหมาะสมมากที่สุด)     5    การมอบหมายงาน (เหมาะสมน้อยที่สุด) 
3  การประชมุอภิปราย 

 

____การบรรยาย  

____การอภิปรายเป็นคณะ 

____การชมุนมุปาฐกถา 

____การประชมุกลุม่ยอ่ย  

____การประชมุอภิปราย 

____การประชมุทัว่ไป 

____การประชมุปฏิบติัการ 

____การสาธิต 

____การแสดงบทบาทสมมติ 

____การระดมสมอง 

____การใช้เกมและสถานการณ์จําลอง 

____การใช้กรณีศกึษา 

____การทศันศกึษา 

____การทําโครงการจริง 

____การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

____การฝึกอบรมโดยใช้โปรแกรมการสอน

สําเร็จรูป 

____การสอนโดยใช้ภาพยนตร์ 

____การสอนโดยใช้สไลด์/เทป 

____การศกึษาตอ่ 

____การมอบหมายงาน 

____การหมนุเวียนงาน 

____การสบัเปล่ียนโอนย้ายหน้าท่ี 

____การสอนแนะ 

____การใช้ระบบพ่ีเลีย้ง 

____การให้ทําหน้าท่ีผู้ช่วย 

____การให้รักษาการแทน 

____การให้ทําหน้าท่ีคณะกรรมการ 

____การให้คําปรึกษา 

____การพฒันาตนเอง 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิๆ (โปรดระบ)ุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ท่านคิดว่าในขัน้ตอนการวางแผนเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะนัน้ ผู้ ใดควรเป็นผู้ วิเคราะห์

ความจําเป็นของการพฒันาสมรรถนะ และควรวิเคราะห์ความจําเป็นอยา่งไร 
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3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะ โดยการผสาน

เป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงานเข้ากบัเป้าหมายส่วนตวัของผู้ รับการพฒันาสมรรถนะ เพราะ

เหตใุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ท่านคิดว่าบทบาทท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาสมรรถนะของวิศวกรนัน้ ประกอบด้วยบทบาท

อะไรบ้าง และแต่ละบทบาทควรแสดงออกอย่างไร เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพฒันาสมรรถนะได้ตาม

เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
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5.  ท่านคิดว่าจะดึงเอาประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันของวิศวกรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ

พฒันาสมรรถนะได้อยา่งไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ท่านคิดว่าการพฒันาสมรรถนะกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อม

รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี ้ควรได้รับการสนบัสนุนงบประมาณจากแหล่งใด และใน

ลกัษณะใด 
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ตอนที่ 3  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1. อาย.ุ....................ปี 
2. เพศ   ชาย   หญิง 
3. องค์กร/หนว่ยงาน.......................................................................................................... 
4. ฝ่ายงานต้นสงักดั (โปรดระบ)ุ....................................................................................... 
5. ระดบัการศกึษา 
 ต่ํากวา่ปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี 

 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 

6. ประสบการณ์ทํางานทัง้หมด.....................ปี 
7. ท่านเป็นสมาชิกสภาวิศวกรหรือไม ่
  ไมเ่ป็น       
  เป็น ในระดบั  ภาคีวศิวกร  ภาคีวิศวกรพิเศษ  สามญัวิศวกร  วฒุิวศิวกร 
8. ท่านสนใจเข้าร่วมการประชมุกลุม่ยอ่ย (Focus Group) เพ่ือให้ข้อมลูเพิ่มเตมิตาม
วตัถปุระสงค์ของการศกึษาครัง้นี ้หรือไม ่โดยการประชมุกลุม่ยอ่ยนัน้ จะใช้เวลาทัง้สิน้ไมเ่กิน       
2 ชัว่โมง 
 สนใจ   
 ไมส่นใจ 

9. วนั และเวลาท่ีท่านสะดวกเข้าร่วมการประชมุกลุม่ยอ่ย (ตอบได้มากกวา่ 1 ตวัเลือก) 
  วนัจนัทร์     วนัองัคาร   วนัพธุ   วนัพฤหสับดี  วนัศกุร์   วนัเสาร์   
        วนัอาทิตย์  09.00 – 12.00 น.  13.00 – 16.00 น.   17.00 – 19.00 น.    
       อ่ืนๆ ระบ…ุ…………………………… 
10. E-mail: ……………………………………………....................…………… (สําหรับตดิตอ่
และจดัสง่ผลการศกึษา) 

 
 

“ขอกราบขอบพระคณุทกุท่านเป็นอย่างย่ิงทีใ่หค้วามร่วมมือตอบแบบสอบถามนี”้



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ์คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ



 
 

 
 

แบบสัมภาษณ์คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือ – นามสกลุ......................................................................................................... 

ตําแหนง่ทางวชิาการ..............................................ตําแหนง่งาน.......................... 

องค์กร................................................................................................................ 

 
ข้อมูลเก่ียวกับสมรรถนะ 

1. สมรรถนะใดเป็นจดุแข็งของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขาอตุสาหการของไทย และ
สมรรถนะใดควรได้รับการสง่เสริมพฒันายกระดบัให้สามารถแขง่ขนัได้ในระดบัอาเซยีน 
เม่ือประเทศไทยเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

ข้อมูลเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ 

2. กระบวนการพฒันาสมรรถนะวิศวกร ควรเป็นอยา่งไร 

3. ควรเตรียมความพร้อมให้วศิวกรก่อนการพฒันาสมรรถนะอยา่งไร 

4. ควรสร้างแรงจงูใจให้วิศวกรเกิดแรงจงูใจในการพฒันาสมรรถนะอยา่งไร 

5. บรรยากาศท่ีจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ และพฒันาสมรรถนะควรเป็นอยา่งไร 

6. ควรวางแผนการพฒันาสมรรถนะอยา่งไร 

7. ควรวิเคราะห์ความจําเป็นของการพฒันาสมรรถนะอยา่งไร 

8. ควรตัง้เป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ของการพฒันาสมรรถนะอยา่งไร 

9. จะดงึเอาประสบการณ์ของวิศวกรมาใช้ให้เกิดการพฒันาสมรรถนะได้อยา่งไร 

10. กิจกรรมท่ีใช้ในการพฒันาสมรรถนะควรมีกิจกรรมอะไรบ้าง และควรเป็นอยา่งไร 

11. แนวทางการประเมินผลการพฒันาสมรรถนะควรประเมินอยา่งไร 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบการสนทนากลุ่ม
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แบบการสนทนากลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพและผู้บริหาร (รอบที่ 1) 

ข้อมูลผู้สนทนากลุ่ม 
ช่ือ – นามสกลุ.....................................................อาย.ุ....................................... 

ตําแหนง่งาน...................................................................................................... 

องค์กร................................................................................................................ 

 

ข้อมูลเก่ียวกับสมรรถนะ 

1. กรุณาทบทวนสมรรถนะในปัจจบุนั และสมรรถนะท่ีต้องพฒันาเม่ือประเทศไทยเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

ข้อมูลเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ 

2. กระบวนการพฒันาสมรรถนะวิศวกร ควรเป็นอยา่งไร 

3. ควรเตรียมความพร้อมให้วศิวกรก่อนการพฒันาสมรรถนะอยา่งไร 

4. ควรสร้างแรงจงูใจให้วิศวกรเกิดแรงจงูใจในการพฒันาสมรรถนะอยา่งไร 

5. บรรยากาศท่ีจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ และพฒันาสมรรถนะควรเป็นอยา่งไร 

6. ควรวางแผนการพฒันาสมรรถนะอยา่งไร 

7. ควรวิเคราะห์ความจําเป็นของการพฒันาสมรรถนะอยา่งไร 

8. ควรตัง้เป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ของการพฒันาสมรรถนะอยา่งไร 

9. จะดงึเอาประสบการณ์ของวิศวกรมาใช้ให้เกิดการพฒันาสมรรถนะได้อยา่งไร 

10. กิจกรรมท่ีใช้ในการพฒันาสมรรถนะควรมีกิจกรรมอะไรบ้าง และควรเป็นอยา่งไร 

11. แนวทางการประเมินผลการพฒันาสมรรถนะควรประเมินอยา่งไร 
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แบบการสนทนากลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพและผู้บริหาร (รอบที่ 2) 
ข้อมูลผู้สนทนากลุ่ม 
ช่ือ – นามสกลุ.....................................................อาย.ุ....................................... 
ตําแหนง่งาน...................................................................................................... 
องค์กร................................................................................................................ 
 
ข้อมูลเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ 

1. กรุณาให้ความเห็นและขอเสนอแนะตอ่แนวทางการพฒันาสมรรถนะ 
 (อธิบายรายละเอียด) 

 

 
 

 

 



ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ นามสกุล   นางพรนารี  โสภาบตุร 
 
ประวัตกิารศกึษา  บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี 
    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ธญับรีุ 
    ปีท่ีจบการศกึษา พ.ศ. 2543 
 
ประสบการณ์การทาํงาน พ.ศ. 2554 – ปัจจบุนั 

ผู้ช่วยท่ีปรึกษาโครงการศกึษากระบวนการและกําหนดเกณฑ์
คณุภาพสําหรับโครงการศนูย์ข้อมลูท่ีดนิและแผนท่ีแห่งชาต ิ

 
ทุนการศึกษา   ทนุสนบัสนนุการทําและการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ 
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