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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ี เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ ท่ี
เช่ือมโยงกัน  ระหว่าง กลุ่มสถานศึกษา กับ กลุ่ม
อุตสาหกรรมประกอบดว้ย ผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์ และ
ผู ้ผลิตยานยนต์ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถทางการแข่ งขันด้านการออกแบบ
อุตสาหกรรมในกลุ่มผูผ้ลิตช้ินส่วนตกแต่งและอุปกรณ์
ส่วนควบในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดย มุ่ง ศึกษา
ความสามารถ ความพร้อมของนกัศึกษาท่ีไดจ้ากการเรียน 
ดา้นออกแบบอุตสาหกรรม ในสถาบนัการศึกษา ก่อนเขา้
สู่ตลาดแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต ์
และศึกษาความสามารถของนักออกแบบท่ีปฏิบัติงาน 
รวมถึงกระบวนการในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ี
ด าเนินการระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลิตช้ินส่วนยาน
ยนตก์บักลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ พบว่า ทั้ ง 3 กลุ่มมี
ความสัมพันธ์ และความเช่ือมโยงกัน ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้แก่กันในหลายมิติ แต่ยงัมีปัญหาในการ
ประสานขอ้มูล ความตอ้งการท่ีชัดเจน หากก าหนดตวั 
แทนกลุ่มหรือจดัตั้งคณะกรรมการหรืออ่ืนๆ เพื่อท าหนา้ท่ี
ประสานขอ้มูล ความตอ้งการ การส่งเสริมและสนบัสนุนใน
อุตสาหกรรมน้ี จะเห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน 
ค าส าคัญ: การออกแบบ / กระบวนการออกแบบ / กลยุทธ์
การออกแบบ / ออกแบบอุตสาหกรรม / ออกแบบผลิตภณัฑ ์/ 
อุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย / ช้ินส่วนตกแต่งยานยนต ์

Abstract 
The objective of this research is to study a 

relationship between programs for industrial design and 
automotive industries focus on automotive accessories and 
components. This study leads to competitive advantage 
enhancement in this automotive accessories and components 
group. Moreover, the study focuses on student readiness after 
graduations. 

Also, the study covers industrial designers 
capabilities improvement during their time working in 
automotive industries and automotive accessories – 
components industries. 

In conclusion, there are relationships between  these 
3 groups of academic, automotive industry and automotive 
accessories industry. However, some obstacles still exist. They 
are lacks of information coordination, unclear needs of 
partners requirements. If we are to continuously enhance this 
industry. We should establish an agent to oversee all 
stakeholder requirements. The agent do coordination, support, 
promote and build relation to all members. 
 
Keywords:  Design / Design process / Design strategy / 
Industrial design / Product design / Thailand automotives 
industry / Automotives accessories 
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1. บทน า 
อุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสนบัสนุน (Supporting Industry) 
และอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีผลิตวตัถุดิบป้อนให้แก่
อุตสาหกรรมสนับสนุน อาทิ  การผลิตแผ่นเหล็ก 
ผลิตภัณฑ์ยาง  และผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรม 
(Engineering Plastics) ไทยไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางการ
ผลิตรถยนตข์องภูมิภาค ท าใหอุ้ตสาหกรรมยานยนตไ์ทย
มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดบัท่ีสูงข้ึนกวา่เดิม เช่น 
เทคโนโลยกีารออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ [1] เป็นตน้ 
อุตสาหกรรมน้ีจึงมีความส าคญัทั้ งในด้านการจ้างงาน 
การก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมในประเทศ และการพฒันา
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง โดยเฉพาะกลุ่ม
ผูผ้ลิตช้ินส่วนในระดบั First Tier หรือ Second Tier มี
การปรับตวัเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตน้ีอย่างต่อเน่ือง
โดยเฉพาะการพฒันาศกัยภาพของแรงงาน ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบติังานถึงระดบับริหาร ประเทศไทยยงัรักษาเป้าหมาย
ท่ีตอ้งการเป็นฐานการผลิตรถยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน 
การเตรียมความพร้อมของแรงงานจึงไดรั้บการกระตุน้
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบนัการศึกษาของ
ไทย ทั้ งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีรับผิดชอบใน
ดา้นวิชาชีพในระดบัปฏิบติั งานและระดบัสูง ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตในหลาย
สาขาวชิา ใหมี้ความรู้ความสามารถเฉพาะเจาะจงมากข้ึน
ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์รวมถึงกลุ่มผูผ้ลิต ต่างจดั
ให้มีการฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้เม่ือมีการเข้าไป
ปฏิบติังานดว้ยความรู้ท่ีองคก์รมีอยู ่

บุคลากรหรือบณัฑิตท่ีจบการศึกษาใหม่ เม่ือเขา้
ไปปฏิบติังานอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ หลายๆส่วน
พบว่า การศึกษาท่ีได้มีการเรียนรู้มานั้น ยงัไม่สามารถ
น ามาใชห้รือประยกุตใ์ชก้บัการท างานจริงไดท้ั้งหมดใน
ยคุปัจจุบนั และบริษทัท่ีเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต ์ท่ีมี
การออกแบบผลิตภณัฑ์ของตนเองเพ่ือน าเสนอต่อกลุ่ม
ผูผ้ลิตยานยนต ์เร่ิมมีการสร้างกลุ่มงานดา้นออกแบบของ
ตนเอง เพื่อใหมี้ความสามารถในการออกแบบและพฒันา

ผลิตภณัฑ์ข้ึนเอง สามารถรองรับและตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มผู ้ผลิตยานยนต์ โดยมีการน าเสนอ
รูปแบบของการออกแบบเพ่ือใหต้อบรับกบัความตอ้งการ
ของกลุ่มตลาดภายในประเทศและภูมิภาค จากเดิมท่ีเป็น
การน าแบบจากกลุ่มผูผ้ลิตยานยนต์ มาด าเนินการสร้าง
เป็นช้ินส่วน แลว้ส่งกลบัเพ่ือประกอบในการผลิต หรือ
ใชเ้ป็นช้ินส่วนตกแต่ง (Automotive accessories) หาก
สามารถท าการผลิตได้ ตามเวลาและราคาตามความ
ตอ้งการของกลุ่มผูผ้ลิตยานยนตไ์ด ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 แสดงการด าเนินงานออกแบบและพฒันา
ผลิตภณัฑข์องกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์

 
ผลการส ารวจมาตรฐานการผลิตช้ินส่วนของ 

Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA) 
[2] ใน 3 ประเทศประกอบดว้ย ไทย อินโดนีเซียและ
มาเลเซีย พบว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงสุดในการ
พฒันา ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ตบแต่ง เป็นส่ิงยืนยนั
ได้ว่า กลุ่มผูผ้ลิตยานยนต์เร่ิมให้ความไวว้างใจในการ
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ออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นช้ินส่วนประกอบ ช้ินส่วน
ตกแต่งเพ่ือตอบรับกบัวถีิการด าเนินชีวติ (Life style) ของ
กลุ่มคนในประ เทศนั้ นๆ  รวม ถึงย ัง ช่วยสร้ างให้
ผูป้ระกอบการปรับเปล่ียนแนวคิด การผลิตจากในอดีตท่ี
ท าธุรกิจแบบรับจ้างผลิต OEM (Original equipment 
Manufacturer) เปล่ียนมาเป็นการผลิต ภายใตรู้ปแบบ 
การออกแบบของตนเองในลักษณะท่ีเรียกว่า ODM 
(Original Design Manufacturer) และต่อยอดจนสามารถ
ผลิต ได้ภายใต้แบรนด์ สินค้าของตนเอง หรือ OBM 
(Original Brand Manufacturer) เพื่อเป็นการพฒันาแบบ
บูรณาการ ใหส้ามารถท างาน สร้างงานไดอ้ยา่งย ัง่ยืนดว้ย
องค์ความรู้ทั้งสามดา้น คือ ดา้นการผลิต การออกแบบ 
และการตลาด 
 การวิจัย มุ่ง ศึกษาความสัมพันธ์และความ
เช่ือมโยงกนัท่ีเกิดข้ึน ระหวา่ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสถาบนั 
การศึกษาท่ีผลิตบุคลากรด้านการออกแบบ กลุ่มผูผ้ลิต
ช้ินส่วนตกแต่งยานยนต์ท่ีผลิตช้ินส่วนตกแต่งให้กับ
ผูผ้ลิตยานยนต์และกลุ่มผูผ้ลิตยานยนต์ท่ีพิจารณาเลือก
แบบของผลิตภณัฑไ์ปใชก้บัยานยนตข์องตนเอง ตามรูป
ท่ี 2  

       
 
 
 
 
รูปที่ 2 แสดงความสัมพนัธ์ ท่ีเช่ือมโยงกนั ระหว่าง 
สถานศึกษา กับ กลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลิตช้ินส่วนยาน
ยนต ์และอุตสาหกรรมยานยนต ์[3, 4, 5] 
 
2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

2.1 เพื่อศึกษาพ้ืนฐานความรู้และความสามารถ 
นักออกแบบอุ ตสาหกรรม  ท่ี เ ข้ าป ฏิบั ติ ง านกับ 
อุตสาหกรรมผูผ้ลิตช้ินส่วนตกแต่งยานยนต์และการ
ด าเนินกิจกรรมการออกแบบของอุตสาหกรรมผูผ้ลิต
ช้ินส่วนตกแต่งยานยนต ์

2.2 เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์และ ความเช่ือมโยง
กนัของ สถาบนัการศึกษา กลุ่มผูผ้ลิตช้ินส่วนตกแต่ง  
ตกแต่งยานยนต ์และกลุ่มผูผ้ลิตยานยนต ์

2.3 เพ่ือศึกษาและก าหนดแนวคิดในการพฒันา
ศักยภาพด้านการออกแบบอุตสาหกรรม ให้กับนัก
ออกแบบอุตสาหกรรม และสร้างความสามารถทางการ
แข่งขนัของผูผ้ลิตช้ินส่วนตกแต่งยานยนต ์ 

 
3. การออกแบบ 

การออกแบบมีควบคู่กบัมนุษยชาติ มาเน่ินนาน
ด้วยเป็นงานท่ีสร้างสรรค์ข้ึนเพ่ือความสุนทรีย์ ความ
สวยงามท่ีตอบสนองและถ่ายทอด รูปแบบจากความคิด
ออกมาเป็นผลงาน ท่ีผูอ่ื้น สามารถมองเห็น รับรู้ หรือ
สมัผสัได ้เพ่ือใหมี้ความเขา้ใจในผลงานร่วมกนั 

 
4. การออกแบบอุตสาหกรรม 

การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่นั้น เกิดข้ึนจากความ
ตอ้งการของตลาด(Needs – pull) และ การน าเสนอ
เทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้ไปสู่ตลาด (Technology – push) ท า
ใหก้ารออกแบบอุตสาหกรรมตอ้งมีการให้ความเอาใจใส่
ในกระบวนการออกแบบมากยิ่งข้ึน [6] การออกแบบ
อุตสาหกรรม ในหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีจดัให้มีข้ึน
ในประเทศไทยไดมี้การก าหนดช่ือของกลุ่มสาขาวิชาน้ี
ออกไปในหลายช่ือ ผูท้  าวิจยัได้ท าการศึกษา หลกัสูตร
และบทสัมภาษณ์ท่ีส่ือถึงแรงสนับสนุนจากภาครัฐท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งและมีความสัมพนัธ์กนักบั อุตสาหกรรม
ยานยนตแ์ละผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต ์

การออกแบบผลิตภัณฑ์ในลักษณะการออก 
แบบอุตสาหกรรมมีอีกความหมายนยัหน่ึง หมายถึง การ
ออกแบบท่ีสอดคลอ้งกบัการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 
เ ป็นการรวบรวมกันในหลากหลายสาขาของการ
ออกแบบและครอบคลุม มีขอบเขตอยา่งกวา้งขวาง [7, 8] 
นกัออกแบบอุตสาหกรรม ตอ้งมีความรู้หลากหลายสาขา
และแง่มุม ประมาณกว่า 90 % ของผลิตภณัฑ์ท่ีออกสู่
ตลาดไม่ประสบความส าเร็จ [8]  เน่ืองมาจากผลิตภณัฑ ์
นั้ นมีความผิดพลาดในการออกแบบ จากความรู้ทาง



เทคนิค ลกัษณะการใชง้านและการเลือกวสัดุท่ีใชผ้ลิตท่ี
ไม่เหมาะสม รวมถึงการออกแบบปัจจุบนัมีการแข่งขนั
ในตลาดเพ่ิมสูงข้ึนและสินคา้ ผลิตภณัฑ์ มี วฏัจกัรชีวิต
สั้ นลง [9] ซ่ึงเราสามารถพบการเปล่ียนแปลงในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีรวดเร็วและอายุ ระยะเวลาของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่ในตลาดสั้ นลงจาก เดิมท่ีผูผ้ลิตก าหนด
และวางผลิตภณัฑสู่์ตลาด (Product – push) เป็นแรงดึง
จากความตอ้งการของตลาด (Market – pull) รวมทั้งการ
พฒันาเทคโนโลยีและการเพ่ิมข้ึนของการแข็งขันใน
ระดบันานาชาติ ซ่ึงหลายๆบริษทัผูป้ระกอบการเลือกใช้
การพฒันาผลิตภณัฑ ์เป็นแนวทางในการเพ่ิมรายได ้[10]  

 
5. กระบวนการออกแบบ (Design process) 

กระบวนการออกแบบมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อ
การพฒันาผลิตภณัฑ์ การเพ่ิมมูลค่าสินคา้และผลก าไร 
ให้กับองค์กร หากมีการใช้กระบวนการออกแบบท่ีดี
สามารถน ามาใช้ลดระยะเวลาในการพฒันาผลิตภณัฑ์
ใหม่ ลดปัญหาในการออกแบบได ้[7] 

กระบวนการออกแบบ คือ ขั้นตอน วิธีการ การ
ออกแบบดว้ยการท างาน ปฏิบติั อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายของการออกแบบ ปัจจุบนัการออกแบบ
ดว้ยเทคโนโลยี และกระบวนการใหม่ๆ ท่ีมีเคร่ืองมือท่ี
ทนัสมยั เคร่ืองมือดิจิตอลต่างๆ มาช่วย เพื่อท าให้เกิดการ
ออกแบบบางอย่างมีความพิเศษและเฉพาะเจาะจง ส่ิง
ใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ีเป็นแรงผลกัดันให้นักออกแบบ 
ต้อ ง ป รั บ ป รุ ง  ป รั บ ตั ว แ ล ะพัฒน า ตน เ อ ง ใ ห้ มี
ความสามารถเพ่ิมข้ึน [8] โดยกระบวนการออกแบบนั้นมี
วิธีการ ขั้ นตอนแตกต่างกันออกไปตามสภาพหรือ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีมีความแตกต่างกัน รวมทั้ ง
เ ท คโนโลยี แ ล ะก าร ผ ลิต  มี ก า ร ศึ กษ าวิ จั ย ด้ า น
กระบวนการออกแบบในหลายๆ มิติ ทั้ งก าหนดเป็น
แนวคิดแบบกวา้ง หรือเจาะลึกเป็นขั้นตอน ตามตวัอยา่ง
รูปท่ี 3 – 5 ผูว้ิจยัสามารถสรุปและก าหนดเป็นโมเดลข้ึน
ใหม่ไดต้ามรูปท่ี 6 

 
 

 
 
 

รูปที ่3 กระบวนการออกแบบของ Lawson [15] 

          
        รูปที ่4 กระบวนการออกแบบของ Tim brown [16] 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5 กระบวนการออกแบบของ 
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รูปที ่6 บทสรุปกระบวนการออกแบบ 
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การออกแบบผลิตภัณฑ์  ท่ี ส่ง เสริมให้นัก
ออกแบบเน้นถึงการประสานงานของการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์กระบวนการออกแบบและส่วนประกอบท่ีเขา้
มาเก่ียวขอ้งหลงัการออกแบบ [12] ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ี
ท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถออกสู่ตลาดได้ รวมถึงใน
แนวความคิดด้านกระบวนการออกแบบทั้ งหมด มี
งานวิจยัต่างๆ มีขอ้สรุปคือ กระบวนการออกแบบหลกั 
และความสามารถทางการออกแบบ การคิด สามารถ
เกิดข้ึนได้จากประสบการณ์ [8, 9, 11] การสั่งสม
ประสบการณ์นั้น นกัออกแบบอุตสาหกรรม ไม่ตอ้งการ
เพียงกระบวนการรับรู้และทกัษะส่วนบุคคลหรือทกัษะ
ทัว่ๆไปเท่านั้น แต่ยงัตอ้งการทกัษะอ่ืนๆ เช่น การต่อรอง
กบัลูกคา้, การวเิคราะห์ปัญหา, ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี
เพื่อความส าเร็จของงานและการจดัการโครงการรวมถึง 
มีความรู้ในดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีตอ้งมีการเติมเต็ม
อย่างต่อเน่ือง ทักษะการประสานงานและการจดัการ
โครงการ และยงัรวมถึงความรู้และทกัษะ ของการท างาน
เป็นทีม การติดต่อประสานงานร่วมกนั ซ่ึงทั้งหมดตอ้ง
เร่ิมข้ึนจากการศึกษาในมหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ด้านการออกแบบท่ีดี คือ ปัจจัย
ส าคญัของการสร้างสรรค์ในการออกแบบตอ้งสามารถ
ด าเนินไดอ้ย่างต่อเน่ือง รวมทั้ งการได้รับประสบการณ์
จากความร่วมมือขององคก์ร [8] และปัจจุบนัการท างาน
ดา้นการออกแบบปัจจุบันมีความแตกต่างจากอดีตมาก 
แต่ไม่มีการปรับปรุงขอ้มูล และความตอ้งการด้านการ
ออกแบบอุตสาหกรรมในตลาดแรงงานและอุตสาหกรรม
การผลิตตอ้งการคนท่ีมีความรู้ความสามารถ มีทกัษะและ
ความรู้ท่ีเหมาะสมกบัการท างาน [8]  
 

6. พืน้ฐานความรู้และความสามารถ 
นักออกแบบอุตสาหกรรม 

บริบทของนักออกแบบอุตสาหกรรมในการ
ปฏิบัติงานมีความแตกต่างจากในอดีต [8] จากการท่ี
ภาครัฐจัดให้มีการเรียนการสอนด้านการออกแบบ
ผลิตภณัฑต์ามสถาบนัการศึกษา มีความหลากหลายของ
หลกัสูตร แต่ยงัไม่มีความเฉพาะในส่วนของการศึกษา

ด้านออกแบบท่ีต้องการคนท่ีมีความรู้ มีทักษะและ
สามารถท างานได้ในอุตสาหกรรม [8] จึงเป็นเหตุให้
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ท่ีเ ร่ิมมีการออกแบบและ
พัฒนารูปแบบเป็นของตนเองขาดบุคลากรท่ีมีความ
ช านาญ โดยต้องมีการพฒันาบุคลากรในระยะเวลาท่ี
จ ากดั การจดัให้มีการฝึกอบรม การเรียนรู้และถ่ายทอด
ความรู้จากกลุ่มผูผ้ลิต การสั่งสมประสบการณ์ การสร้าง
กระบวนการคิดในการออกแบบข้ึนมาใหม่ ซ่ึงเกิดตน้ทุน
ทั้งระยะเวลาและค่าใชจ่้าย ท าให้เสียโอกาสทั้งทางการ
พฒันาความรู้ ดา้นการออกแบบในอุตสาหกรรมยานยนต์
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และศกัยภาพ ผูป้ระกอบการเอง
ต่อการแข่งขนัภายในและภายนอกประเทศ 

การพัฒนาความ รู้ด้ านการออกแบบใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ มีส่วนส าคญัในการท่ีจะเร่ิมสร้าง
สินคา้หรือผลิตภณัฑ์ข้ึนเองของประเทศไทยในอนาคต 
การบ่มเพาะนกัออกแบบผลิตภณัฑ์ให้มีความช านาญ มี
ความรอบรู้ ทกัษะ เป็นส่วนเสริมสร้างอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ให้มีการพฒันากระบวนการออกแบบอุตสาหกรรม
ของประเทศให้กา้วต่อไปโดยไม่ใช่เพียงการตั้งฐานเพื่อ
ท าการผลิต การประกอบอีกต่อไป แต่เป็นการสร้าง
คุณค่า (Value - creation) ออกแบบรูปแบบสินคา้ ท่ีมี
ความเฉพาะเจาะจงมากข้ึน พร้อมท่ีจะเป็นการกา้วต่อไป
อีกขั้ นของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมสนบัสนุน (Supporting Industry) ท่ีมีกลุ่ม
ธุรกิจของคนไทยภายในประเทศ ซ่ึงมีความส าคญัต่อ 
อุตสาหกรรมของไทยท่ียงัขาดความรู้ และความพร้อมท่ี
จะรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมดงักล่าว ท่ีมี
แนวโนม้สูงข้ึนไดต้่อไป 
7. การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัในลกัษณะ
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ผูว้ิจยัไดก้ าหนด
แนวทางในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล โดยใช้การ
สัมภาษณ์และแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ ผูว้ิจัยได้
ออกแบบ แบบสัมภาษณ์จากวตัถุประสงคก์ารวิจยัและมี
การทดสอบแบบสมัภาษณ์เพ่ือท าการแกไ้ข โดยแบ่งเป็น 
3 ส่วนคือ ส่วนทั่วไป – ส่วนของความสามารถท่ี



เก่ียวขอ้งกบัศกัยภาพของนกัออกแบบอุตสาหกรรม ส่วน
ของความเช่ือมโยงกบักลุ่มต่างๆ และความคาดหวงัท่ีมี
ต่อนกัออกแบอุตสาหกรรม ในส่วนแบบสอบถามผูว้ิจยั
น าแนวทางของการก าหนดความต้องการของนัก
ออกแบบอุตสาหกรรมของ U.S. Department of Labor 
[12] มาปรับใชเ้ป็นกรอบในแบบสัมภาษณ์และน าขอ้มูล
ของ IDSA (Industrial Designers Society of America) 
[13] โดยท่ีก าหนด ความสามารถและทกัษะดา้นเทคนิค 
44 ขอ้ มาปรับใช้จ านวน 34 ขอ้ โดยผูว้ิจยัตดัค าถาม
บางส่วนท่ีไม่สามารถสะทอ้นไดถึ้งการพฒันาศกัยภาพ 
โดยมีกลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ย กลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนต ์กลุ่มอุตสาหกรรมช้ินส่วนตกแต่งยานยนตแ์ละกลุ่ม
สถาบนัการศึกษา โดยสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลไดด้งัน้ี 
(ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 ขอ้มูลท่ีด าเนินการเก็บรวบรวมได ้
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
จากการศึกษาพบว่าในปัจจุบันการเช่ือมโยง

ขอ้มูลกับสถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนด้าน
ออกแบบอุตสาหกรรม และการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้
ขององค์กรการศึกษาความสัมพนัธ์และความเช่ือมโยง
ของ สถาบนั การศึกษา – อุตสาหกรรม (ผูผ้ลิตช้ินส่วน
ตกแต่งยานยนตแ์ละผูผ้ลิตยานยนต)์ (ตารางท่ี 2)  แสดง
ใหเ้ห็นถึงความพยายามท่ีจะตอบสนองซ่ึงกนัและกนัของ
แต่ละกลุ่ม ผู ้วิจัยได้ท าการศึกษาและสรุปข้อมูลได้
ต่อไปน้ี 
8. การวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการสัมภาษณ์และแบบสอบถามท่ีได้เก็บ
รวบรวมขอ้มูล คือ ขอ้มูล  (A) 1   กบั ขอ้มูล  (A) 2 ,

ขอ้มูล  (B) 1   กบั ขอ้มูล  (C) 2 และขอ้มูล  (A) 1   กบั 
ขอ้มูล  (B) 1 มองในแง่ของศกัยภาพของนกัออกแบบ
อุตสาหกรรมและความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมทีมี
ต่อนกัออกแบบอุตสาหกรรมขอ้มูล (A) 1 กบั ขอ้มูล  (B) 
1 กบั ขอ้มูล (C) 1 ความสมัพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงกนัทั้ง 3 ส่วน 
8.1 ความต้องการของอุตสาหกรรมทีมีต่อนัก
ออกแบบอุตสาหกรรม 
การจัดการบุคลากรด้านออกแบบอุตสาหกรรม และการ
ด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ ผูว้ิจยัใชค้วามพยายามในการขอเขา้สัมภาษณ์และ
พบปะ พูดคุยถึงการ ด าเนินงานของกลุ่มน้ี จากกลุ่ม
ผูผ้ลิตช้ินส่วนตกแต่งยานยนต์ท่ีก าหนดไว ้6 บริษัท
สามารถได ้ เขา้สัมภาษณ์ระดบัผูจ้ดัการฝ่าย 3 คนจาก 3 
บริษทั ท่ีรับผิดชอบในการพฒันาผลิตภัณฑ์ และตอบ
แบบสอบถาม 5 คนจาก 5 บริษทั กลุ่มช้ินส่วนตกแต่ง 2 
คนจาก 2 บริษทั จากเป้าหมายเดิม (ตารางท่ี 3) 
 กลุ่มผู้ผลิตยานยนต์ 
 กลุ่มผูผ้ลิตยานยนตไ์ดใ้ห้ขอ้มูลวา่ยงัคงมีความ
ต้องการและคาดหวังให้นักศึกษาท่ีจบการศึกษา มี
ความสามารถในระดบัท่ีจะสามารถเขา้ไปเรียนรู้งานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย ฝึกฝนงานภายในระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 
ปีใหไ้ดผ้ล และไม่ไดค้าดหวงัวา่จะสามารถปฏิบติังานได้
ในทันที สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยท่ีไม่สามารถผลิต
นัก ศึ กษ า ให้ส ามารถ มีค ว ามช าน าญได้ ใน ส่ิ ง ท่ี
เฉพาะเจาะจง ในส่วนของนักออกแบบอุตสาหกรรม
ตอ้งการให้มีความสามารถในการออกแบบ มีความคิด
สร้างสรรค์ แต่ตอ้งค านึงความสามารถในการผลิต ราคา 
ตน้ทุน (เศรษฐศาสตร์) และมีความรู้ทางดา้นการตลาด 
 ความร่วมมือกับภาครัฐผ่านทางมหาวิทยาลยั
กลุ่มอุตสาหกรรมแสดงเจตจ านงวา่ มีความยินดีให้ความ
ร่วมมือในทุกๆ ดา้นทั้ งการฝึกงาน การศึกษาดูงานของ
นักศึกษา จัดการประกวดออกแบบ และมีอย่างน้อย 1 
บริษทัจากการสมัภาษณ์ก าลงัอยูร่ะหวา่งการเตรียมการท่ี
จะเป็น Course sponsor ใหก้บัสถาบนัการศึกษา ท่ีถือวา่มี
ความส าคญัต่อการร่วมพฒันาองค์ความรู้ให้แก่ผูเ้รียน 

(A) กลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต ์
(B) กลุ่มอุตสาหกรรม 
ช้ินส่วนตกแต่งยานยนต ์

(C) กลุ่มสถาบนั 
การศึกษา 

การเก็บขอ้มูลท่ีได ้

(1) จากการสมัภาษณ์ (2) จากแบบสอบถาม 1, 2 

รถยนต ์1 คน, 
รถจกัรยานยนต ์2 คน 

รถยนต ์3 คน, 
รถจกัรยานยนต ์2 คน 

2 คน - 

รัฐ 2 แห่ง,  
เอกชน 1 แห่ง 

60 คน 



และ Business week ไดจ้ดัอนัดบัสถานบนัการศึกษาดา้น
ออกแบบ 60 อนัดบัของโลก เม่ือปี2009 ทั้ง 60 อนัดบั มี
การสนับสนุนจากอุตสาหกรรมด้วย Course sponsor 
หรือท่ีเรียกว่า Business partnership เพื่อให้ความรู้และ
เสริมประสบการณ์ใหก้บันกัศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

กลุ่มผู้ผลิตชิน้ส่วนตกแต่งยานยนต์ 
กลุ่มผูผ้ลิตช้ินส่วนตกแต่งยานยนต์มีความคาดหวงัต่อ
นักศึกษาท่ีจบการศึกษาว่า ควรมีความสามารถในการ
ปฏิบติังานไดใ้นทนัที หรือหากมีการฝึกฝนตอ้งใชเ้วลา 
นอ้ยกวา่ 3 เดือน หากเป็นไปไดจ้ะเลือกรับจากผูท่ี้มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบนัการศึกษา การฝึกงานของนกัศึกษา สถาบนัการศึกษาจดัให้มีการฝึกทกัษะ ดว้ยการฝึกงาน 

นกัศึกษาส่งผลงานประกวด ให้นกัศึกษาส่งผลงานเขา้รวมประกวดตามหวัขอ้และขอ้ก าหนด
ของผูจ้ดัประกวด 

การศึกษาดูงาน จดัการศึกษา ดูงานให้กบันกัศึกษา เยีย่มชม รับฟังบรรยายระยะ
สั้น 

สนบัสนุนอาจารยร่์วมตดัสินการ
ประกวดออกแบบ 

อาจารย์ผู ้สอนด้านออกแบบ เข้าร่วมการตัดสินการประกวด
ออกแบบภายใตห้วัขอ้และขอ้ก าหนดของผูจ้ดัประกวด 

ผูผ้ลิตช้ินส่วนตกแต่ง 
ยานยนต ์

การฝึกงานของนกัศึกษา จดัให้นกัศึกษาเขา้ฝึกงานกบัฝ่ายออกแบบหรือส่วนงานท่ีมีการ
ออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์

การศึกษาดูงานของนกัศึกษา ให้นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ระยะสั้นในส่วนท่ีสามารถเปิดเผย
ขอ้มูลได ้

สนบัสนุนเป็น Course sponsor อยู่ระหว่างก าหนดนโยบายเพ่ือสนับสนุนด้วยการเป็น Course 
sponsor ให้กบัสถาบนัการศึกษาโดยก าหนดกรอบและหัวขอ้การ
ออกแบบให้กับนักศึกษาด าเนินการคัดเลือกเฉพาะกลุ่มหรือ
บุคคลน ารูปแบบท่ีได้ทั้ งหมดหรือบางส่วนไปเป็นแนวทางใน
การพฒันาต่อไปเพ่ือส่งมอบให้กบัผูผ้ลิตยานยนต ์

จดัการประกวดออกแบบ จดัการประกวดออกแบบภายใตห้ัวขอ้และขอ้ก าหนดของผูผ้ลิต
นั้นๆ และน ารูปแบบท่ีไดท้ั้งหมดหรือบางส่วนไปเป็นแนวทาง
ในการพฒันาต่อไปเพ่ือส่งมอบให้กบัผูผ้ลิตยานยนต ์

ผูผ้ลิตยานยนต ์ การฝึกงานของนกัศึกษา จดัให้นกัศึกษาเขา้ฝึกงานกบัฝ่ายออกแบบหรือส่วนงานท่ีมีการ
ออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์

การศึกษาดูงานของนกัศึกษา ให้นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ระยะสั้นในส่วนท่ีสามารถเปิดเผย
ขอ้มูลได ้

จดัการประกวดออกแบบ จดัการประกวดออกแบบภายใตห้ัวขอ้และขอ้ก าหนดของผูผ้ลิต
ยานยนต์นั้นๆ และน ารูปแบบท่ีไดท้ั้งหมดหรือบางส่วนไปเป็น
แนวทางในการพฒันารวมทั้งร่วมกบัผูผ้ลิตช้ินส่วนตกแต่งยาน
ยนตใ์นการแบ่งปันขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประกวด 

การฝึกอบรมและจดัศูนยก์ารเรียนรู้ จดัการฝึกอบรมให้กบันกัศึกษาท่ีมีความสนใจการออกแบบยาน
ยนตโ์ดยการถ่ายทอดของเจา้หน้าท่ีออกแบบของผูผ้ลิตยานยนต์
นั้นๆ 

กลุ่ม ความสมัพนัธ์และความเช่ือมโยง รายละเอียดของความสมัพนัธ์และความเช่ือมโยง 

ตารางท่ี 2 แสดงความสมัพนัธ์และความเช่ือมโยงของ สถาบนัการศึกษา – อุตสาหกรรม 
(ผูผ้ลิตช้ินส่วนตกแตง่ยานยนตแ์ละผูผ้ลิตยานยนต)์ 



ประสบการณ์ท างานแล้วเน่ืองมาจากการแข่งขันของ
ตลาดช้ินส่วนตกแต่งยานยนต์และมูลค่าของตลาดมีสูง
(จากยอดรายไดข้องผูผ้ลิตช้ินส่วนตกแต่งยานยนต์ราย
หน่ึงสรุปยอดขายในปี 2553 กวา่ สามร้อยลา้นบาท ท่ีส่ง
มอบให้กบัผูผ้ลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์) ปัจจุบัน
การแข่งขนัในการพฒันาผลิตภณัฑ์เน้นท่ีการออกแบบ 
โดยกลุ่มผูผ้ลิตยานยนตจ์ะพิจารณาเลือกรูปแบบก่อนการ
ตัดสินใจอ่ืนๆ การด าเนินกระบวนการออกแบบ การ
ฝึกฝนภายในองคเ์ม่ือตอ้งรับบุคลากรใหม่เขา้ปฏิบติังาน 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้ งหมดเห็นตรงกันว่าการใช้ฝึกฝนไป
พร้อมๆ กบัการปฏิบติังาน (On the Job Training) เป็นส่ิง
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดกบักิจกรรมเชิงศิลป โดยเฉพาะดา้นการ
ออกแบบ ประกอบการใช้การดูดซับความรู้จากผู ้มี
ประสบการณ์ท่ีถ่ายทอดให้รุ่นนอ้ง ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้
ทราบและพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆ กันเช่นเดียวกับ
กระบวนการยกระดบัความรู้แบบ SECI Model [14] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 กลุ่มสถาบันการศึกษาด้านออกแบบอุตสาหกรรม 
 สถาบันการศึกษาได้รับแรงกดดันทั้งจากครอบ 
ครัวนกัศึกษา และตวันกัศึกษาเอง รวมถึงอุตสาหกรรเม่ือ
จบการศึกษานักศึกษาจะมีความสามารถและปฏิบติังาน
ได้อย่ า ง ท่ี มุ่ งหวัง  แต่ มัน ไ ม่ ใ ช่ เ ร่ื อ ง ง่ า ยส าห รับ
สถาบนัการศึกษาท่ีจะจดัหลกัสูตรท่ีตอ้งเรียนโดยทัว่ไป
และยงัต้องฝึกฝนนักศึกษาในความสามารถอ่ืนๆ ใน
ระยะเวลาท่ีจ ากัด [8]  จากการศึกษาข้อมูล พบว่า 

วิทยาลยั มหาวิทยาลยั สถาบนัทั้งของรัฐและเอกชน ท่ีมี
การเรียน การสอนด้านการออกแบบอุตสาหกรรมและ
หลกัสูตร รายวชิา ท่ีคลา้ยคลึงกนั (ตารางท่ี 4) มีปัญหาใน
ลกัษณะท่ีกล่าวมา จากการสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนสาขา
ออกแบบอุตสาหกรรมและสาขาท่ีมีการเรียนการสอน
คลา้ยคลึงกันจากมหาวิทยาลัย จ านวน 3 แห่ง ( เป็น
มหาวิทยาลัยสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 2 แห่ง และมหาวิทยาลยัเอกชน 1 แห่ง)    
อาจารยผ์ูส้อนใหค้วามส าคญักบัการเรียนการสอน ล าดบั
แรกคือ การให้ฝึกประสบการณ์จากการออกแบบเพื่อ
สร้างทกัษะตามโจทยท่ี์ก าหนด โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาจะ
ให้ค  าแนะน า ก ากับดูแลในเ ร่ืองของกระบวนการ
ออกแบบ แนวคิด เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถ
ทางการออกแบบท่ีถูกสร้างจากประสบการณ์ ล าดับท่ี
สองคือ ตอ้งมีความรอบรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีจะน าไปใช้
กับการออกแบบ เพราะนักออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่
ต้องการเพียงเฉพาะทักษะการรับรู้และทักษะด้าน
กระบวนการออกแบบแต่ต้องการทักษะอ่ืนๆ และ
เป้าหมายของการศึกษาดา้นการออกแบบคือ ตอ้งการให้
มีความรู้ในหลากหลายแขนง ล าดับสุดทา้ย คือ การมุ่ง
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความช านาญในการการสร้าง
แนวคิดของการออกแบบและสามารถระบุส่ิงส าคญัจาก
แนวคิดนั้นๆ ถึงแมว้า่จะมีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบ (CAD) มาช่วยในการพฒันากระบวนการ
ออกแบบแต่ยงัคงตอ้งมีการเขียนภาพร่างในกิจกรรมและ
กระบวนการออกแบบ  นอกจากสามข้อหลักแล้ว
มหาวิทยาลัยยงัมีข้อเสนออ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ คือ ความ
ตอ้งการใหก้ลุ่มอุตสาหกรรมเปิดกวา้งในการเขา้ไปศึกษา
ดูงาน รวมถึงการฝึกวิชาชีพของนักออกแบบซ่ึง
มหาวทิยาลยัก าลงัพิจารณาและมีความพยายามท่ีจะขยาย
ระยะเวลาในการฝึกวิชาชีพให้มากข้ึน (แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
นโยบายของผู ้บ ริห ารระดับภาควิช า ,คณะ )  ให้
อุตสาหกรรมร่วมสนับสนุนวิทยากร เจ้าหน้าท่ี  ท่ี มี
ประสบการณ์ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาได้
น าไปใช ้
 ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมมีความตอ้งการให้
นั ก อ อ ก แ บบ อุ ต ส า ห ก ร ร ม  มี ค ว า ม รู้ ม า ก ก ว่ า

ตารางท่ี 3 จ านวนกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละผูผ้ลิต
ช้ินส่วนตกแต่งยานยนตท่ี์มีการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์
กลุ่มผูผ้ลิตช้ินส่วน 

ตกแต่งยานยนต ์
ประเภท 

อยา่งนอ้ย 9 แห่ง อยา่งนอ้ย 10 แห่ง* รถยนต ์

4 แห่ง รถจกัรยานยนต ์ อยา่งนอ้ย 4 แห่ง 

*ในจ านวนน้ีรวมถึงกลุ่มบริษทัท่ีด าเนินกิจกรรมในการพฒันา
สินคา้ช้ินส่วนตกแต่งยานยนตท่ี์ถูกตั้งข้ึนโดยกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต ์ไม่น้อยกวา่ 3 แห่ง 



ความสามารถดา้นการออกแบบ คือ ความรู้ดา้นการตลาด 
ดา้นเศรษฐศาสตร์ ดา้นวิศวกรรม กระบวนการผลิต เพื่อ
น าไปออกแบบสินค้าท่ีมีรูปแบบสวยงามและราคาท่ี
แข่งขนัได ้สามารถน าไปผลิตไดจ้ริงบนเทคโนโลยท่ีีมีอยู ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบนัการศึกษาตอ้งผลิตบุคลากรท่ีสามารถ
รองรับการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนใหม่ มีความพร้อมในการ
พัฒน า ตน เ อ ง อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว โ ด ย อ า ศั ย พ้ื น ฐ าน 
ประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ กลุ่ม
อุตสาหกรรมมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนแก่
ภาครัฐในเร่ืองของการออกแบบอุตสาหกรรม ผ่านทาง
มหาวทิยาลยั 

จากการด าเนินการท่ียงัไม่มีตวัเช่ือมเป็นผูบ้อก
กล่าวถึงความต้องการของมหาวิทยาลัยและส่ิงท่ีกลุ่ม
อุตสาหกรรมมี และพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุน เพื่อให้
เกิดเป็นรูปธรรมมากกวา่การจดัการประกวดออกแบบ ท่ี
มุ่งเนน้ไปท่ีการประชาสัมพนัธ์องคก์รและการดูดซบัเอา
ความคิดใหม่ๆ ของผูอ้อกแบบมากกว่าการให้ความรู้ท่ี
แทจ้ริงแก่นกัศึกษา 

 
 

9. บทสรุปผลการศึกษา 
 ความสัมพนัธ์และความเช่ือมโยงของ สถาบัน 
การศึกษา – กลุ่มอุตสาหกรรม(ผูผ้ลิตช้ินส่วนตกแต่งยาน
ยนตแ์ละผูผ้ลิตยานยนต)์ ไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นกัศึกษา นกัออกแบบอุตสาหกรรมนั้นจ าเป็น

อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งหมัน่ตรวจสอบความสามารถของตนเอง
และพฒันาตนเอง เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตวัเพ่ือ
น าไปสู่การสร้างประสบการณ์น าไปใชใ้นการออกแบบ
ต่อไป (ผูว้ิจยัไดท้ าการส ารวจขอ้มูลของนกัศึกษาท่ีเรียน
ด้านออกแบบอุตสาหกรรมและนักออกแบบในกลุ่ม
ผูผ้ลิตช้ินส่วนตกแต่งยานยนต์ เพื่อประเมินศักยภาพ, 
ความสามารถ, ทกัษะดา้นเทคนิค และทกัษะส่วนบุคคล 
โดยใชแ้นวทางของ IDSA ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งท าการ
วจิยั) 
 ใ น ส่ ว น ข อ ง ค ว า ม เ ช่ื อ ม โ ย ง ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรมเองนั้น โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม
ช้ินส่วนตกแต่งยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มี
ความต้องการให้มีความร่วมมือ เกิดข้ึนเพ่ือเป็นการ
พัฒนาศักยภาพของการออกแบบ ความรู้  เทคนิค

ตารางท่ี 4 การจดัการเรียนการสอนดา้นดา้นการออกแบบอุตสาหกรรม / 
ศิลปอุตสาหกรรม / ออกแบบผลิตภณัฑห์รือท่ีใชช่ื้ออ่ืน 

ท่ีมีหน่วยกิตและรายวชิาใกลเ้คียงกนัของประเทศไทย 
 

สถาบนัการศึกษา 

สถาบนัการศึกษาท่ีจดัให้มีการเรียนการสอน 

ดา้นการออกแบบอุตสาหกรรม/ศิลปอุตสาหกรรม / ออกแบบผลิตภณัฑ ์

หรือท่ีใชช่ื้ออ่ืน ท่ีมีหน่วยกิตและรายวิชาใกลเ้คียงกนั 

สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
ในส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลยั 11 แห่ง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 7 แห่ง 
มหาวิทยาลยัราชภฎั 16 แห่ง 

 

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน สถาบนัการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั 3 แห่ง 

สถาบนัการศึกษาระดบัสถาบนัและวิทยาลยั 3 แห่ง 



กระบวนการท่ีมีอยู ่ แต่กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และ
กลุ่มอุตสาหกรรมช้ินส่วนตกแต่งยานยนตมี์ความเขา้ใจดี 
ถึ ง ก า ร แข่ ง ขัน ท่ี ต้อ ง ก า ร เ ป็ น ผู ้ผ ลิ ต ให้ กับ ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ จึงเป็นการยากท่ีจะเกิดความ
ร่วมมือข้ึนได้เพราะการออกแบบคือ อาวุธส าคัญท่ีจะ
น าไปสู่ความแตกต่างจากคู่แข่งขนั 
 
10. กติตกิรรมประกาศ 

ผูว้ิจยัขอขอบคุณ กลุ่มผูผ้ลิตยานยนตแ์ละกลุ่ม
ผู ้ผลิตช้ินส่วนตกแต่งยานยนต์ ท่ีให้ความกรุณาเข้า
สัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลท่ีมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิม
ความสามารถให้กับการออกแบบอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมยานยนต์ ขอขอบคุณสถาบันการศึกษา 
อาจารย ์นกัศึกษาท่ีร่วมให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒน าก า ร ศึ กษ า ให้ ต ร ง กับ ค ว ามต้อ ง ก า ร ข อ ง
อุตสาหกรรมอยา่งแทจ้ริง 
 ผูว้ิจยัพยายามอย่างยิ่งในการเขา้ถึงขอ้มูลด้าน
การออกแบบ ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคัญท่ีจ านวนข้อมูลท่ี
รวบรวมได้มีเพียงจ ากัด ตามกล่าวไวข้้างต้น คือ การ
พฒันาผลิตภณัฑ์ เป็นความลบัขององค์กรท่ีไม่สามารถ
เปิดเผยขอ้มูลในการออกแบบและพฒันาสินคา้ได้ แต่จะ
สามารถเปิดเผยขอ้มูลไดเ้ม่ือสินคา้นั้นไดอ้อกสู่ตลาดแลว้ 
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