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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั นี้ เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ ตามความต้องการของบริ ษทั
ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่ วนอะไหล่ยานยนต์ ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคของการทํางานของวิศวกร
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาหลักสู ตรและรู ปแบบการเรี ยนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ ในอันที่จะผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบริ ษทั สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์จาํ นวน 40 บริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่ วนและอะไหล่ยานยนต์จาํ นวน 158 บริ ษทั พบว่า
คุณลักษณะสําคัญของวิศวกรใหม่ ได้แก่ การมีความเข้าใจและรับผิดชอบในเชิงวิชาชีพหรื อจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ตนเอง มี ความรอบรู้ในวิชาชี พของตนเองอย่างถูกต้องชัดเจน นอกจากนี้ วิศวกรใหม่ควรให้ความสําคัญกับการ
ทํางานเป็ นทีม สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี ส่ วนปั ญหาและอุปสรรคสําคัญในการทํางานของวิศวกร ได้แก่ การ
ที่ วิศวกรไม่สามารถระบุประเด็นปั ญหาและไม่สามารถใช้ความรู้ทางวิชาชี พแก้ปัญหาได้ ตลอดจนวิศวกรยังขาด
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและ/หรื อภาษาต่างประเทศอื่นที่ใช้ติดต่อในหน่วยงาน และไม่สามารถติดต่อสื่ อสารกับ
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิ ทธิภาพ
คําสํ าคัญ: คุณลักษณะของวิศวกรที่พึงประสงค์, อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่ วนอะไหล่ยานยนต์
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Abstract
The objective of this research is to study the characteristics of graduated engineers pertaining to the
requirements of automotive and auto-parts industries. The study also includes the problems and obstacles of
currently working engineers. The results of this study can be used as a guideline for curriculum development and
improving the teaching and learning process in order to feed the market needs.
The results of the survey study, based on the data from 40 automobile companies and 158 auto-parts
companies, indicated that the importance characteristics of newly graduated engineers should be as follows:
understanding and following professional ethics, possessing adequate knowledge in the engineering professional
field, having a good background in basic scientific and engineering, and being able to analyze and solve
engineering problems. In addition, the graduated engineers should be able to work with others as a team. The
major problems and obstacles of currently working engineers were the inability to indicate the problems and to use
their knowledge to analyze and solve those problems. Besides of these, they also lack of communication skills
especially in English and/or other foreign languages as well as the ability to efficiently communicate with their
supervisors and colleagues.
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