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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสมรรถนะจ�ำเป็นของวิศวกรไทยส�ำหรับท�ำงาน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สมรรถนะส�ำคัญส�ำหรับการท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนทีว่ ศิ วกรไทยควรพัฒนา นอกจากนัน้ ยังสร้างโมเดลสมรรถนะจ�ำเป็นของวิศวกร
ไทยส�ำหรับท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้กรอบแนวคิดด้านสมรรถนะ
ทัวไปและสมรรถนะของวิ
่
ศวกรทีจ่ ำ� เป็ นต่อการปฏิบตั งิ าน ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะ
จ�ำเป็นของวิศวกรไทยส�ำหรับท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วยสมรรถนะ
33 ตัว และสมรรถนะส�ำคัญทีว่ ศิ วกรไทยต้องปรับปรุงคือทักษะในการสื่อสาร โมเดล
สมรรถนะจ�ำเป็ นของวิศวกรไทยส�ำหรับท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบ
ด้วยสมรรถนะจ�ำเป็นของวิศวกรไทยส�ำหรับท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 33 ตัว
ซึง่ สามารถแบ่งได้เป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สมรรถนะด้านวิชาชีพ (career competency)
สมรรถนะด้านภาวะผูน้ �ำ  (leadership competency) สมรรถนะส่วนบุคคล (individual
competency) สมรรถนะด้านการจัดการ (managerial competency) และสมรรถนะด้าน
การสร้างความสัมพันธ์ (building relationship competency) ผูว้ จิ ยั เสนอโมเดล (model)
สมรรถนะจ�ำเป็ นของวิศวกรไทยส�ำหรับท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในชือ่ ว่า
“CLIMB” Model
ค�ำส�ำคัญ : 1. สมรรถนะ. 2. วิศวกร. 3. อาเซียน.
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Essential Competencies for Thai Engineer in order to Work in AEC
Nattakant Fuengkachorn2
Abstract
The purposes of this research were to (1) study the essential competency
for Thai Engineers in order to work in AEC, (2) study the important competency
for working in the AEC that Thai Engineers have to improve, and (3) create
essential competency model for Thai Engineers in order to work in AEC. The
results showed that : The essential competency consists of 33 competencies and
the competency that needed to be improved is communication skill. Essential
competency model can be categorized into 5 components include career
competency, leadership competency, individual competency, managerial
competency and building relationship competency. Author proposed that essential
competency model in the name of “CLIMB” model.
Keywords: 1. Competency. 2. Engineer. 3. ASEAN.
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บทน�ำ

อาเซียน (ASEAN) ได้มกี ารจัดประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit)
มาตัง้ แต่ พ.ศ. 2510 ซึง่ ในการประชุมหลายครัง้ มีการกล่าวถึงการเคลื่อนย้ายแรงงาน
วิชาชีพเสรีภายในอาเซียน โดยมีจดุ เริม่ ต้นจากการจัดตัง้ เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN
Free Trade Area: AFTA) เพือ่ เป็ นตลาดร่วมของอาเซียน ส�ำหรับดึงดูดการลงทุนจาก
ประเทศนอกอาเซียน ซึง่ จะท�ำให้อาเซียนมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึน้ ท�ำให้เกิด
ความต้องการบุคลากรทางธุรกิจและแรงงานวิชาชีพ โดยเฉพาะวิศวกรเป็ นจ�ำนวนมาก
เพือ่ รองรับการขยายตัวของสาธารณูปโภคและการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่ภายในอาเซียน ส่งผลให้เกิด “แผนปฏิบตั กิ ารฮานอย” ซึง่ มีเนื้อหาหลักคือ
การเปิดเสรีเคลือ่ นย้ายแรงงานวิชาชีพระหว่างประเทศ และ “กรอบความตกลงอาเซียน
ว่าด้วยข้อตกลงรับรูร้ ว่ มกัน (MRAs)” เพือ่ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ทวไปส�
ั ่ ำหรับผูป้ ระกอบ
วิชาชีพในแต่ละสาขาส�ำหรับเข้าไปท�ำงานในประเทศสมาชิกอาเซียน ส่งผลให้เกิด “ข้อตกลง
รับรูร้ ว่ มกันของอาเซียนส�ำหรับการให้บริการด้านวิศวกรรม” ในการก�ำหนดมาตรฐาน
และคุณสมบัตทิ ส่ี อดคล้องกับความต้องการของประเทศสมาชิกทีม่ แี ตกต่างกัน และอ�ำนวย
ความสะดวกในการเคลือ่ นย้ายผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ASEAN Secretariat, 2012)
ซึง่ ในเรือ่ งนี้มคี วามส�ำคัญต่อวิศวกรไทยเป็นอย่างมาก ดังนัน้ วิศวกรไทยต้องพัฒนาตนเอง
ให้มสี มรรถนะตรงตามข้อก�ำหนดทีอ่ อกมา เพือ่ ให้สามารถเข้าไปท�ำงานในอาเซียนและ
แข่งขันกับวิศวกรอาเซียนได้ หากไม่รบี พัฒนานอกจากจะไม่สามารถเข้าไปท�ำงานใน
ั บนั ท�ำงานอยูใ่ นอาเซียนก็จะไม่สามารถท�ำงานได้ตอ่ ไปอีกด้วย
อาเซียนได้แล้ว วิศวกรไทยทีป่ จจุ
เพื่อท�ำให้อาเซียนเป็ นตลาดร่วมของอาเซียน อาเซียนจึงได้ประกาศจัดตัง้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึน้ ซึง่ จะท�ำให้อาเซียนเป็นกลุม่ ประเทศก�ำลังพัฒนาขนาดใหญ่
ทีม่ กี ารขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลีย่ ร้อยละ 7-8 ต่อปี ด้วยมูลค่าสูงถึง 2.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
(ASEAN Business Intelligence, 2012) และหากอาเซียนรวมกลุม่ กับอาเซียน+3 และ
อาเซียน+6 แล้วจะท�ำให้กลุม่ นี้มปี ระชากรมากถึง 3,300 ล้านคน (Policy and Planning
Bureau, Office of the Permanent Secretary, 2012) ท�ำให้ตลาดมีขนาดใหญ่ขน้ึ
ประกอบกับอาเซียนยังมีทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ทีพ่ ร้อมส�ำหรับการผลิตอยู่มาก
รวมถึงแรงงานอาเซียนทีม่ อี ยูก่ ว่า 429 ล้านคน และค่าจ้างแรงงานของอาเซียนมีคา่ เฉลีย่ ต่อวัน
อยู่ท่ี 6.80 เหรียญสหรัฐเท่านัน้ ซึง่ ยังต�่ำกว่าภูมภิ าคอื่นอยู่มาก (ASEAN Business
Intelligence, 2012) ท�ำให้อาเซียนเป็นจุดศูนย์กลางในการลงทุนทัง้ ในด้านอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการ ท�ำให้เกิดความต้องการวิศวกรอีกเป็นจ�ำนวนมาก แต่ ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2556
มีวศิ วกรอาเซียนทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตเพียง 611 คนเท่านัน้ (Thongchai, 2013) ซึง่ น้อยมาก
เมือ่ เทียบกับความต้องการวิศวกรในอาเซียน จึงเป็นโอกาสของวิศวกรไทยในการเข้าไป
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ท�ำงานในอาเซียนได้อกี เป็ นจ�ำนวนมาก แต่เมื่อพิจารณาความสามารถในการแข่งขัน
ของแรงงานไทยกับอาเซียนพบว่า ไทยอยูใ่ นล�ำดับที่ 39 ห่างจากสิงคโปร์ซง่ึ อยูใ่ นล�ำดับที่ 2
มาเลเซียล�ำดับที่ 21 และบรูไนล�ำดับที่ 28 อยู่มาก เนื่องจากปญั หาในการพัฒนา
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ความพร้อมด้านเทคโนโลยี และการศึกษาในระดับสูง (AEC
knowledge, 2012) ส่วนสภาพการจ้างงานนัน้ สิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย ต้องการ
แรงงานจ�ำนวนมากทีม่ ที กั ษะสูง มีการศึกษา และมีทกั ษะทางด้านภาษาอังกฤษทีด่ ี
(KERO, 2013) ซึง่ ฟิลปิ ปินส์สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนัน้
ฟิลปิ ปินส์ยงั มีคา่ จ้างแรงงานต่อวันใกล้เคียงกับไทยอีกด้วย (Sornsri, 2013) ท�ำให้แรงงาน
ฟิลปิ ปินส์มคี วามได้เปรียบแรงงานไทยเป็ นอย่างมาก ส่วนในด้านผลิตภาพของแรงงาน
ไทยยังน้อยกว่ามาเลเซียอยู่ 2.3 เท่า และสิงคโปร์ 5.3 เท่า ในขณะทีไ่ ทยมีผลิตภาพสูง
กว่าฟิ ลปิ ปิ นส์แค่ 1.3 เท่าและอินโดนีเซียไทยแค่ 1.6 เท่า เท่านัน้   (The Thailand
Research Fund, 2012) ดังนัน้ เมือ่ มีการเปิดเสรีการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรมแล้ว จะท�ำให้
มีวศิ วกรไปท�ำงานในอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย มากขึน้ 3.59–
4.12 เท่า และไทยมีแนวโน้มทีจ่ ะน�ำเข้าวิศวกรจากอาเซียนเพิม่ ขึน้ 2.5–2.9 เท่า ท�ำให้
วิศวกรไทยมีคแู่ ข่งจากอาเซียนมากขึน้ (College of Population Studies, 2011) และ
เมื่อมีการรวมกลุ่ม ASEAN+3 และ ASEAN+6 ก็จะยิง่ ท�ำให้มวี ศิ วกรจากจีน ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย หลังไหลเข้
่
าสูอ่ าเซียนเป็ นจ�ำนวนมาก
ท�ำให้วศิ วกรไทยยิง่ มีค่แู ข่งมากขึน้ อีกด้วย (ASEAN Business Intelligence, 2012)
ดังนัน้ จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีว่ ศิ วกรไทยต้องพัฒนาตัวเองให้มสี มรรถนะเหนือกว่าวิศวกรอาเซียน
เพือ่ สร้างความได้เปรียบให้ตนเองและท�ำให้ผปู้ ระกอบการอาเซียนพิจารณาเลือกวิศวกรไทย
เข้าไปท�ำงาน
จากทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้วา่ การพัฒนาสมรรถนะวิศวกรไทยเป็นเรือ่ ง
ส�ำคัญอย่างมาก และต้องรีบด�ำเนินการอย่างเร่งด่วน เพือ่ ให้ทนั ต่อข้อตกลงด้านมาตรฐาน
และคุณสมบัตวิ ศิ วกรทีอ่ าเซียนจะมีขอ้ ก�ำหนดออกมา รวมถึงให้ทนั ต่อการความต้องการ
ของผูป้ ระกอบการอาเซียนเมือ่ มีการเปิดการเคลือ่ นย้ายแรงงานเสรีภายหลังจากการจัดตัง้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ดังนัน้ จึงจ�ำเป็ นต้องศึกษาวิจยั
สมรรถนะทางวิชาชีพวิศวกรรมทีภ่ าคธุรกิจอาเซียนต้องการ และสร้างโมเดลสมรรถนะ
จ�ำเป็ นของวิศวกรไทยส�ำหรับท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้ทราบถึง
สมรรถนะต่ า งๆ ที่จ ะช่ ว ยส่ง เสริม ให้ว ิศ วกรไทยโดดเด่ น กว่า วิศ วกรจากประเทศ
ในอาเซียน นอกจากนัน้ โมเดลสมรรถนะนี้ยงั สามารถน� ำไปใช้ก�ำหนดเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาวิศวกรไทยให้มสี มรรถนะครบถ้วนตามทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องการและสามารถ
แข่งขันกับวิศวกรจากอาเซียนได้ ซึง่ หากไม่รบี ด�ำเนินการพัฒนาสมรรถนะของวิศวกร
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ไทยแล้ว อาจส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อวิศวกรไทยซึง่ อาจจะไม่สามารถเข้าไปท�ำงาน
ั บนั ท�ำงานอยูใ่ นอาเซียนก็จะไม่สามารถท�ำงานต่อไปได้
ในอาเซียนได้ หรือวิศวกรไทยทีป่ จจุ
เนื่องจากมีสมรรถนะไม่เพียงพอต่อความต้องการของผูป้ ระกอบการในอาเซียน
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะจ�ำเป็ นของวิศวกรไทยส�ำหรับท�ำงานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
2. เพือ่ ศึกษาสมรรถนะส�ำคัญส�ำหรับการท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทีว่ ศิ วกรไทยควรพัฒนา
3.  เพือ่ สร้างโมเดลสมรรถนะจ�ำเป็นของวิศวกรไทยส�ำหรับท�ำงานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
วิ ธีดำ� เนิ นการ
รูปแบบการวิ จยั
การวิจยั นี้มรี ปู แบบการวิจยั (research design) เป็ นแบบการวิจยั เชิงปริมาณ
(quantitative research) แบบการส�ำรวจโดยการสุม่ ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามส�ำรวจ
ความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรในการวิจ ยั ประกอบด้ว ยผู้ท รงคุณ วุฒ จิ าก 1) สภาวิศ วกรหรือ
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรัฐบาล
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชน 4) หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับงาน
ด้านวิศวกรรม 5) รัฐวิสาหกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับงานด้านวิศวกรรม และ 6) บริษทั เอกชน
โดยผูท้ รงคุณวุฒเิ หล่านีเ้ ป็นผูท้ เ่ี คยด�ำเนินธุรกิจในต่างประเทศ หรือเป็น/เคยเป็นผูบ้ ริหารงาน
ด้านวิศวกรรม หรือท�ำงานกับบริษทั ต่างชาติ หรือเป็นผูเ้ คยส่งวิศวกรไปท�ำงานต่างประเทศ
และมีประสบการณ์การท�ำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี
กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างใช้วธิ กี ารเลือกแบบเจาะจง (purposive selection) จากประชากร
ซึง่ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒใิ นหน่วยงานต่างๆ ข้างต้น โดยกลุม่ ตัวอย่างแบ่งได้ 2 กลุม่ ดังนี้
1. กลุม่ ตัวอย่างส�ำหรับหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC)
คัดเลือกจากประชากรในหน่วยงานต่างๆ ข้างต้น หน่วยงานละ 2 ท่าน รวม 12 ท่าน
2. กลุม่ ตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม คัดเลือกจากประชากรในหน่วยงาน
ต่างๆ ข้างต้น หน่วยงานละ 5 ท่าน รวม 30 ท่าน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั สร้างเครือ่ งมือต่างๆ ทีใ่ ช้ในการวิจยั ตามขัน้ ตอนดังนี้
1. การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) จากแนวคิดและทฤษฎีสมรรถนะ
คุณลักษณะของวิศวกรทีพ่ งึ ประสงค์จากหน่ วยงานต่างๆ ทัง้ ของไทยและต่างประเทศ
และงานวิจยั สมรรถนะทัวไปและสมรรถนะของวิ
่
ศวกร  ได้เป็ นสมรรถนะของวิศวกร
จ�ำนวน 46 ข้อ
2. สร้างเครือ่ งมือเพือ่ หาสมรรถนะของวิศวกรไทย ด้วยการน�ำกรอบแนวคิด
สมรรถนะของวิศวกรไทย ทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนที่ 1 มาสร้างข้อค�ำถาม แล้วน�ำมาตรวจสอบ
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้เกณฑ์คอื เลือกเฉพาะข้อค�ำถามทีม่ คี า่ ดัชนีความสอดคล้อง
มากกว่า 0.5 ขึน้ ไป ซึง่ จะเป็นสมรรถนะจ�ำเป็นของวิศวกรไทยส�ำหรับท�ำงานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
3. น�ำสมรรถนะทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องจากขันตอนที
้
่2
มาจัดท�ำแบบสอบถาม
4. แบบสอบถาม (questionnaires) ใช้เพือ่ 1) ประเมินระดับความส�ำคัญของ
สมรรถนะและระดับสมรรถนะของวิศวกรไทยเปรียบเทียบกับวิศวกรอาเซียน แล้วน�ำผล
ทีไ่ ด้มาหาสมรรถนะทีม่ รี ะดับความส�ำคัญในระดับมากทีส่ ดุ และสมรรถนะทีว่ ศิ วกรไทย
มีระดับสมรรถนะน้อยกว่าวิศวกรอาเซียน ซึง่ จะได้สมรรถนะส�ำคัญส�ำหรับการท�ำงาน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่วศิ วกรไทยควรพัฒนา และ 2) เพื่อวิเคราะห์องค์
ประกอบเชิงส�ำรวจแล้วน�ำไปสร้างเป็นโมเดลสมรรถนะจ�ำเป็นของวิศวกรไทยส�ำหรับท�ำงาน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีรายละเอียดของแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา
ต�ำแหน่ง และประสบการณ์ในการท�ำงาน
ส่วนที่ 2 มี 2 ส่วน ประกอบด้วย
1) การประเมินความส�ำคัญของสมรรถนะแต่ละตัวว่ามีความส�ำคัญมากหรือ
น้อยในระดับใด ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale)
ตามแบบมาตรวัดของ Likert 5 ระดับ
2) การประเมินประเภทของสมรรถนะว่าสมรรถนะแต่ละตัวเป็ นสมรรถนะ
ขัน้ พื้นฐานหรือสมรรถนะที่ท�ำให้เกิดความแตกต่าง ลักษณะของแบบสอบถามเป็ น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) ตามแบบมาตรวัดของ Likert 3 ระดับ
ส่วนที่ 3 การประเมินระดับสมรรถนะของวิศวกรไทยเปรียบเทียบกับวิศวกร
อาเซียน ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale)
ตามแบบมาตรวัดของ Likert 5 ระดับ
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ส่วนที่ 4 เป็ นค�ำถามปลายเปิด (open-end) เพือ่ ให้ผตู้ อบแบบสอบถามแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติมได้
5. น�ำแบบสอบถามทดสอบความเชือ่ มันด้
่ วยการหา Cronbach’s alpha coefficient
โดยน�ำไปทดสอบ  (try out) กับกลุม่ ตัวอย่างคนละกลุม่ กับทีจ่ ะแจกแบบสอบถามจริง
จ�ำนวน 30 คน ได้คา่ ความเชือ่ มันของแบบสอบถามเท่
่
ากับ 0.934
การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณา โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปใน
การวิเคราะห์คา่ ร้อยละ (percent) ค่าเฉลีย่ เลขคณิต (mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(standard deviation) ประเมินระดับความส�ำคัญของสมรรถนะ และระดับสมรรถนะของ
วิศวกรไทยเปรียบเทียบกับวิศวกรอาเซียน แล้วน�ำผลทีไ่ ด้มาหาสมรรถนะทีม่ รี ะดับความส�ำคัญ
ในระดับมากทีส่ ดุ และสมรรถนะทีว่ ศิ วกรไทยมีระดับสมรรถนะน้อยกว่าวิศวกรอาเซียน
ซึง่ จะได้สมรรถนะส�ำคัญส�ำหรับการท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทีว่ ศิ วกรไทย
ควรพัฒนา
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ (exploratory factor analysis) ด้วยวิธี
การสกัดปจั จัย (principal component analysis) พร้อมด้วยการหมุนแกนแบบมุมฉาก
(othogonal rotation) ด้วยวิธี Varimax ผ่านโปรแกรมส�ำเร็จรูป เพือ่ ส�ำรวจและจัดกลุม่
ตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั เข้าเป็ นองค์ประกอบเดียวกัน และสร้างโมเดลสมรรถนะ
จ�ำเป็ นของวิศวกรไทยส�ำหรับท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สรุปผลการวิ จยั
ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ขอ้ 1 จากทีใ่ ห้ผทู้ รงคุณวุฒไิ ด้ประเมินสมรรถนะ
ทีไ่ ด้จากการทบทวนวรรณกรรมจ�ำนวน 46 ข้อ แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ผลการวิจยั
พบว่า มีขอ้ ค�ำถามจ�ำนวน 13 ข้อถูกตัดทิง้ คงเหลือข้อค�ำถามจ�ำนวน 33 ข้อ ทีม่ คี า่ ดัชนี
ความสอดคล้องมากกว่า 0.5 ได้แก่ ความรูพ้ น้ื ฐานทางวิศวกรรมและเชีย่ วชาญในวิชาชีพ
(engineering knowledge) การแก้ไขปญั หา (problem solving) การท�ำงานเป็ นทีม  
(teamwork) ทักษะในการสือ่ สาร (communication skill) จิตส�ำนึกด้านสิง่ แวดล้อม (environment
awareness) การยึดมันในจรรยาบรรณแห่
่
งวิชาชีพ (professional code of conduct)
การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง (continuous learning) จริยธรรม (ethics) ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
(creativity) มนุษย์สมั พันธ์ (human relations) ความเป็ นผูน้ �ำ (leadership) ภาวะผูต้ าม
(followship) การยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ น่ื (listening and understanding) ความรับผิดชอบ
ในงาน (accountability) การควบคุมตนเอง (self-control) ความน่าเชือ่ ถือได้ (credibility)
ความยืดหยุน่ และการปรับตัว (flexibility and adaptability) ความกระตือรือร้น (energetic)
ความมันใจในตนเอง
่
(self-confidence) วิสยั ทัศน์ (visioning) การบริหารจัดการงาน
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(operations management) ความละเอียดรอบคอบ (attention to details) การมุง่ เน้น
ผลลัพธ์ (result orientation) ความเข้าใจผูอ้ น่ื (interpersonal understanding) จิตส�ำนึก
ในองค์กร (organization awareness) การคิดรวบยอด (conceptual thinking) การคิด
เชิงกลยุทธ์ (strategic thinking) การวางแผนและการจัดการ (planning and managing)
การตัดสินใจ (decision making) การสร้างเครือข่าย (networking) ความอดทน (stamina)
ฉลาด (intelligence) และจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย (safety awareness)
ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ขอ้ 2 สามารถหาสมรรถนะทีม่ รี ะดับความส�ำคัญ
ในระดับมากทีส่ ดุ และสมรรถนะทีว่ ศิ วกรไทยมีระดับสมรรถนะน้อยกว่าวิศวกรจากอาเซียน
ได้ตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที ่ 1 แสดงการเปรียบเทียบระดับความส�ำคัญ และระดับสมรรถนะของวิศวกรไทยเมือ่ เปรียบเทียบกับ
วิศวกรจากอาเซียน
สมรรถนะ

ระดับความส�ำคัญของ
สมรรถนะ

ระดับสมรรถนะของวิศวกรไทย
เปรียบเทียบกับวิศวกรอาเซียน

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

1 ความรูพ้ น้ื ฐานทางวิศวกรรม
   และเชีย่ วชาญในวิชาชีพ
2 การแก้ไขปญั หา

4.83

มากทีส่ ดุ

3.93

มากกว่า

4.43

มากทีส่ ดุ

3.87

มากกว่า

3 การท�ำงานเป็ นทีม

4.23

มากทีส่ ดุ

3.70

มากกว่า

4 ทักษะในการสือ่ สาร

4.30

มากทีส่ ดุ

3.40

เท่ากัน

5 จิตส�ำนึกด้านสิง่ แวดล้อม

3.97

มาก

3.40

เท่ากัน

6 การยึดมันในจรรยาบรรณแห่
่
งวิชาชีพ

4.63

มากทีส่ ดุ

3.90

มากกว่า

7 การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง

4.43

มากทีส่ ดุ

3.70

มากกว่า

8 จริยธรรม

4.43

มากทีส่ ดุ

3.87

มากกว่า

9 ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์

4.33

มากทีส่ ดุ

3.70

มากกว่า

10 มนุษย์สมั พันธ์

4.00

มาก

3.67

มากกว่า

11 ความเป็ นผูน้ �ำ

4.20

มาก

3.67

มากกว่า

12 ภาวะผูต้ าม

3.77

มาก

3.33

เท่ากัน

13 การยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ น่ื

4.17

มาก

3.50

มากกว่า

14 ความรับผิดชอบในงาน

4.70

มากทีส่ ดุ

3.67

มากกว่า

15 การควบคุมตนเอง

4.33

มากทีส่ ดุ

3.47

มากกว่า

16 ความน่าเชือ่ ถือได้

4.37

มากทีส่ ดุ

3.70

มากกว่า
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ตารางที ่ 1 แสดงการเปรียบเทียบระดับความส�ำคัญ และระดับสมรรถนะของวิศวกรไทยเมือ่ เปรียบเทียบกับ
วิศวกรจากอาเซียน (ต่อ)
สมรรถนะ

ระดับความส�ำคัญของ
สมรรถนะ

ระดับสมรรถนะของวิศวกรไทย
เปรียบเทียบกับวิศวกรอาเซียน

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

17 ความยืดหยุน่ และการปรับตัว

4.03

มาก

3.70

มากกว่า

18 ความกระตือรือร้น

4.33

มากทีส่ ดุ

3.67

มากกว่า

19 ความมันใจในตนเอง
่

4.17

มาก

3.70

มากกว่า

20 วิสยั ทัศน์

4.00

มาก

3.33

เท่ากัน

21 การบริหารจัดการงาน

4.20

มาก

3.37

เท่ากัน

22 ความละเอียดรอบคอบ

4.23

มากทีส่ ดุ

3.67

มากกว่า

23 การมุง่ เน้นผลลัพธ์

4.20

มาก

3.47

มากกว่า

24 ความเข้าใจผูอ้ น่ื

3.70

มาก

3.50

มากกว่า

25 จิตส�ำนึกในองค์กร

4.07

มาก

3.53

มากกว่า

26 การคิดรวบยอด

4.20

มาก

3.33

เท่ากัน

27 การคิดเชิงกลยุทธ์

3.63

มาก

3.20

เท่ากัน

28 การวางแผนและการจัดการ

4.13

มาก

3.40

เท่ากัน

29 การตัดสินใจ

4.40

มากทีส่ ดุ

3.67

มากกว่า

30 การสร้างเครือข่าย

3.87

มาก

3.33

เท่ากัน

31 ความอดทน

4.17

มาก

3.57

มากกว่า

32 ฉลาด

3.97

มาก

3.63

มากกว่า

33 จิตส�ำนึกด้านความความปลอดภัย

4.53

มากทีส่ ดุ

3.77

มากกว่า

จากตารางที่ 1 เนื่องจากผลการวิจยั พบว่า ระดับสมรรถนะของวิศวกรไทย
เปรียบเทียบกับวิศวกรอาเซียนอยูใ่ นระดับเท่ากันถึงมากกว่า ดังนัน้ จึงเลือกใช้สมรรถนะ
ทีเ่ ท่ากันเพราะสมรรถนะเหล่านี้วศิ วกรอาเซียนอาจพัฒนาตนเองจนมีความสามารถ
อยู่ ใ นระดับ ที่ม ากกว่ า วิศ วกรไทยได้ ดัง นั น้ สมรรถนะส� ำ คัญ ส� ำ หรับ การท� ำ งาน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทีว่ ศิ วกรไทยควรพัฒนามี 1 ตัวคือ ทักษะในการสือ่ สาร
ซึง่ มีคา่ ระดับความส�ำคัญในระดับมากทีส่ ดุ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.30 และมีระดับสมรรถนะ
ของวิศวกรไทยเปรียบเทียบกับวิศวกรอาเซียนในระดับเท่ากันมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.40
ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ขอ้ 3 ได้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ ตามขันตอน
้
ดังนี้
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1. การวิเคราะห์ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy)
และ Bartlett’s test of sphericity ได้ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที ่ 2 แสดง KMO และ Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy.
Bartlett’s test of sphericity

.860
Approx. Chi-Square 1943.681
df

528

Sig.

.000

จากตารางที่ 2 KMO มีคา่ 0.860 แสดงว่าข้อมูลเหมาะสมจะน�ำมาวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ดมี าก ส่วนผลการวิเคราะห์ Bartlett’s test of sphericity ค่าทีไ่ ด้น้อยกว่า
0.05  แสดงว่าตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กนั และข้อมูลชุดนี้เหมาะสมจะน�ำมาวิเคราะห์
องค์ประกอบได้
2. ท�ำการสกัดองค์ประกอบ (factor extraction) โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (principal component analysis) จะทราบค่า eigenvalue และค่าร้อยละ
ความแปรปรวน (% of variance) ซึง่ จ�ำนวนองค์ประกอบทีม่ คี า่ eigenvalue มากกว่า 1
จะเป็ นจ�ำนวนขององค์ประกอบทีส่ กัดได้ ส่วนผลรวมของค่าร้อยละความแปรปรวนของ
องค์ประกอบทีส่ กัดได้ตอ้ งมากกว่าร้อยละ 60 ซึง่ แสดงได้ตามตารางที่ 3
ตารางที ่ 3 Total Variance Explained
Initial Eigenvalues

Rotation Sums of Squared Loadings

Component

Total

1

18.900

57.274

57.274

5.995

18.168

18.168

2

1.669

5.057

62.331

5.572

16.885

35.053

3

1.404

4.253

66.584

5.459

16.543

51.596

4

1.205

3.650

70.234

4.006

12.141

63.737

5

1.076

3.260

73.495

3.220

9.758

73.495

% of
Cumulative
Variance
%

Total

% of
Cumulative
Variance
%

จากตามตารางที่ 3 มีองค์ประกอบทีม่ คี า่ eigenvalue มากกว่า 1 จ�ำนวน 5 ตัว
แสดงว่าสมรรถนะทัง้ 33 ตัวสามารถจัดกลุม่ ได้เป็ น 5 องค์ประกอบ และมีผลรวมของ
ค่าร้อยละความแปรปรวนเท่ากับ 73.495
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3. ท�ำการหมุนแกนองค์ประกอบ (factor rotation) เนื่องจากในการสกัด
องค์ประกอบจะทราบค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ (factor loading) แต่ในกรณีทน่ี ้� ำหนัก
องค์ประกอบในตัวแปรหนึ่งๆ มีคา่ แตกต่างกันไม่ชดั เจน ท�ำให้ไม่สามารถจัดตัวแปรได้
ว่าควรอยู่ในองค์ประกอบใด ต้องท�ำการหมุนแกนองค์ประกอบเพื่อท�ำให้ค่าน�้ ำหนัก
องค์ประกอบของตัวแปรมีคา่ มากขึน้ หรือลดลง ท�ำให้ทราบได้อย่างชัดเจนขึน้ ว่าตัวแปรนัน้
ควรจัดอยูใ่ นองค์ประกอบใด โดยพิจารณาจากค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมีคา่ มากทีส่ ดุ ใน
องค์ประกอบใดก็ให้จดั อยูใ่ นองค์ประกอบนัน้ แต่ทงั ้ นี้คา่ น�้ำหนักองค์ประกอบต้องมีคา่
ตังแต่
้ 0.4 ขึน้ ไป และองค์ประกอบแต่ละตัวต้องมีตวั แปรตังแต่
้ 3 ตัวขึน้ ไปในองค์ประกอบนัน้
ซึง่ ได้ผลการหมุนแกนองค์ประกอบตามตารางที่ 4 ดังนี้
ตารางที ่ 4 Rotated Component Matrix
องค์ประกอบ

สมรรถนะ

1

การยึดมันในจรรยาบรรณแห่
่
งวิชาชีพ

.764

ความรูพ้ น้ื ฐานทางวิศวกรรมและเชีย่ วชาญในวิชาชีพ

.753

จิตส�ำนึกด้านสิง่ แวดล้อม

.748

ความรับผิดชอบในงาน

.707

ทักษะในการสือ่ สาร

.620

จิตส�ำนึกด้านความความปลอดภัย

.603

จริยธรรม

.578

2

ความอดทน

.805

ความกระตือรือร้น
การแก้ไขปญั หา

.701

ความมันใจในตนเอง
่

.664

การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง

.639

การท�ำงานเป็ นทีม

.625

จิตส�ำนึกในองค์กร

.584

การคิดรวบยอด

.509

3

.667

ความน่าเชือ่ ถือได้

.736

การวางแผนและการจัดการ

.724

185

4

5

สมรรถนะจ�ำเป็นของวิศวกรไทยส�ำหรับท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ณัฐกานต์ เฟื่องขจร

ตารางที ่ 4 Rotated Component Matrix (ต่อ)
องค์ประกอบ

สมรรถนะ

1

2

3

ฉลาด

.650

การตัดสินใจ

.609

การควบคุมตนเอง

.526

ความเป็ นผูน้ �ำ

.516

การมุง่ เน้นผลลัพธ์

.492

ความยืดหยุน่ และการปรับตัว

.489

การยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ่นื

.461

ความละเอียดรอบคอบ

.416

ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์

.409

4

วิสยั ทัศน์

.768

การสร้างเครือข่าย

.729

การบริหารจัดการงาน

.646

การคิดเชิงกลยุทธ์

.619

5

ภาวะผูต้ าม

.740

มนุษย์สมั พันธ์

.660

ความเข้าใจผูอ้ น่ื

.550

จากตารางที่ 4 ได้ผลการจัดกลุม่ สมรรถนะในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 มีสมรรถนะ 7 ตัว ได้แก่ การยึดมันในจรรยาบรรณแห่
่
งวิชาชีพ
ความรู้พ้ืน ฐานทางวิศ วกรรมและเชี่ย วชาญในวิช าชีพ จิต ส�ำ นึ ก ด้า นสิ่ง แวดล้อ ม
ความรับผิดชอบในงาน ทักษะในการสื่อสาร จิตส�ำนึกด้านความความปลอดภัย และ
จริยธรรม ผูว้ จิ ยั ตัง้ ชือ่ องค์ประกอบนี้วา่ “สมรรถนะด้านวิชาชีพ (career competency)”
องค์ประกอบที่ 2 มีสมรรถนะ 8 ตัว ได้แก่ ความอดทน ความกระตือรือร้น
การแก้ไขปญั หา ความมันใจในตนเอง
่
การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง การท�ำงานเป็ นทีม
จิตส�ำนึกในองค์กร และการคิดรวบยอด ผูว้ จิ ยั ตังชื
้ อ่ องค์ประกอบนีว้ า่ “สมรรถนะส่วนบุคคล
(individual competency)”
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องค์ประกอบที่ 3 มีสมรรถนะ 11 ตัว ได้แก่ ความน่าเชือ่ ถือได้ การวางแผน
และการจัดการ ฉลาด การตัดสินใจ การควบคุมตนเอง ความเป็นผูน้ �ำ การมุง่ เน้นผลลัพธ์
ความยืดหยุน่ และการปรับตัว การยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ น่ื ความละเอียดรอบคอบ
และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ผูว้ จิ ยั ตัง้ ชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “สมรรถนะด้านภาวะผูน้ �ำ 
(leadership competency)”
องค์ประกอบที่ 4 มีสมรรถนะ 4 ตัว ได้แก่ วิสยั ทัศน์ การสร้างเครือข่าย
การบริหารจัดการงาน และการคิดเชิงกลยุทธ์ ผูว้ จิ ยั ตัง้ ชือ่ องค์ประกอบนี้วา่ “สมรรถนะ
ด้านการจัดการ (managerial competency)”
องค์ประกอบที่ 5 มีส มรรถนะ 3 ตัว ได้แ ก่ ภาวะผู้ต าม มนุ ษ ย์ส มั พันธ์
ความเข้าใจผูอ้ ่นื ผูว้ จิ ยั ตัง้ ชือ่ องค์ประกอบนี้วา่ “สมรรถนะด้านการสร้างความสัมพันธ์
(building relationship competency)”
อภิ ปรายผล
จากผลการวิจยั เมือ่ น�ำมาเปรียบเทียบกับผลทีไ่ ด้จากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่าสอดคล้องกัน 4 ด้านคือ สมรรถนะด้านวิชาชีพ สมรรถนะด้านภาวะผูน้ �ำ สมรรถนะ
ส่วนบุคคล และสมรรถนะด้านการจัดการ และยังได้องค์ประกอบใหม่ 1 องค์ประกอบ
คือ สมรรถนะด้านการสร้างความสัมพันธ์ แสดงได้ตามตารางที่ 5
ตารางที ่ 5 การเปรียบเทียบองค์ประกอบของสมรรถนะทีไ่ ด้จากการทบทวนวรรณกรรมกับการวิจยั
การทบทวนวรรณกรรม
threshold
competency

การวิ จยั

1.สมรรถนะด้านเทคนิค
  (technical competency)

1.สมรรถนะด้านวิชาชีพ
  (career competency)

2.สมรรถนะด้านภาวะผูน้ �ำ   
  (leadership competency)

2.สมรรถนะด้านภาวะผูน้ �ำ  
  (leadership competency)

differentiating 3.สมรรถนะส่วนบุคคล
competency   (personal competency)

3.สมรรถนะส่วนบุคคล
  (individual competency)

4.สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ    4.สมรรถนะด้านการจัดการ
  (managerial competency)
  (managerial competency)
5.สมรรถนะด้านการสร้างความสัมพันธ์
  (building relationship competency)
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ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ขอเสนอโมเดลสมรรถนะจ�ำเป็ นของวิศวกรไทยส�ำหรับท�ำงานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ตามรูปที่ 1 ดังนี้
รูปที ่ 1 โมเดลสมรรถนะจ�ำเป็ นของวิศวกรไทยส�ำหรับท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ
           “CLIMB Model”

จากรูปที่ 1 โมเดลสมรรถนะจ�ำเป็ นของวิศวกรไทยส�ำหรับท�ำงานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ  “CLIMB Model” ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. สมรรถนะด้านวิชาชีพ (career competency) ประกอบด้วยสมรรถนะ 7 ตัว
ได้แก่ การยึดมันในจรรยาบรรณแห่
่
งวิชาชีพ (professional code of conduct) ความรูพ้ น้ื ฐาน
ทางวิศวกรรมและเชีย่ วชาญในวิชาชีพ (engineering knowledge) จิตส�ำนึกด้านสิง่ แวดล้อม
(environment awareness) ความรับผิดชอบในงาน (accountability) ทักษะในการสือ่ สาร
(communication skill) จิตส�ำนึกด้านความความปลอดภัย (safety awareness) และ
จริยธรรม (ethics) ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ McClelland (1973) Shermon (2004)
Decha Dechawattanapisan (2000) Jaramporn Prathomboon (2004) Narongwit
Santhong (2004) Arporn Poowittayapan (2004) Tamrongsak Kongkasawadi (2005)
Prakob Kullieng (2005) Office of the Civil Service Commission (2005) The Office
of the Administrative Courts (cited in Surawut Yanyaluxana, 2007) Sukanya
Rasmitammachoti (2007) Department of Medical Services, Ministry of Health
(cited in Jintana Paiboonthananont, 2008) Panupong Suwannus (2008) Schoonover
(cited in Chaunpit Siththada, 2009) Nattawut Huntrakul (2010) และ Anan
Namthongton (2010)  
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2. สมรรถนะด้านภาวะผูน้ �ำ (leadership competency) ประกอบด้วยสมรรถนะ
11 ตัว ได้แก่ ความน่าเชือ่ ถือได้ (credibility) การวางแผนและการจัดการ (planning and
managing) ความฉลาด (intelligence) การตัดสินใจ (decision making) การควบคุมตนเอง
(self-control) ความเป็ นผูน้ � ำ  (leadership) การมุ่งเน้นผลลัพธ์ (result orientation)
ความยืดหยุน่ และการปรับตัว (flexibility and adaptability) การยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ น่ื
(listening and understanding) ความละเอียดรอบคอบ (attention to details) และ
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ (creativity) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Tamrongsak  
Kongkasawadi (2005) Office of the Civil Service Commission (2005) และ
Schoonover (cited in Chaunpit Siththada, 2009)
3. สมรรถนะส่วนบุคคล (individual competency) ประกอบด้วยสมรรถนะ 8 ตัว
ได้แก่ ความอดทน (stamina) ความกระตือรือร้น (energetic) การแก้ไขปญั หา (problem
solving) ความมันใจในตนเอง
่
(self-confidence) การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง (continuous
learning) การท�ำงานเป็นทีม (teamwork) จิตส�ำนึกในองค์กร (organization awareness)
และการคิดรวบยอด (conceptual thinking) ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Narongwit
Santhong (2004) Tamrongsak Kongkasawadi (2005) Prahalad and Hamel (cited
in Recha Choosuwan, 2007) Sukanya Rasmitammachoti (2007) และ Panupong
Suwannus (2008)
4. สมรรถนะด้านการจัดการ (managerial competency) ประกอบด้วยสมรรถนะ
4 ตัว ได้แก่ วิสยั ทัศน์ (visioning) การสร้างเครือข่าย (networking) การบริหารจัดการงาน
(operations management) และการคิดเชิงกลยุทธ์ (strategic thinking) ซึง่ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Boyatzis (1982) Arporn Poowittayapan (2004) Sukanya
Rasmitammachoti (2007) Department of Medical Services, Ministry of Health
(cited in Jintana Paiboonthananont, 2008) และ Anan Namthongton (2010)
5. สมรรถนะด้านการสร้างความสัมพันธ์ (building relationship competency)
ประกอบด้วยสมรรถนะ 3 ตัว ได้แก่ ภาวะผูต้ าม (followship) มนุษย์สมั พันธ์ (human
relations) และความเข้าใจผูอ้ ่นื (interpersonal understanding) องค์ประกอบนี้เป็น
ส่วนทีไ่ ด้เพิม่ มาใหม่ซง่ึ ได้จาการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) ซึง่ ยังไม่สอดคล้องกับ
ผูว้ จิ ยั ท่านใดและยังไม่มผี ทู้ ใ่ี ดได้จดั แบ่งองค์ประกอบนี้ไว้ก่อนหน้านี้
ทัง้ นี้จากสมรรถนะจ�ำเป็นของวิศวกรไทยส�ำหรับท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนทัง้ 33 ตัว มีสมรรถนะส�ำคัญส�ำหรับการท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ที่ว ิศ วกรไทยควรพัฒ นาก่ อ นสมรรถนะตัว อื่น มี 1 ตัว คือ ทัก ษะในการสื่อ สาร
(communication skill) ซึง่ วิศวกรต้องสามารถสือ่ สารด้วย ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิน่ ได้
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ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับองค์การเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทีศ่ กึ ษา
พบว่าความแตกต่างด้านภาษาเป็ นอุปสรรคส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ระหว่างประเทศในยุโรป ดังนัน้ อาเซียนทีม่ กี ารใช้ภาษาหลากหลายย่อมต้องเผชิญกับ
ปญั หาในการเคลื่อนย้ายแรงงานเช่นกัน นอกจากนัน้ Kwanjai Tejsensakul (2012)
ยังได้แสดงความเห็นไว้ในบทความเรือ่ ง “ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะ
ทีแ่ รงงานไทยยังต้องพัฒนา” ไว้วา่ คนไทยมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสูงกว่า
กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนามเท่านัน้ ซึง่ ยังต�่ำกว่าฟิลปิ ปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
และสิงคโปร์ ทีเ่ ป็ นประเทศคูแ่ ข่งทีส่ ำ� คัญของไทย นอกจากนัน้ ในปี ค.ศ.2013 สถาบัน
สอนภาษา Education First (EF) ได้รายงานดัชนีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
(EF English Proficiency Index) พบว่าไทยถูกจัดอยูใ่ นอันดับที่ 55 จากทังหมด
้
60 ประเทศ
และถูกจัดอยู่ในกลุ่มความสามารถด้านภาษาอังกฤษต�่ำมาก (very low proficiency)
หากไม่นบั มาเลเซียทีอ่ ยูใ่ นอันดับที่ 11 และสิงคโปร์ในอันดับที่ 12 แล้ว ไทยก็ยงั อยูใ่ น
ล�ำดับทีห่ า่ งจากอินโดนีเซียซึง่ อยูใ่ นอันดับที่ 25 และเวียดนามในอันดับที่ 28 ซึง่ ถูกจัด
อยู่ในกลุ่มความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับปานกลาง (moderate proficiency)
อยูม่ าก จะเห็นได้วา่ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของไทยอยูใ่ นล�ำดับท้ายๆ ทัง้ ทีไ่ ทย
ให้ความส�ำคัญกับภาษาอังกฤษมาก ดังนัน้ วิศวกรไทยจ�ำเป็ นต้องพัฒนาความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษให้สงู ขึน้ เพือ่ เพิม่ สมรรถนะของวิศวกรไทยให้สามารถแข่งขันกับ
วิศวกรจากอาเซียนได้
นอกจากภาษาอังกฤษแล้ววิศวกรไทยยังต้องพัฒนาการใช้ภาษาท้องถิ่น
ซึง่ สอดคล้องกับ Tanyaluck Weerasombat (2012) ได้ให้ความเห็นไว้ในบทความเรือ่ ง
“AEC  ดีหรือเสียต่อแรงงานไทย” ทีร่ ะบุวา่ ข้อจ�ำกัดของ AEC ต่อแรงงานไทย คือ 1) ข้อจ�ำกัด
ทางเทคนิค (technical constraints) คือ ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพด้วยภาษาท้องถิน่
ซึง่ เป็นอุปสรรคต่อวิศวกรต่างชาติแม้วา่ จะมีการลงนามใน MRAs สาขาวิศวกรรมแล้วก็ตาม
และ 2) ข้อจ�ำกัดทางธรรมชาติ (natural constraints) คือต้องสามารถสือ่ สารด้วยภาษา
ท้องถิน่ ได้ เพือ่ ให้ผสู้ อ่ื และผูร้ บั สารเข้าใจตรงกัน  
ทัง้ นี้จากผลการวิจยั ยังพบว่ามีสมรรถนะอีก 8 ตัว ที่วศิ วกรไทยมีระดับ
สมรรถนะเท่ากันกับวิศวกรจากอาเซียน ได้แก่ จิตส�ำนึกด้านสิง่ แวดล้อม ภาวะผูต้ าม
วิสยั ทัศน์ การบริหารจัดการงาน การคิดรวบยอด การคิดเชิงกลยุทธ์ การวางแผนและ
การจัดการ และการสร้างเครือข่าย แต่สมรรถนะทัง้ 8 ตัวนีม้ คี วามส�ำคัญอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
ดังนัน้ เพื่อท�ำให้วศิ วกรไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่าวิศวกรอาเซียน
วิศวกรไทยจึงควรพัฒนาสมรรถนะในด้านเหล่านี้ดว้ ยนอกเหนือจากทักษะในการสือ่ สาร
เพราะวิศวกรอาเซียนอาจสามารถพัฒนาระดับสมรรถนะของตนเองจนเหนือกว่าและ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่าวิศวกรไทยได้ในอนาคต
190

ปีที่่ 35 ฉบับที่ ่ 3 พ.ศ. 2558

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

ข้อเสนอแนะ
1. ผลการวิจ ัย ในครัง้ นี้ ห น่ ว ยงาน เช่ น สภาวิศ วกร สถาบัน การศึก ษา
หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจด้านวิศวกรรม บริษทั เอกชน รวมถึงวิศวกร สามารถ
น�ำโมเดลมาก�ำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาวิศวกรหรือตนเองให้มสี มรรถนะในด้านต่างๆ
ครบถ้วนตามทีร่ ะบุไว้ น�ำไปใช้วางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในการท�ำงาน/สายอาชีพ
(career planning) และยังเป็ นการส่งเสริมให้วศิ วกรเกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องอยูเ่ สมออีกด้วย
2. การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรน�ำผลการวิจยั ครัง้ นี้ไปท�ำการวิจยั แยกย่อยลงไปใน
แต่ละประเทศในอาเซียนว่ามีความต้องการสมรรถนะของวิศวกรแตกต่างจากโมเดลนีห้ รือไม่
3. ควรน�ำโมเดลไปท�ำการวิจยั ในบริบททีแ่ ตกต่างกันออกไป
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