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Abstract
Since the industries are developing to Industry 4.0 in the near future. Therefore,
a study of faculty of engineering, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon,
target market with Industry 4.0 for sustainability is the necessity. In order to collect the
data, build the knowledge about the target market in the Industry 4.0 era. Moreover,
a survey of the requirement of graduates’ characteristic that can support the revolution
from Industry 3.0 to Industry 4.0 is very important. Therefore, the faculty of engineering,
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บทที่ 1 บทนา
1.1

ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย
เนื่องจากอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ ได้ก้าวเข้าไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

แล้ว การศึกษาวิจัยตลาดแรงงานในประเทศไทย เกี่ยวกับสภาวะและความต้องการของผู้ประกอบการ
ที่มีการเตรียมที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 หรือได้ก้าวเข้าไปสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 หรือไม่มกี าร
วางแผนจะเปลี่ยนแปลงการประกอบการของตนให้เป็นไปในแนวทางของอุตสาหกรรม 4.0 แล้วเป็น
สิ่งทีจ่ าเป็นสาหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ทจี่ ะต้องดาเนินการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้

เพือ่ เก็บรวบรวม

ข้อมูล นามาสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับตลาดแรงงาน ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการวางแผนการจัดหลักสูตร การ
บริหารหลักสูตร และการสร้างหลักสูตรใหม่ ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร เพื่อให้การผลิตบัณฑิตสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และผลิตบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืน

นอกจากผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยตรงแล้ว

ประโยชน์ทางอ้อมกับมหาวิทยาลัยอีกด้วย

คือ

4.0
ยังเป็น

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสามารถนาผลการวิจัยไป

ประยุกต์ใช้กับการวางแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาวของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความทันสมัยต่อสภาพการณ์ของตลาดแรงงานในอนาคตด้วย
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1.2

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1.2.1 เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านตลาดแรงงานในประเทศไทย

ที่มีการเตรียมพร้อมหรือ

ได้ก้าวเข้าไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 แล้ว โดยเฉพาะตลาดแรงงานที่รับบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์
เข้าทางาน
1.2.2 เพื่อศึกษาความต้องการบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ของตลาดแรงงาน
1.2.3 เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต

ในทัศนะของหน่วยงานที่เป็นผู้ใช้

บัณฑิต
1.3

ขอบเขตของโครงการวิจัย
1.3.1 การวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะตลาดแรงงาน ที่รับบัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น
1.3.2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้

เป็นสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เป็นผู้ใช้

บัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1.4

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่นาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทรพ. และสามารถนา

ผลงานวิจัยไปขยายผล

เพื่อให้ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระดับมหาวิทยาลัยนาไปใช้ในการวางแผน

ดาเนินงานให้สอดคล้องและสนับสนุนแผนการพัฒนาระดับคณะได้
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บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1

การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
มนุษย์อยู่ในสังคมเกษตรกรรมมายาวนาน จนกระทั่งเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 ในปี

ค.ศ. 1784 ซึ่งมีการนาเครื่องจักรไอน้ามาใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงให้มนุษย์ในการผลิตสินค้าต่าง ๆ ต่อมามี
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 เกิดขึ้น ในปี ค.ศ. 1870 ซึ่งเกิดจากการนาไฟฟ้ามาใช้ในการผลิตสินค้า
ขนาดใหญ่ หลังจากนั้นเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 ในปี ค.ศ. 1960 เนื่องจากการค้นพบสารกึ่ง
ตัวนา นาไปสู่การผลิตวงจรรวมขนาดใหญ่มาก และผลิตคอมพิวเตอร์ขึ้น (สามโกเศศ, 2559) นับจาก
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 เป็นต้นมา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมมีการพัฒนาอย่าง
รวด มีการนามาประยุกต์ใช้ร่วมกันจนเกิดเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้วิธีการผลิตสินค้า การดารงชีวติ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน สภาพแวดล้อม และสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
การปฏิวัติอุตอุตสาหกรรม 4.0 หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้ง
สาคัญของวงการอุตสาหกรรม

เมื่อมีการนาเทคโนโลยีในแขนงต่างๆมาใช้ร่วมกัน

เพื่อก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพของการผลิตที่มากขึ้น คาว่า “อุตสาหกรรม 4.0 (industry 4.0)” มาจากนโยบาย
อุตสาหกรรมแห่งชาติของ ประเทศเยอรมันปี ค.ศ. 2013 โดยแนวคิดของอุตสาหกรรม 4.0 คือการบูร
ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นการเชื่อมต่อกระบวน
การผลิตเข้ากับเทคโน โลยีดิจิทัล กล่าวคือเครื่องจักรกลสามารถสื่อสารข้อมูลและควบคุมกัน ได้เอง
โดยที่เครื่องจักรในกระบวนการผลิตนั้นจะถูกติดตั้งระบบเครือขายเพื่อให้สามารถสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันอย่างอิสระอย่างเป็นระบบ
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การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 อย่าง คือ Cyber-Physical
System (CPS), Internet of Thing (IoT), Internet of Services (IoS) และ Smart factory ปจจัย
ที่จะทาใหการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เปนไปไดคือ CPS ซึง่ เปนเทคโนโลยี ที่ผสมผสานโลกดิจิตอล
เขากับโลกแหงความเปนจริง และ Cyber-Physical Production Systems (CPPS) ซึ่งเปนระบบที่จะ
ประสานความสามารถของเทคโนโลยีการผลิตเขากับเทคโนโลยีสารสนเทศ

การปฏิวัติอุตสาหกรรม

ครั้งที่ 4 นี้จะเปนการเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมที่ควบคุมโดยสวนกลาง Centralized มาเปนระบบ
Decentralized ที่แต่ละหน่วยของระบบการผลิตจะมีความสามารถ ในการรับรู (Recognition) การวิ
เคราะห

(Diagnosis)

การเพิ่มประสิทธิภาพ

(Optimizations)

และการกาหนดรูปแบบ

(Configuration) ด้วยตัวเอง (Zhou et al., 2015, Lee et al., 2014, Oulapathorn, 2015 &
Roblek et al., 2016).
เดิมระบบการผลิตของอุตสาหกรรม 3.0 จะเป็นการผลิตที่เน้นในเรื่องของปริมาณ (mass
production) คือผลิตสินค้ารูปแบบเดียวกันได้จานวนมากในระยะเวลาที่สั้น แต่ระบบการผลิตของ
อุตสาหกรรม 4.0 นั้นต่างออกไปคือ การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารกับเครื่องจักรและระบบในลักษณะ
industrial automation เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลซึ่งสามารถเชื่อม
ความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายเข้ากับกระบวนการผลิตสินค้าได้โดยตรง

กล่าวคือผู้บริโภค

สามารถติดตอและแลกเปลี่ยนขอมูลการผลิตไดแบบทันทีทันใดไปที่ระบบโดยตรง และระบบการผลิต
ยัง คงรักษาประสิทธิภาพของการผลิตที่ได้จานวนมากในคราวเดียวไว้ได้อยู่ โดยใช้กระบวนการผลิตที่
ประหยัดและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจรแบบโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)
อีกทั้งยังนาไปสู่เรื่องของการใช้แรงงานที่น้อยลงแต่มีความสามารถเฉพาะทางสูงขึ้น ใช้อุปกรณ์เครื่อง
จักรต่างๆที่มีความแม่นยามากขึ้น (Oulapathorn, 2015) การลดจานวนแรงงานในกระบวนการผลิต
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นั้นมีผลกระทบต่อ ตลาดแรงงาน บางอาชีพจะหายไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากตลาดไม่มีความต้องการ
ด้านนี้แล้ว ทาให้ภาค อุตสาหกรรมต้องตระหนักถึงผลกระทบในระยะยาว นั่นหมายความว่าต้องมีการ
พัฒนาในด้านการศึก- ษาเพือ่ เพิ่มทักษะของแรงงานให้มีความเฉพาะทางที่สูงขึ้น เพื่อสามารถรู้อะไร
อยู่ที่ไหน รูปแบบใด (Roblek et al., 2016 ) จุดเดนของอุตสาหกรรม 4.0 คือการทาใหเครื่องจักร
หรือระบบอัตโนมัติเชื่อมโยงเปนสวนหนึ่งของสัง- คมเครือขายผานอินเตอรเน็ต มีความรวดเร็วมากขึ้น
สามารถแบ่งปันขอมูลขาวสารถึงกันหมด รวมทั้ง สามารถใช้วัตถุดิบและทรัพยากรบางสวนรวมกัน ทา
ให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทุกด้านได้ เกือบทั้งหมด ข้อได้เปรียบของระบบการผลิตใน
อุตสาหกรรม 4.0 คือ สามารถตอบสนองความ ตองการที่ไมจากัด แมแตการผลิตงานทีห่ นึ่งล็อตมีงาน
เพียงหนึ่งชิ้น (One-off Production) โดยที่ ไมไดทาใหประสิทธิภาพของการผลิตลดลง อีกทั้งส่งผลให้
สภาพแวดล้อมดีขึ้นและยังเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วย (Oulapathorn, 2015)
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา

การแข่งขันในตลาดโลกมีสภาวะที่รุนแรงจากระบบการค้าและการลง

ทุนอย่างเสรีโดยเฉพาะจากประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่งผลให้ประเทศที่กาลังพัฒนา เช่น ประเทศไทย
และกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่มีความท้าทายและอุปสรรคต่างๆ
การสูญเสียความสามารถทางการแข่งขันเนื่องจากการย้ายฐานการผลิตของประเทศที่พัฒนาแล้วไปสู่
ประเทศกาลังพัฒนาใหม่ๆ ที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และมีต้นทุนแรงงานต่าทาให้ภาคการผลิตของ
ประเทศไทยต้องเผชิญกับคู่แข่งขันมากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับประเด็นด้านมาตรฐานและความปลอด
ภัยในระดับสากล เช่น การตระหนักถึงคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบ
การควบคุมมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ทาให้อุตสาหกรรมอาจจะเปลี่ยนกลับไปยังประเทศที่พัฒนาแล้ว
และการลงทุนจากต่างประเทศอาจจะชะลอตัวลง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นปัจจัยเร่งให้ประเทศกาลังพัฒนา
ต้องให้ความสนใจในการปรับปรุงศักยภาพและคุณภาพของผลผลิตและสินค้าของประเทศ นอกจากนี้
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การแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกที่มีความหลากหลาย
ใหม่ๆ

รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ที่มีพลวัตการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงและรวดเร็วยังเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแข่งขันทาง

ด้านอุตสาหกรรมในทุกระดับ

ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของ

ประเทศ ได้แก่ ระบบโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและแรงงานอีกด้วยซึ่งมีความ
จาเป็นอย่างมากในการที่จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาภาพรวมของอุตสาหกรรม

เพราะมีการ

เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทักษะแรงงานจาก Labor เป็น Intelligence Worker ทั้งโครงสร้าง ระบบ
สนับสนุน

รวมถึงนโยบายต่างๆที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

ในด้านสังคมก็มี

ผลกระทบของการเปลี่ยนวิธีคดิ (Social System หรือ Mindset) (กองบรรณาธิการสถาบันเพิ่ม
ผลิตผลแห่งชาติ, 2015 & กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554)
สาหรับประเทศไทย

ซึง่ ตองพึ่งพาอุตสาหกรรมการผลิตในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศ จาเปนอยางยิ่งที่ภาครัฐจะตองใหความสาคัญตออุตสาหกรรม 4.0 โดยการประกาศนโยบาย
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกๆดานเขาสูความเปนดิจิทัล โดย
มุ่งเนนสงเสริมการขยายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล และเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงให
ครอบคลุมทั่วประเทศ สงเสริม E-Commerce, E-Documents และ E-Learning เปนการเตรียมตัว
เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 นอกจากการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว แรงงานคนก็ยังมีความ
ต้องการอยู่แต่จะน้อยลง หมายถึงแรงงานคนที่ใช้ต้องมีความเข้าใจกระบวนการผลิตทั้งหมดโดยจะอยู่
ในส่วนต้นและส่วนท้ายของกระบวนการผลิต ในขณะที่ส่วนกลางจะเป็นเครื่องจักรทั้งหมด ดังนั้นแรง
งานที่เป็นที่ต้องการของตลาดที่มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 ต้องมีความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ
สามารถนามาประยุกต์ใช้เข้ากับภาคอุตสาหกรรม (Oulapathorn, 2015 & ไพโรจน์ เกษแม่นกิจ.
(บรรณาธิการ), 2015)
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สิ่งที่องค์กร หรือสถานประกอบการต่าง ๆ ต้องปรับเปลี่ยนเมื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 คือ
ต้องเข้าใจเส้นทางธุรกิจตั้งแต่ต้นทางของวัตถุดิบจนถึงปลายทางที่เป็นผู้บริโภค ใช้ข้อมูลเป็น สามารถ
สร้างความร่วมมือกับทุกฝ่าย มีการเพิ่มทักษะของบุคลากร มีการเข้าถึงและเข้าใจลูกค้ามากขึ้น เข้าใจ
และปรับตัวตามความรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

ต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบ

การศึกษา (กองบรรณาธิการสถาบันเพิ่มผลิตผลแห่งชาติ, 2558) เพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนา
กาลังคนในระดับประเทศ พ.ศ. 2555-2559 เพื่อให้การ พัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ตลอดจนสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางภาวะ

เศรษฐกิจและสอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน อีกทั้งผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับตลาด อย่างแท้จริง โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรง ต่อความต้องการของตลาด ส่งเสริมให้มีการเรียน
การสอนในรูปแบบ Work Integrated Learning จัดเตรียมกาลังคนในบางสาขาที่ขาดแคลนทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ

เพิ่มความพร้อมให้กับคนไทย

แรงงานได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบ

ICT

ในวัยแรงงานให้มีโอกาสเพิ่มเติมทักษะฝีมือ

มีการส่งเสริมและพัฒนากาลังคนให้มีศักยภาพความรู้

ความสามารถ ทักษะฝีมือและทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น เพือ่ รองรับการย้ายฐานการผลิตที่จะเข้ามาใน
ประเทศไทย มีการพัฒนาทักษะใหม่ๆ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี) เพื่อสร้างโอกาสแก่แรงงาน และ
เสริมสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมเพื่อพัฒนาเครือข่ายและขยายเครือข่าย ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
(สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, 2557)
เนื่องจากปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงศตวรรษที่ผา่ นมา
ประเทศให้ความสาคัญต่อการลดผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อน

ทาให้หลาย

ปัจจุบันกระแสการอนุรักษ์

ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วนทั่วโลก ทั้งนี้เพราะแหล่งพลังงาน
ของโลกซึ่งได้แก่น้ามันและก๊าซลดลงอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ รวมทั้งการทาลายป่าไม้ซงึ่
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เป็นแหล่งสร้างสมดุลตามธรรมชาติที่สาคัญที่สุด ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอาหารของมนุษย์และ
ปัจจัยสาคัญต่อการดารงชีพของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ คาว่า “เพื่อสิ่งแวดล้อม” จึงกลายเป็นคาที่มี
การพูดถึงและลงมือทากันอย่างแพร่หลายในทุกวงการ

เพราะเป็นที่แน่ชัดแล้วว่ามนุษย์ทุกคนได้รับ

ผลกระทบไม่มากก็น้อยจากภัยธรรมชาติที่มนุษย์เป็นต้นเหตุก่อขึ้นมาต่อเนื่องยาวนาน แต่ในภาพรวม
ใหญ่ปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบอุตสาหกรรมคือส่วนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ดังนั้นภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมจึงถูกมองในแง่ลบจากสังคม ชุมชน และประชาชนโดยรอบว่าเป็นแหล่งก่อเกิดมลพิษ
และความเดือดร้อน การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมให้มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จึงเป็นหนทางเดียว

ที่จะทาให้สถานประกอบการสามารถอยู่รวมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง

ยั่งยืน โดยในความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ United
Nations Industrial Development Organization (UNIDO) ได้ออกนโยบายโรงงานสีเขียว (Green
Industry)

เพื่อช่วยเหลือประเทศที่กาลังพัฒนาให้มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ

ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร

และใช้แหล่งพลังงานคาร์บอนต่า

โดยการเพิ่ม

ซึง่ เป็นการสร้างงานใหม่และ

ในขณะเดี่ยวกันยังคงรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย ช่วยให้เข้าถึงเทคโนโลยีสะอาด รวมทั้งนาข้อตกลงด้าน
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติโดยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริมรูปแบบ
การผลิตที่นาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือเพื่อลดการใช้ทรัพยากรลง ในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและเพิ่มการจ้างงาน โดยมุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรใน
การผลิตยานยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน โดยการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิตและบริหาร
จัดการโรงงานสีเขียว ดังนั้นทางภาครัฐ จึงได้ผลักดันโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อยกระดับการ
ผลิตของไทยไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่ง
ตรงกับความต้องการของตลาดโลกที่ต้อง การสินค้าสีเขียวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (กระทรวงอุตสาหกรรม,
2554)
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2.2

แนวคิดของโครงการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบสารวจ เพื่อศึกษาว่าสถานประกอบการมีความรู้ สภาวะการเตรียม

ตัวเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 อย่างไรบ้าง และมุ่งเน้นการวิจัยตลาดแรงงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์
เกี่ยวกับความต้องการคุณสมบัติของบัณฑิต
อุตสาหกรรม

4.0

วิศวกรรมศาสตร์

ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงการผลิตเป็นยุค

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตของคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

และวิจัยเพื่อหาความรู้เกี่ยวกับ

ตลาดแรงงานดังนี้
 สถานภาพขององค์กรและผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
ทั่วไปขององค์กรและผู้ตอบแบบสอบถาม
 ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 ของสถานประกอบการ
 การเตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของสถานประกอบการ
 ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อตอบรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0
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บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัยมี 3 ข้อด้วยกัน คือ เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านตลาดแรงงานในประเทศ
ไทยที่มีการเตรียมพร้อมหรือได้ก้าวเข้าไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 แล้ว โดยมุ่งเน้นเฉพาะตลาดแรงงานที่รับ
บัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าทางาน นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาความ
ต้องการบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ของตลาดแรงงาน

และท้ายที่สุดเพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของบัณฑิต ในทัศนะของหน่วยงานที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการวิจัยดังนี้
3.1

ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
3.1.1 ศึกษาวัตถุประสงค์ของการทางานวิจัยชิ้นนี้
3.1.2 ศึกษาค้นคว้า และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั
3.1.3 กาหนดประเด็นที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนาประเด็นต่าง ๆ ที่กาหนด มา

ออกแบบสอบถาม

เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยตลาดแรงงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์กับการก้าวเข้าสู่

อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อความยั่งยืน
3.1.4 ทาการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามให้กับสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต เป็น
ผู้ตอบแบบสอบถาม
3.1.5 นาข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผล
3.2

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เนื่องจากงานวิจัยนี้ มีส่วนหนึ่งของการวิจัยที่เป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยการใช้แบบสอบถาม

ในการเก็บข้อมูลนอกเหนือไปจากการศึกษาเอกสารหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีรายละเอียดด้านเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้
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3.2.1 ประชากรและการเลือกตัวอย่าง
เนื่องจากการวิจัยนี้ศึกษาการศึกษาวิจัยตลาดแรงงาน (Target Market) ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์กับการเข้าสูอ่ ุตสาหกรรม 4.0 เพื่อความยั่งยืน ดังนั้นประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม
คือสถานประกอบการ องค์กร ผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งนอกจากจะสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเข้าใจ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 และการเตรียมตัวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 แล้ว คณะผู้วิจัยทาการสารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ณ ปัจจุบันด้วย เพื่อนาข้อมูลมาเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการวิเคราะห์
ตลาดแรงงาน และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในการตอบรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ดังนั้น
กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชน ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นผู้ใช้
บัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เรื่อง การศึกษาการศึกษาวิจัยตลาดแรงงาน
(Target Market) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์กับการเข้าสูอ่ ุตสาหกรรม 4.0 เพื่อความยั่งยืน โดยมี
ขั้นตอนในการพัฒนาแบบสอบถามตามลาดับดังนี้
(1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
(2) กาหนดประเด็นในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
(3) เขียนข้อคาถาม
แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น แบ่งออกเป็นสามส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพขององค์กรและของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ชื่อหน่วยงานและสถานที่ตั้ง ซึ่งผู้วิจัยไม่
เปิดเผยชื่อหน่วยงานในงานวิจัยนี้ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ และสถานภาพของ
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หน่วยงาน (บริษัท) จานวนบุคลากรทุกประเภทในหน่วยงาน และอายุขององค์กรที่ให้ข้อมูล ส่วน
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพียงการสอบถามเกี่ยวกับหน้าที่หรือตาแหน่งของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
แบบสอบถามส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ทางด้านอุตสาหกรรม 4.0 ของ
ตลาดแรงงาน เพื่อเก็บข้อมูลของตลาดแรงงานว่ามีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 หรือไม่เพียงใด
และเก็บข้อมูลด้านการเตรียมตัวของสถานประกอบการ เพือ่ เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 หรือไม่ อย่างไร
แบบสอบถามในส่วนสุดท้าย มีสองตอนย่อย โดยที่ตอนแรกเป็นการสารวจความพึงพอใจของ
การใช้บัณฑิต เพื่อวัดความพึงพอใจของตลาดแรงงาน ณ ปัจจุบัน ที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การสารวจความพึงพอใจนี้เป็น

แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยกาหนดให้ผู้ตอบเลือกระดับความเห็นว่ามี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตในระดับ
5

หมายถึง

พึงพอใจมากที่สุด

4

หมายถึง

พึงพอใจมาก

3

หมายถึง

พึงพอใจปานกลาง

2

หมายถึง

พึงพอใจน้อย

1

หมายถึง

พึงพอใจน้อยที่สุด

13

และกาหนดตัวแปรอิสระในการออกแบบสอบถามดังนี้
- ด้านคุณธรรม/จริยธรรม
- ด้านความรู้
- ด้านทักษะทางปัญญา
- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- ด้านความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
ตัวแปรตาม คือ คุณภาพของบัณฑิตด้านที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นอกจากนี้ แบบสอบถามในส่วนสุดท้าย ยังมีการสารวจข้อมูลด้านคุณลักษณะของบัณฑิต ที่
ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ เพื่อรองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งจะแบ่งคุณลักษณะของบัณฑิตออกเป็น
สองประการใหญ่ ๆ คือ คุณลักษณะด้านความรู้/ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะด้านอุปนิสัย/
พฤติกรรม/บุคลิกภาพ โดยแบบสอบถามเป็นแบบเลือกคาตอบได้หลายข้อ และนาคาตอบที่ได้มาหา
ค่าร้อยละ

เพื่อวัดความต้องการคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในการตอบรับเข้าสู่อุตสาหกรรม

4.0
รายละเอียดเกี่ยวกับแบบสอบถามแสดงไว้ในภาคผนวก
3.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากผู้ตอบ
แบบสอบถาม
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3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเรื่อง การศึกษาวิจัยตลาดแรงงาน (Target Market)
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์กับการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อความยั่งยืน
ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจะวิเคราะห์โดยการใช้ค่าร้อยละ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้อุตสาหกรรม 4.0 โดยการใช้คา่ ร้อยละ และการ
บรรยายการเตรียมตัวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0
ส่วนที่ 3 ความต้องการบัณฑิตสาหรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยแบ่งออกเป็นสองตอน
ตอนแรกคือการวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้จา้ งงานที่มีต่อบัณฑิต ณ ปัจจุบัน โดยวัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง คือค่าเฉลี่ย (Mean) และวัดการกระจายโดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard division) โดยใช้เกณฑ์ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
4.01-5.00
3.01-4.00
2.01-3.00
1.01-2.00
0.00-1.00

การแปลความหมายตามเกณฑ์
มีระดับมากที่สุด
มีระดับมาก
มีระดับปานกลาง
มีระดับน้อย
มีระดับน้อยที่สุด

ตอนที่สองเป็นการเก็บข้อมูลด้านความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตและขีดความสามารถในด้านใดเพื่อ
ตอบรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าร้อยละ
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3.2.5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางโดยการหาค่าเฉลีย่
และการวัดการกระจายของข้อมูลด้วยการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- การวัดแนวโน้มเข้าสูส่ ่วนกลาง โดยใช้ ค่าเฉลี่ย มีสูตรคานวณดังนี้
N

X

 fx

i

i 1

โดย

(1)

N

X

คือ ค่าเฉลี่ย

xi

คือ ค่าคะแนนของข้อมูลลาดับที่ i

f

คือ ความถี่

N

คือ จานวนข้อมูลทั้งหมด

- การวัดการกระจาย โดยใช้ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 f x  X 
N

S .D. 

โดย

i 1

2

i

N 1

S.D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

X

คือ ค่าเฉลี่ย

xi

คือ ค่าคะแนนของข้อมูลลาดับที่ i

f

คือ ความถี่

N

คือ จานวนข้อมูลทั้งหมด

(2)
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บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สามประการด้วยกัน คือ ประการแรก คือ เพื่อรวบรวมข้อมูลด้าน
ตลาดแรงงานในประเทศไทยที่มีการเตรียมพร้อมหรือได้ก้าวเข้าไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 แล้ว โดยเฉพาะ
ตลาดแรงงานที่รับบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าทางาน ประการที่สอง คือ เพือ่ ศึกษาความ
ต้องการบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ของตลาดแรงงาน และประการที่สามเพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิต

ในทัศนะของหน่วยงานที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่

อุตสาหกรรม 4.0 การวิเคราะห์ข้อมูลจึงแบ่งออกเป็นสามส่วนดังหัวข้อที่ 4.1, 4.2, และ 4.3 ตามลาดับ
ดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าร้อย
ละ (Percentage)
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพองค์กรและผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
สถานที่ตั้ง สถานภาพของหน่วยงาน จานวนบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน ระยะเวลาการประกอบ
กิจการ และตาแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากแบบสอบถาม
นามาคิดเป็นร้อยละดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จานวนร้อยละของสถานภาพองค์กรและผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทัว่ ไป
1. สถานที่ตี้ง
กรุงเทพฯและปริมณฑล
ต่างจังหวัด
2. สถานภาพของหน่วยงาน
เอกชน
ราชการ
รัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ
3. จานวนบุคลากรทุกประเภทในหน่วยงาน (บริษัท) ของท่าน
น้อยกว่า 10 คน
10-50 คน
51-100 คน
101-500 คน
501-1000 คน
มากกว่า 1000 คน
4. องค์กรที่ท่านทางานประกอบกิจการมาแล้วกี่ปี
1-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
20 ปีขึ้นไป
5. ท่านปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหรือเทียบเท่าด้านใด
หัวหน้างานหรือเทียบเท่า
พนักงานที่มีประสบการณ์ในการทางาน 10 ปีขึ้นไป
ผู้จัดการหรือเทียบเท่า
เจ้าของกิจการ

ร้อยละ
95.83
4.17
87.50
4.17
8.33
0
8.33
4.17
12.50
41.67
33.33
12.50
4.17
0
8.33
75.00
29.17
58.33
8.33
4.17
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จากตารางที่

1

พบว่าสถานประกอบการ

หรือองค์กรที่ใช้บัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งอยู่ในบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ โดยมี
จานวนสูงถึงร้อยละ 95.83 และเป็นหน่วยงานเอกชนร้อยละ 87.50 ส่วนใหญ่แล้วตลาดแรงงานของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งมีลูกจ้างในองค์กรเป็นจานวน 501 – 1,000 คน ร้อย
ละ 41.67 และมีองค์กรที่มีลูกจ้างมากกว่า 1,000 คน ร้อยละ 33.33 ส่วนองค์กรขนาดเล็กที่สุดที่จ้าง
บัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือองค์กรที่มีลูกจ้าง 10 - 15 คน และผู้ใช้บัณฑิตในตลาดแรงงาน
ส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่มีระยะเวลานับจากการก่อตั้งและดาเนินงานมาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ 20 ปี
ขึ้นไปคือ ร้อยละ 75 และพบว่าองค์กรที่เพิ่งก่อตั้งเป็นเวลา 1 – 5 เป็นผู้ใช้บัณฑิตในอันดับรองลงมา
คือ ร้อยละ 12.5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานที่มีประสบการณ์ทางาน 10 ปี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 58.33 และรองลงมาคือหัวหน้างานหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 29.17 ส่วน
เจ้าของกิจการที่ตอบแบบสอบถามเองมีเพียงร้อยละ 4.17 เท่านั้น
4.2

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ของสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม 4.0
ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

4.0

ของผู้ใช้บัณฑิตคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 2
พบว่าสถานประกอบการร้อยละ 75 ระบุวา่ รู้จักอุตสาหกรรม 4.0 และร้อยละ 25 ไม่รู้จักอุตสาหกรรม
4.0 นอกจากนี้ผู้วิจัยตรวจสอบความเข้าใจของตลาดแรงงานในด้านคานิยามเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0
พบว่ายังมีผู้ที่คิดว่ารู้จักอุตสาหกรรม 4.0 แต่เข้าใจไม่ตรงตามนิยามของอุตสาหกรรม 4.0 เนื่องจากยัง
มีผู้เลือกตอบว่าอุตสาหกรรม 4.0 คือ นโยบายอุตสาหกรรมแห่งชาติของจีนร้อยละ 2.33 และเป็นการ
ผลิตที่สินค้าจานวนมากที่เหมือน ๆ กัน ในเวลาอันสั้นทาให้ต้นทุนลดลงคิดเป็นร้อยละ 25 โดยความ
เข้าใจนิยามอุตสาหกรรม 4.0 ส่วนใหญ่เข้าใจว่า อุตสาหกรรม 4.0 คือ อุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตร
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กับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 62.50 และเป็นการบูรณาการโลกการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตัลและ
อินเตอร์เน็ตมาใช้ในกระบวนการผลิตร้อยละ 58.33
ส่วนการเตรียมตัวเพื่อตอบรับอุตสาหกรรม 4.0 นั้น มีสถานประกอบการที่รู้จักอุตสาหกรรม
4.0 มีการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพียงร้อยละ 8.33 โดยเตรียมการด้านเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ในการผลิตที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนสถานประกอบการที่ไม่รู้จักและไม่เตรียมตัวเข้าสู่

อุตสาหกรรม 4.0 อีกจานวนร้อยละ 16.67% และส่วนใหญ่มีผู้ไม่ให้ข้อมูลในส่วนนี้ร้อยละ 75
ตารางที่ 2 จานวนร้อยละของความรู้ด้านอุตสาหกรรม 4.0 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0

ร้อยละ

1. ท่านรู้จักอุตสาหกรรม 4.0/Industry 4.0 หรือไม่
รู้จัก
ไม่รู้จัก

75.00
25.00

2. ท่านคิดว่าข้อใดตรงกับความหมาย/นิยามของคาว่า
“อุตสาหกรรม 4.0/Industry 4.0”
- การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

29.17

- นโยบายอุตสาหกรรมแห่งชาติของจีน

2.33

- การบูรณาการโลกการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตัล

58.33

และอินเตอร์เน็ตมาใช้ในกระบวนการผลิต
- อุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

62.50

- การเชื่อมความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายเข้ากับ

41.67

กระบวนการผลิตสินค้าได้โดยตรง
- การผลิตที่สินค้าจานวนมากที่เหมือนๆกัน ในเวลาอัน
สั้น ทาให้ต้นทุนลดลง

25.00
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4.3

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความต้องการบัณฑิตสาหรับอุตสาหกรรม 4.0
การเก็บข้อมูลในด้านความต้องการบัณฑิตสาหรับอุตสาหกรรม 4.0 แบ่งการเก็บข้อมูลเป็น

สองส่วนใหญ่ ๆ โดยส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต ซึง่
เป็นการสารวจความพึงพอใจต่อบัณฑิต ณ ปัจจุบัน ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

โดยการตีความจาก

ระดับความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิตทั้งห้าด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม/จริยธรรม ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทกษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และความสามารถ
ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด และข้อมูลมีการกระจายข้อมูลน้อย คือ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง
0.38 – 0.59
ความพึงพอใจสูงที่สุดด้านคุณธรรม/จริยธรรม คือด้านความซื่อสัตย์ สุจริตและมีจรรยาบรรณ
ส่วนความพึงพอใจด้านความรูส้ ูงสุด คือ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ด้านทักษะทางปัญญาผู้ใช้บัณฑิต
มีความพึงพอใจสูงที่สุดด้านความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทางานเป็นทีมเป็นที่น่าพอใจมากที่สุด

พบว่า

ส่วนด้านทักษะความสัมพันธ์

บัณฑิตมีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นหรือ

และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจความสามารถในการพูดและ

เขียนเพื่อสื่อสารความคิดของตนเองถึงผู้อื่นอย่างถูกต้องเหมาะสม
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ผลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

การแปล
ความหมาย
ตามเกณฑ์

4.74

0.54

มากที่สุด

4.39

0.54

มากที่สุด

4.65

0.57

มากที่สุด

มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ

4.39

0.58

มากที่สุด

มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน

4.57

0.59

มากที่สุด

มีความขยัน อดทน

4.65

0.57

มากที่สุด

การตรงต่อเวลา

4.61

0.5

มากที่สุด

ความรู้ในวิชาชีพและในงานที่รับผิดชอบ

4.65

0.38

มากที่สุด

ความรู้ในเชิงวิชาการทั่วๆ ไป

4.48

0.59

มากที่สุด

มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

4.74

0.54

มากที่สุด

4.48

0.59

มากที่สุด

4.64

0.58

มากที่สุด

ตัวแปร
ด้านคุณธรรม/จริยธรรม
ความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณ
ความมีระเบียบวินัย เคารพกฏระเบียบของ
หน่วยงาน
ความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคาราวะ ให้
เกียรติผู้อื่น

ด้านความรู้

ความสามารถในการถ่ายทอด/เผยแพร่
ความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประยุกต์
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ความรู้และการแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน
ความสามารถในการเรียนรู้งาน
วิสัยทัศน์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การทางาน
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า

4.61

0.5

มากที่สุด

4.52

0.59

มากที่สุด

4.65

0.38

มากที่สุด

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อน

4.61

0.5

ความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่

4.52

0.51

มากที่สุด

การทางานร่วมกับผู้อื่นหรือทางานเป็นทีม

4.74

0.45

มากที่สุด

ความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี

4.65

0.58

มากที่สุด

ร่วมงานและบุคลลทั่วไป

มากที่สุด

ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ความสามารถในการพูดและเขียนเพื่อ
สื่อสารความคิดของตนเองถึงผู้อื่นอย่าง

4.78

0.42

มากที่สุด

4.57

0.51

มากที่สุด

ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ

4.65

0.58

มากที่สุด

ความสามารถทางด้านสถิติและการคานวณ

4.70

0.56

มากที่สุด

ความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ

4.48

0.51

มากที่สุด

ถูกต้องเหมาะสม
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
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การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่ 2 คือ วิเคราะห์ความต้องการบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและขีด
ความสามารถในการตอบรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยแบ่งออกเป็นสองด้านใหญ่ ๆ คือ ความ
ต้องการด้านความรู/้ ทักษะ/ความสามารถ และด้านอุปนิสัย/พฤติกรรม/บุคลิกภาพ การวิเคราะห์
ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จานวนร้อยละของความต้องการบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและขีดความสามารถในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อตอบรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0
ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0

ร้อยละ

1. ความรู้/ทักษะ/ความสามารถ
ทักษะภาษาอังกฤษ

58.33

ทักษะด้านสถิติและการคานวณ

41.67

ทักษะการแก้ปัญหา/การตัดสินใจ

45.83

ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ

45.83

ทักษะความคิด/ความคิดสร้างสรรค์

54.17

ทักษะการใช้เครื่องมือ/ปฏิบัติงานได้จริง

54.17

ทักษะการประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องมา

70.83

ใช้งานจริง
ความรู้/เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

45.83

ความรอบรู้/ใฝ่รู้

45.83

ความกล้าแสดงออก/การนาเสนอ/การสื่อสาร

33.33
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ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0

ร้อยละ

2. ด้านอุปนิสัย/พฤติกรรม/บุคลิกภาพ
ความมีวินัย

75.00

ตรงต่อเวลา

70.83

ความรับผิดชอบ

70.83

มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

62.50

จริยธรรม/ความซื่อสัตย์

45.83

เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม

45.83

ความเป็นผู้นา/การจัดการตนเอง/การจูงใจ

58.33

มนุษสัมพันธ์ดีกับผู้อื่นในองค์กร

54.17

เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

50.00

มีทัศนคติที่ดี

54.17

จากตารางที่ 4 พบว่าคุณสมบัติที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการมากที่สุดเพื่อตอบรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0
ด้านความรู้/ทักษะ/ความสามารถ คือบัณฑิตที่มีทักษะการประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาและศาสตร์อื่น
ที่เกี่ยวข้องมาใช้งานจริง ร้อยละ 70.83 ความต้องการในลาดับรองลงมาคือ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ร้อยละ 58.33 ส่วนความต้องการด้านอุปนิสัย/พฤติกรรม/บุคลิกภาพ มากที่สุดคือ ความมีวินัย ร้อยละ
75 และรองลงมาคือความมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพร้อยละ 70.83 ส่วนความต้องการน้อยที่สุดด้าน
ความรู/้ ทักษะ/ความสามารถ คือ ความกล้าแสดงออก/การนาเสนอ/การสื่อสาร ร้อยละ 33.33 และ
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ความต้องการน้อยที่สุดด้านอุปนิสัย/พฤติกรรม/บุคลิกภาพ คือ จริธรรม/ความซื่อสัตย์และเคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและของสังคมเพียงร้อยละ 45.83
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บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1

สรุป
การวิจัยนี้เป็นการวิจัย เรื่อง การศึกษาวิจัยตลาดแรงงาน (Target Market) ของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ กับการเข้าสูอ่ ุตสาหกรรม 4.0 เพื่อความยั่งยืน จากการวิจัยพบว่าตลาดแรงงานส่วน
ใหญ่ของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานเอกชน คือ บริษัทสูงถึงร้อยละ 87.5 และมีการ
ประกอบกิจการมาเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่มีลูกจ้างประมาณ 501 –
1,000 คน โดยส่วนใหญ่แล้วตลาดแรงงานรู้จักนิยามของอุตสาหกรรม 4.0 แต่มีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยเกี่ยวกับคานิยาม ถึงแม้ว่าตลาดแรงงานจะรู้จักอุตสาหกรรม 4.0 แต่ส่วน
ใหญ่ ไม่มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เตรียมเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ร้อยละ 8.33 นอกจากนี้ยังพบว่ามีองค์กร
ที่ไม่รู้จักอุตสาหกรรม 4.0 และไม่เตรียมตัวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 จานวนน้อยเพียงร้อยละ 8.33
ตลาดแรงงานมีความพึงพอใจบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ปัจจุบัน ในระดับมากที่สุด
ทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านความสามารถในการพูดและเขียนเพื่อสื่อสารความคิดของตนเองถึงผู้อื่น
อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในการตอบรับอุตสาหกรรม 4.0 ที่มาก
ที่สุดคือ ทักษะการประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องมาใช้งานจริงและความมีวินัย
5.2

ข้อเสนอแนะ
ถึงแม้ว่าตลาดแรงงานส่วนใหญ่

จะยังไม่มีการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงไปสู่

อุตสาหกรรม 4.0 แต่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ควรนาผลวิจัย

27

นี้ไปเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตรการผลิตบัณฑิต

ให้ตรงกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบัณฑิตในการหางานทา และเตรียม
ความพร้อมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตของประเทศไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคต ซึ่ง
นอกจากจะเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตในการหางานทาภายในประเทศแล้ว ยังสามารถขยายการ
หางานทาของบัณฑิตไปยังองค์กรนานาชาติได้อีกด้วย
ทิศทางการวิจัยโครงการนี้ในอนาคต
ประกอบการ

หน่วยงาน

วิศวกรรมศาสตร์ก็ตาม

ควรจะมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของสถาน

องค์การภาครรัฐและเอกชน

ถึงแม้ว่าจะไม่เคยใช้บัณฑิตของคณะ
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แบบสอบถามเรื่องการศึกษาวิจัยตลาดแรงงาน (Target Market) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์กับ
การเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อความยั่งยืน
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีจดุ ประสงค์เพื่อศึกษาศึกษาวิจัยตลาดแรงงาน (Target Market) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์กับ
การเข้าสู่อตุ สาหกรรม 4.0 เพื่อความยั่งยืน
2. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพองค์กรและผู้ตอบแบบสอบถาม
และส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้อุตสาหกรรม 4.0 และส่วนที่ 3 ความต้องการบัณฑิตสาหรับ
อุตสาหกรรม 4.0
3. โปรดเติมเครื่องหมาย  ลงใน ( ) และข้อความในแบบสอบถามให้ตรงกับความเป็นจริงของผู้ตอบ
แบบสอบถามมากทีส่ ุด

____________________________________________________________________
ตอนที่1 สถานภาพองค์กรและผู้ตอบแบบสอบถาม
1) ชื่อหน่วยงาน………………………………………………………………………………
สถานที่ตั้ง

(

) กรุงเทพฯและปริมณฑล

(

) ต่างจังหวัด

2) สถานภาพของหน่วยงาน
(

) เอกชน

(

) ราชการ

(

) รัฐวิสาหกิจ

(

) อื่นๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………

3) จานวนบุคลากรทุกประเภทในหน่วยงาน (บริษัท) ของท่าน
(

) น้อยกว่า 10 คน

(

) 10-50 คน

(

) 51-100 คน

(

) 101-500 คน

(

) 501-1000 คน

(

) มากกว่า 1000 คน
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4) องค์กรที่ท่านทางานประกอบกิจการมาแล้วกี่ปี
(

) 1-5 ปี

(

) 6-10 ปี

(

) 11-15 ปี

(

) 16-20 ปี

(

) 20 ปีขึ้นไป

5) ท่านปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหรือเทียบเท่าด้านใด
(

) หัวหน้างานหรือเทียบเท่า

(

) พนักงานที่มีประสบการณ์ในการทางาน 10 ปีขึ้นไป

(

) ผู้จัดการหรือเทียบเท่า

(

) เจ้าของกิจการ
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ตอนที่2 ความรู้อุตสาหกรรม 4.0
1) ท่านรู้จักอุตสาหกรรม 4.0/Industry 4.0 หรือไม่
(

) รู้จัก

(

) ไม่รู้จัก

2) ท่านคิดว่าข้อใดตรงกับความหมาย/นิยามของคาว่า “อุตสาหกรรม 4.0/Industry 4.0”
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(

) การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4

(

) นโยบายอุตสาหกรรมแห่งชาติของจีน

(

) การบูรณาการโลกการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตัลและอินเตอร์เน็ตมาใช้ใน
กระบวนการผลิต

(

) อุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(

) การเชื่อมความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายเข้ากับกระบวนการผลิตสินค้าได้โดยตรง

(

) การผลิตที่สินค้าจานวนมากที่เหมือนๆกัน ในเวลาอันสั้น ทาให้ต้นทุนลดลง

3) ท่านมีการเตรียมตัวขององค์กรเพื่อตอบรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 หรือไม่ อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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4) ถ้าท่านไม่รู้จักอุตสาหกรรม 4.0 แล้ว องค์กรของท่านมีนโยบายที่จะศึกษาอุตสาหกรรม 4.0
เพื่อเตรียมปรับตัวหรือไม่
(

) มี (โปรดระบุการเตรียมตัวอย่างไรด้านล่าง)

(

) ไม่มี

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่3 ความต้องการบัณฑิตสาหรับ Industry 4.0
1) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต
ระดับความพึงพอใจ

ด้านคุณธรรม/จริยธรรม

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณ
ความมีระเบียบวินัย เคารพกฏระเบียบของหน่วยงาน
ความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคาราวะ ให้เกียรติผู้อื่น
มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ
มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน
มีความขยัน อดทน
การตรงต่อเวลา

ด้านความรู้
ความรู้ในวิชาชีพและในงานที่รับผิดชอบ
ความรู้ในเชิงวิชาการทั่วๆ ไป
มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ความสามารถในการถ่ายทอด/เผยแพร่ความรู้

ด้านทักษะทางปัญญา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้และการแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการเรียนรู้งาน
วิสัยทัศน์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทางาน
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีมนุษยสัมพันธ์ตอ่ ผู้บังคับบัญชา เพือ่ นร่วมงานและบุคลลทั่วไป
ความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่
การทางานร่วมกับผู้อื่นหรือทางานเป็นทีม
ความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี

ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ความสามารถในการพูดและเขียนเพื่อสือ่ สารความคิดของตนเองถึง
ผู้อื่นอย่างถูกต้องเหมาะสม
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
ความสามารถทางด้านสถิติและการคานวณ
ความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ

ข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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2) หน่วยงานของท่านต้องการบัณฑิตคุณลักษณะและขีดความสามารถในด้านใดเพื่อตอบรับการ
เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- ความรู้/ทักษะ/ความสามารถ
( ) ทักษะภาษาอังกฤษ
(

) ทักษะด้านสถิติและการคานวณ

(

) ทักษะการแก้ปัญหา/การตัดสินใจ

(

) ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(

) ทักษะความคิด/ความคิดสร้างสรรค์

(

) ทักษะการใช้เครื่องมือ/ปฏิบัติงานได้จริง

(
(

) ทักษะการประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องมาใช้งานจริง
) ความรู้/เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

(

) ความรอบรู้/ใฝ่รู้

(

) ความกล้าแสดงออก/การนาเสนอ/การสื่อสาร

- ด้านอุปนิสัย/พฤติกรรม/บุคลิกภาพ
( ) ความมีวินัย
(

) ตรงต่อเวลา

(

) ความรับผิดชอบ

(
(

) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
) จริยธรรม/ความซื่อสัตย์

(
(

) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
) ความเป็นผู้นา/การจัดการตนเอง/การจูงใจ

(

) มนุษสัมพันธ์ดีกับผู้อื่นในองค์กร

(
(

) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
) มีทัศนคติที่ดี
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ประวัติผู้วิจัย
1.

นางฉัตรแก้ว จริยตันติเวทย์
Mrs. Chatkaew Jariyatantiwait
ตาแหน่งปัจจุบัน อาจารย์
ที่อยู่

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1381 ถนน ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์

สว่าง
เขตบางซื่อ กทม .10800
เบอร์โทรศัพท์: 02-836-3000, 02-913-2424 ต่อ 4161
E-mail: chatkaew.s@rmutp.ac.th
ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญา

อักษร
ย่อ
ปริญญา

วิชาเอก

ปริญญาเอก

Ph.D.

ปริญญาโท

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้า

ปริญญาตรี

วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า

สถานศึกษา

Electrical Engineering Oklahoma State University

ปีที่ ประเทศ
สาเร็จ
2558

USA

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2545

ไทย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2540

ไทย
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2

ผ.ศ. ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย
Asst.Prof. Phupoom Puangcharoenchai
ตาแหน่งวิชาการ อาจารย์
ที่อยู่

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1381 ถ ประชาราษฎร์.1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์: 02-9132424 ต่อ 4138
โทรสาร: 02-9132424 ต่อ 4138
E-mail: phupoom.p@rmutp.ac.th, phupoom7778@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญา

อักษร
ย่อ
ปริญญา

วิชาเอก

สถานศึกษา

ปีที่ ประเทศ
สาเร็จ

ปริญญาโท

วศ.ม.

วิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า พระนคร
เหนือ

2542

ไทย

ปริญญาตรี

วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

2538

ไทย

สาขาวิชาการที่มีความชานาญเป็นพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)ระบุสาขาวิชาการ
- เทคนิคการจาลองด้วยคอมพิวเตอร์ (Computation and Simulation
Techniques)
- เทคโนโลยีและการจัดการด้านพลังงาน (Energy Technology and
Management)
- เทคโนโลยีอุณหภาพ (Thermal Technology)
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ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทาวิจัยว่าเป็นผู้อานวยแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละ
ข้อเสนอการวิจัย
ผู้อานวยแผนงานวิจัย : หัวหน้าโครงการวิจัย :
- การออกแบบหัวฉีดไอน้าลดความดัน
- การจาลองการถ่ายโอนความร้อนในขดท่อทาความเย็นโดยระเบียบวิธี
ไนต์เอลิเมนต์
- การนาน้าคอนเดนเซตมาใช้ระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์
ในระบบปรับอากาศ
งานวิจัยที่ทาเสร็จแล้ว :
ลาดับ

ผลงานวิจัย

ปีที่พิมพ์

การเผยแพร่

แหล่งทุน

ตาแหน่ง

1

การออกแบบหัวฉีดไอน้า
ลดความดัน

การประชุมวิชาการ
พ.ศ.2548 เครือข่ายพลังงานแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่1

ม. เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร

หัวหน้า
โครงการ

2

การประชุมวิชาการ
การจาลองการถ่ายโอน
เครือข่าย
ความร้อนในขดท่อทาความ
พ.ศ.2548 วิศวกรรมเครื่องกล
เย็นโดยระเบียบวิธีไนต์เอลิ
แห่งประเทศไทย ครั้ง
เมนต์
ที1่ 9

ม. เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร

หัวหน้า
โครงการ

3

การนาน้าคอนเดนเซตมาใช้
ระบายความร้อนให้กับแผง
คอนเดนเซอร์ในระบบปรับ
อากาศ

ม. เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร

หัวหน้า
โครงการ

4

การศึกษาพฤติกรรมค่าการ
วารสารวิจัยและ
นาความร้อนแบบไม่เชิง
พ.ศ.2558 พัฒนา มจธ. ปีที่ 38
เส้นของวัสดุความเสียด
3 ฉบับที่
ทาน

ม. เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร

หัวหน้า
โครงการ

รอการเผยแพร่
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งานวิจัยที่กาลังทา :
ลาดับ
1

ชื่อข้อเสนอการวิจัย

แหล่งทุน

การศึกษาพฤติกรรมการถ่ายโอนความ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ร้อน และการสั่นสะเทือนของจานเบรก มงคลพระนคร
แบบตรง/แบบกลั บ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความสามารถการเบรก

ตาแหน่ง สถานภาพ
หัวหน้า
โครงการ

50%
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3.

นายพิเชษฐ์ บุญญาลัย
Mr. Pichest Boonyalai
ตาแหน่งปัจจุบัน อาจารย์
ที่อยู่

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1381 ถ ประชาราษฎร์.1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์:02-836-3000 ต่อ 4138
โทรสาร:02-3000-836 ต่อ 4138
E-mail: tiew_pichest@hotmail.com , pichest.bo@rmutp.ac.th
ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญา

อักษร
ย่อ
ปริญญา

ปริญญาโท

วศม.

ปริญญาตรี อสบ..

วิชาเอก

สถานศึกษา

ปีที่
ประเทศ
สาเร็จ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
วิศวกรรมการจัดการ พระจอมเกล้า
อุตสาหกรรม
พระนครเหนือ

2554

ไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

2550

ไทย

เทคโนโลยีเครื่องกล

สาขาวิชาการที่มีความชานาญเป็นพิเศษ ระบุสาขาวิชาการ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)
- เครื่องล่างและระบบส่งกาลังยานยนต์
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทาวิจัยว่าเป็นผู้อานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละ
ผลงานวิจัย
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งานวิจัยที่ทาเสร็จแล้ว :
ชื่อข้อเสนอการวิจัย

แหล่งทุน

ตาแหน่ง

สถานภาพ

1.การศึกษาปัจจัยการออกแบบ
ท่อพักไอเสียเพื่อลดเสียง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รบกวนและรักษาสมรรถนะของ พระนคร
เครื่องยนต์

ผู้ร่วมวิจัย

100%

.2การแปรผันของสัดส่วนแรง
เบรกที่ส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพการบังคับรถยนต์

ผู้ร่วมวิจัย

100%

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
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4.

นางสาววิชยา อาภาเวท
Miss Witchaya Arpavate
ตาแหน่งปัจจุบัน อาจารย์
ทีอ่ ยู่

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทรศัพท์ 02-8363000 ต่อ 4174
E-mail: witchaya.ar@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญา

อักษร
ย่อ
ปริญญา

วิชาเอก

สถานศึกษา

ปีที่
สาเร็จ

ประเทศ

ปริญญาโท

วศ.ม.

Energy
Technology
and
Manement

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ธนบุรี

2558

ไทย

ปริญญาตรี

วศ.บ.

วิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ธนบุรี

2555

ไทย

