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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจของวิศวกรที่จะไปทํางานในประเทศ
สมาชิกอาเซียน กรณี ศึกษา วิศวกรที่ทาํ งานในพื้นที่จงั หวัดระยอง ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ของ
การวิจยั 3 ข้อ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความตั้งใจของวิศวกรที่จะเดินทาง
ไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านการย้ายถิ่นที่ส่งผลต่อความตั้งใจของวิศวกรที่จะ
เดินทางไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน
3. เพื่อประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธขององค์กรด้านอัตรากําลังคน
ผูว้ จิ ยั ใช้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวน
ประชากร ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบตามสะดวก (Convenience selection) ตามคุณสมบัติที่กาํ หนดไว้
จนกระทัง่ ครบจํานวนตามที่ตอ้ งการ ใช้วธิ ีการวิจยั โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
(Questionnaire) ที่สร้างขึ้นมาสําหรับเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม โดยเนื้อหาของ
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานส่ วนบุคคล รวม 7 ด้าน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สาขาที่จบ ประสบการณ์การทํางาน สถานภาพสมรส ระดับตําแหน่ง และรายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านแรงจูงใจ 3 ด้านได้แก่ ความต้องการประสบ
ความสําเร็ จ ความต้องการอํานาจ และความต้องการเป็ นที่ยอมรับในสังคม
ส่วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการย้ายถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ ปั จจัยผลัก
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านการเมืองและนโยบายแรงงาน ปัจจัยดึงดูด
ด้านสภาพแวดล้อมภายในการทํางานด้านผลตอบแทน และด้านโอกาสก้าวหน้า อุปสรรคต่อ
การย้ายถิ่นและปัจจัยส่ วนบุคคล
ส่วนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับระดับความตั้งใจในการย้ายถิ่นไปทํางานในประเทศสมาชิก
อาเซียน
ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 ชุด พบว่า
มีแบบสอบถามตอบกลับมาเป็ นจํานวน 400 ชุด คิดเป็ นร้อยละ100
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ ในการทดสอบความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิแอลฟ่ า (Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
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เท่ากับ 0.81
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับ
การประมวลผลข้อมูลทางสถิติ (SPSS) โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ใช้สถิติ
เชิงพรรณนา คือ ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับระดับ
ความสําคัญ ของแรงจูงใจ ปัจจัยการย้ายถิ่น และความตั้งใจที่จะย้ายถิ่นของวิศวกรเพือ่ ไปทํางาน
ในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าเฉลี่ย (  ) และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) และการทดสอบสมมติฐานของตัวแปรต้นมีผลต่อตัวแปรตาม โดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple linear regression analysis)

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานส่ วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน ที่ได้ศึกษา จําแนกตามเพศ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
จํานวน 348 คน คิดเป็ นร้อยละ 87 และเพศหญิง จํานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 13 จําแนกตามอายุ
พบว่า ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-45 ปี จํานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.5 รองลงมา คือ ผูท้ ี่มีอายุ
ระหว่าง 36-40 ปี จํานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.5 และอายุของกลุ่มตัวอย่างที่มีจาํ นวนน้อยที่สุด
คือ 46-50 ปี จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.5 จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่
มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 296 คน คิดเป็ นร้อยละ 74 และระดับการศึกษาปริ ญญาโท
จํานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 26 จําแนกตามสาขาที่เรี ยนจบ พบว่า ส่ วนใหญ่เรี ยนจบสาขา
เครื่ องกล จํานวน 175 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.8 รองลงมา คือ สาขาไฟฟ้ า จํานวน 83 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 20.8 จําแนกตามประสบการณ์ทาํ งาน พบว่า ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ทาํ งานมากกว่า 9 ปี
จํานวน 271 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.8 รองลงมา คือ ประสบการณ์ทาํ งานระหว่าง 3-6 ปี จํานวน
62 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.5 และประสบการณ์ทาํ งานของกลุ่มตัวอย่างที่มีจาํ นวนน้อยที่สุด คือ
ตํ่ากว่า 3 ปี จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.0 จําแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า ส่วนใหญ่
มีสถานภาพสมรส จํานวน 230 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.5 รองลงมา คือ ผูท้ ี่มีสถานภาพโสด จํานวน
164 คน คิดเป็ นร้อยละ 41 จําแนกตามตําแหน่งงาน พบว่า ส่ วนใหญ่มีตาํ แหน่งวิศวกร จํานวน
260 คน คิดเป็ นร้อยละ 65 รองลงมา คือ ตําแหน่งหัวหน้างาน จํานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.5
จําแนกตามรายได้หรื อค่าตอบแทนต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้หรื อค่าตอบแทนต่อเดือน
50,001-80,000 บาท จํานวน 188 คน คิดเป็ นร้อยละ 47 รองลงมา คือ รายได้หรื อค่าตอบแทน
ต่อเดือน 30,001-50,000 บาท จํานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.5
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2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญ
2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับแรงจูงใจของวิศวกร
ที่ทาํ งานในพื้นที่จงั หวัดระยอง พบว่า โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสูง (  = 4.02, SD = 0.73) และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ทั้ง 3 ด้าน พบว่า อันดับหนึ่ง คือ ด้านความต้องการเป็ นที่ยอมรับในสังคม
ของวิศวกรที่ทาํ งานในพื้นที่จงั หวัดระยอง มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสูง (  = 4.18, SD = 0.64)
รองลงมา คือ แรงจูงใจด้านความต้องการประสบความสําเร็ จของวิศวกรที่ทาํ งานในจังหวัดระยอง
มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสูง (  = 4.11, SD = 0.71) และลําดับ 3 คือ แรงจูงใจด้านความต้องการอํานาจ
วิศวกรที่ทาํ งานในพื้นที่จงั หวัดระยอง มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสูง (  = 3.78, SD = 0.84)
2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับปัจจัยด้านการย้ายถิ่น
โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสูง (  = 3.47, SD = 0.92) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ทั้ง 7 ด้าน
พบว่า ปั จจัยดึงดูดด้านผลตอบแทน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและอยูใ่ นระดับสูง (  = 3.82, SD = 0.75)
รองลงมา คือ ปัจจัยผลัก ด้านสังคมและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสูง (  = 3.78, SD = 0.88)
ลําดับที่ 3 ปัจจัยผลัก ด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสูง (  = 3.63, SD = 0.88) ลําดับที่ 4
ปัจจัยดึงดูด ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสูง (  = 3.54, SD = 0.93)
ลําดับที่ 5 อุปสรรคด้านการย้ายถิ่น มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสูง (  = 3.54, SD = 0.90) ลําดับที่ 6
ปัจจัยดึงดูด ด้านโอกาสก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (  = 3.25, SD = 0.97) และลําดับ
สุ ดท้าย คือ ปั จจัยผลัก ด้านการเมืองและนโยบายการจ้างแรงงาน มีคา่ เฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
(  = 2.84, SD = 1.08)
2.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับความตั้งใจที่จะ
ย้ายถิ่นของวิศวกรที่ทาํ งานในพื้นที่จงั หวัดระยองโดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
(  = 2.61, SD = 1.03)
3. ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple linear regression analysis)
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านแรงจูงใจส่ งผลต่อความตั้งใจของวิศวกรที่จะไปทํางาน
ในประเทศสมาชิกอาเซียน
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่งผลต่อความตั้งใจของวิศวกรเพือ่ ไปทํางาน
ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple linear
regression analysis) มีคา่ เท่ากับ 0.400 และค่า R square มีค่าเท่ากับ 0.160 แสดงว่า ตัวแปรพยากรณ์
ด้านแรงจูงใจ 3 ด้าน สามารถอธิบายความผันแปรของความตั้งใจที่ยา้ ยถิ่นได้ร้อยละ 16.0 และ
ที่เหลืออีกร้อยละ 84.0 ขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยอื่น
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ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อทดสอบนัยสําคัญของค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ โดยใช้สถิติ One-way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า
ค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
หมายความว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่ งผลต่อความตั้งใจของวิศวกรที่จะเดินทางไปทํางานในประเทศ
สมาชิกอาเซียน
ตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจของวิศวกรที่จะเดินทางไปทํางานในประเทศ
สมาชิกอาเซียน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 ด้าน คือ ด้านความต้องการประสบ
ความสําเร็ จ ด้านความต้องการอํานาจและด้านความต้องการเป็ นที่ยอมรับในสังคม โดยปั จจัย
ด้านความต้องการประสบความสําเร็ จ ส่ งผลต่อความตั้งใจของวิศวกรที่จะเดินทางไปทํางาน
ในประเทศสมาชิกอาเซียนมากที่สุด (Beta = 0.311) โดยมีผลในทิศทางเดียวกับความตั้งใจที่จะ
เดินทางไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน รองลงมา คือ ด้านความต้องการเป็ นที่ยอมรับในสังคม
(Beta = -0.322) โดยมีผลในทิศทางผกผันกับความตั้งใจที่จะเดินทางไปทํางานในประเทศสมาชิก
อาเซียน
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการย้ายถิ่นส่ งผลต่อความตั้งใจของวิศวกรที่จะไปทํางาน
ในประเทศสมาชิกอาเซียน
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการย้ายถิ่นส่งผลต่อความตั้งใจของวิศวกรที่จะไปทํางาน
ในประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple linear
regression analysis) มีค่าเท่ากับ 0.578 และค่า R square มีค่าเท่ากับ 0.334 แสดงว่า ตัวแปรพยากรณ์
ด้านปัจจัยด้านการย้ายถิ่น 7 ด้าน สามารถอธิบายความผันแปรของความตั้งใจของวิศวกรที่จะ
ย้ายถิ่นไปทํางานที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร้อยละ 33.4 และที่เหลืออีกร้อยละ 66.6 ขึ้นอยูก่ บั
ปัจจัยอื่น
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อทดสอบนัยสําคัญของค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ โดยใช้สถิติ One-way ANOVA ในการทดสอบที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ค่า P-value
มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า ปัจจัย
ด้านการย้ายถิน่ ส่ งผลต่อความตั้งใจที่จะย้ายถิ่นของวิศวกรที่จะไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน
ตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะย้ายถิ่นของวิศวกรที่จะไปทํางานในประเทศ
สมาชิกอาเซียน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 4 ด้าน คือ ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ด้านการเมืองและนโยบายแรงงาน ด้านโอกาสก้าวหน้าและอุปสรรคต่อการย้ายถิ่น ส่ วนตัวแปร
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อมการทํางาน และด้านผลตอบแทน ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
โดยตัวแปรอุปสรรคต่อการย้ายถิ่นมีอิทธิพลที่สามารถอธิบายหรื อพยากรณ์ความตั้งใจที่จะย้ายถิ่น
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ของวิศวกรที่ทาํ งานในพื้นที่จงั หวัดระยองได้ดีที่สุดเป็ นอันดับหนึ่ง (Beta = 0.529) โดยมีผล
ในทิศทางเดียวกับความตั้งใจที่จะย้ายไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน

อภิปรายผลการวิจัย
ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจของวิศวกรที่จะไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน
กรณี ศึกษา วิศวกรที่ทาํ งานในพื้นที่จงั หวัดระยอง ครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
วิศวกรที่ทาํ งานในพื้นที่จงั หวัดระยองที่มีความแตกต่างกันของปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ ประสบการณ์การทํางาน สถานภาพสมรส และระดับตําแหน่ง
มีความตั้งใจที่จะไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียนที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายผลการวิจยั ตามตัวแปรอิสระแต่ละตัวแปร ดังนี้
เพศกับความตั้งใจที่จะไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน จากผลการวิจยั พบว่า
วิศวกรที่ทาํ งานในพื้นที่จงั หวัดระยองเพศชายและหญิง มีความตั้งใจที่จะไปทํางานในประเทศ
สมาชิกอาเซียนไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากปั จจุบนั
มีความเท่าเทียมกันด้านความคิดและการตัดสิ นใจ
อายุกบั ความตั้งใจที่จะไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ความตั้งใจที่จะไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียนของวิศวกร จําแนกตามอายุ พบว่า วิศวกรที่มี
ระดับอายุแตกต่างกัน มีความตั้งใจที่จะไปทํางานที่ประเทศสมาชิกอาเซียนแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยวิศวกรที่มีอายุต่าํ กว่า 25 ปี มีความตั้งใจที่จะไปทํางานในประเทศ
สมาชิกอาเซียนมากกว่าวิศวกรที่มีอายุ 36-40 ปี และ 46-50 ปี วิศวกรที่มีอายุ 26-30 ปี มีความตั้งใจ
จะไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียนมากกว่าวิศวกรที่มีอายุ 36-45 ปี วิศวกรที่มีอายุ 31-35 ปี
มีความตั้งใจจะไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียนมากกว่าวิศวกรที่มีอายุ 36-50 ปี วิศวกรที่มีอายุ
36-40 ปี มีความตั้งใจจะไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียนน้อยกว่าวิศวกรที่มีอายุ 41-50 ปี
วิศวกรที่มีอายุมากกว่า 50 ปี มีความตั้งใจจะไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียนมากกว่าวิศวกรที่มี
อายุ 36-40 ปี และ 46-50 ปี สําหรับช่วงอายุที่ต่าํ กว่า 25 ปี เป็ นวัยหนุ่มสาวที่มีอิสระ สามารถปรับตัว
กับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ได้ง่าย ไม่มีภาระผูกพัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อรทัย
แก้วไทรอินทร์ (2554) พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่าํ กว่า 30 ปี มีความตั้งใจที่จะอพยพออกจากพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะประชาชนกลุ่มอายุดงั กล่าว มีความกระตือรื อร้น อิสระ และ
ทะเยอทะยานรวมถึงมีสุขภาพที่แข็งแรงกว่าช่วงอายุอื่น
ระดับการศึกษากับความตั้งใจที่จะไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่า ระดับ
การศึกษาส่ งผลต่อความตั้งใจที่จะไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

Comment [a1]: ทําไมไม่ใส่ ผลการ

ทดสอบสมมติฐานมาอธิปรายผลด้วย
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ที่ระดับ 0.05 โดยวิศวกรที่ระดับปริ ญญาโทมีความตั้งใจที่ไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน
มากกว่าระดับปริ ญญาตรี
สาขาที่เรี ยนจบ จากการวิจยั พบว่า สาขาที่เรี ยนจบส่ งผลต่อความตั้งใจของวิศวกรที่จะ
ไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 โดยวิศวกรสาขาไฟฟ้ า
มีความตั้งใจที่จะไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียนมากที่สุด เมื่อเทียบกับสาขาอื่น รองลงมา คือ
สาขาเคมี
ประสบการณ์การทํางานส่งผลต่อความตั้งใจที่จะไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการวิจยั พบว่า วิศวกรที่มีประสบการณ์การทํางาน
6-9 ปี มีความตั้งใจที่จะไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียนมากกว่าวิศวกรที่มีประสบการณ์
ตํ่ากว่า 6 ปี และวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 9 ปี ทั้งนี้อาจเนื่องจากวิศวกรที่มีประสบการณ์
ในช่วง 6-9 ปี จะมีความรู ้ ทักษะ และความสามารถในงาน มีความเชื่อมัน่ สูง และสามารถตัดสิ นใจ
บนพื้นฐานของประสบการณ์ที่มีได้อย่างมัน่ ใจ รวมถึงมีความมุ่งมัน่ ที่จะเติบโตในตําแหน่งงาน
ที่สูงขึ้น และแสวงหาโอกาสอยูเ่ สมอ จึงมีความต้องการที่จะไปทํางานในต่างประเทศ
สถานภาพสมรสกับความตั้งใจที่จะไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน จากผลการวิจยั
พบว่า วิศวกรที่ทาํ งานในพื้นที่จงั หวัดระยองที่มีสถานภาพโสดและสมรสมีความตั้งใจที่จะ
ไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียนแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สถานภาพสมรสกับหย่าร้าง มีความตั้งใจที่จะไปทํางานในประเทศสมาชิกประเทศสมาชิกอาเซียน
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่วิศวกรที่มีสถานภาพโสดและหย่าร้าง
มีความตั้งใจที่จะไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้อาจเนื่องจากวิศวกรที่สถานภาพโสด
และหย่าร้าง สามารถตัดสิ นใจที่จะย้ายถิ่นไปทํางานต่างถิ่นได้ง่ายกว่า ไม่มีภาระมากเหมือนวิศวกร
ที่สมรสแล้ว ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ อรทัย แก้วไทรอินทร์ (2554) ที่พบว่า ประชาชนที่มี
สถานภาพโสด มีความตั้งใจที่จะอพยพออกจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะสถานภาพโสด มีความคล่องตัวสูงและมีอิสระในการตัดสิ นใจ
ระดับตําแหน่งกับความตั้งใจที่จะไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน จากผลการวิจยั
พบว่า ระดับตําแหน่งวิศวกรและผูจ้ ดั การ มีความตั้งใจที่จะไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ระดับตําแหน่งวิศวกร มีความตั้งใจที่จะไปทํางานในประเทศ
สมาชิกอาเซียนมากกว่าวิศวกรระดับหัวหน้างาน และระดับตําแหน่งผูจ้ ดั การมีความตั้งใจที่จะ
ไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียนมากกว่าระดับหัวหน้างาน ทั้งนี้เนื่องจากระดับวิศวกรเป็ น
กลุ่มที่เพิง่ เริ่ มต้นทํางานและประสบการณ์ยงั ไม่สูงมาก กระตือรื อร้น ชอบงานท้าทาย จึงมี
ความตั้งใจที่จะแสวงหาประสบการณ์จากการทํางานในสถานที่ใหม่ ๆ รวมถึงการไปทํางาน
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ในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งอาจจะได้รับมุมมองใหม่ ๆ ขณะที่ระดับผูจ้ ดั การที่มีความตั้งใจที่จะ
ไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน จะมองในลักษณะของการเติบโตในระดับผูบ้ ริ หารระดับสูง
ทั้งนี้เนื่องจากระดับตําแหน่งผูจ้ ดั การในปัจจุบนั อาจจะมีโอกาสที่จะเติบโตได้นอ้ ยหากทํางาน
อยูใ่ นองค์กรเดิมในประเทศไทย จึงแสวงหาโอกาสในการทํางานต่างประเทศ
รายได้หรื อผลตอบแทนกับความตั้งใจที่จะไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน
จากผลการวิจยั พบว่า รายได้หรื อผลตอบแทนไม่มีผลต่อความตั้งใจที่จะไปทํางานในประเทศ
สมาชิกอาเซียน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากรายได้หรื อผลตอบแทน
ไม่ใช่เป้ าหมายสําคัญต่อความตั้งใจของวิศวกรที่จะไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั จะนําผลการวิจยั ครั้งนี้เสนอต่อผูบ้ ริ หาร เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการบริ หารจัดการ ด้านการสรรหาและการรักษาบุคคลากรในสาขาวิศวกรรมดังต่อไปนี้
1. จากผลการวิจยั ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 3 ด้าน คือ ด้านความต้องการประสบความสําเร็ จ
ความต้องการอํานาจ และความต้องการเป็ นที่ยอมรับในสังคม มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจของวิศวกร
ที่จะไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้นผูบ้ ริ หารขององค์กรควรให้ความสําคัญ
โดยการมอบหมายงานที่ทา้ ทาย ทําให้เพื่อนพนักงาน ผูบ้ งั คับบัญชา ยอมรับในศักยภาพและ
ความสามารถ รวมถึงควรมีการวางแผนการเติบโตในตําแหน่งงานที่สูงขึ้นในองค์กร เพื่อให้เกิด
การจูงใจที่จะทํางานให้กบั องค์กรต่อไปในระยะยาว
2. จากการสรุ ปผลการวิจยั ปัจจัยด้านการย้ายถิ่น4 ปัจจัย คือ ปั จจัยส่ วนบุคคล ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ตน้ ทาง (ปัจจัยผลัก) ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ปลายทาง (ปัจจัยดึงดูด) และปัจจัย
ด้านอุปสรรคต่อการย้ายถิน่ โดยสามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้ คือ
2.1 ปัจจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อความตั้งใจของวิศวกรที่จะไปทํางานในประเทศ
สมาชิกอาเซียน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ ประสบการณ์การทํางานและรายได้ ส่ วนเพศ
และรายได้ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจของวิศวกรที่จะไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน
ซึ่งไม่สอดคล้องกับทฤษฎีของ Lee (1966) ที่กล่าวว่า เพศเป็ นปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
การย้ายถิ่น ทั้งนี้อาจอธิบายได้วา่ ปั จจุบนั มีความเท่าเทียมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง ดังนั้น
เพศที่แตกต่างกันจึงส่งผลต่อความตั้งใจการย้ายถิ่นไม่แตกต่างกัน
2.2 ปัจจัยผลักด้านเศรษฐกิจ ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจของวิศวกรที่จะย้ายถิ่นไปทํางาน
ในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งสามารถอธิบายได้วา่ การขยายตัวของเศรฐกิจและอุตสาหกรรม
ในพื้นที่จงั หวัดระยอง และการว่างงานในระดับตํ่า จึงไม่ได้เป็ นปั จจัยผลักให้วศิ วกรมีความตั้งใจ
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ที่จะย้ายถิ่นไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน
2.3 ปัจจัยผลักด้านสังคมและวัฒนธรรม ส่ งผลในทิศทางผกผันกับความตั้งใจของ
วิศวกรที่จะย้ายถิ่นไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสามารถ
อธิบายได้วา่ สภาพสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน มีความคล้ายคลึงกับประเทศ
ไทย แม้วา่ ค่าเฉลี่ยด้านสังคมและวัฒนธรรมอยูใ่ นระดับสูง แต่วศิ วกรก็ยงั มีความตั้งใจที่จะย้ายถิ่น
ไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน
2.4 ปัจจัยผลักด้านการเมืองและนโยบายแรงงาน ส่ งผลในทิศทางผกผันกับ
ความตั้งใจของวิศวกรที่จะย้ายถิ่นไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 ซึ่งสามารถอธิบายได้วา่ สภาพการเมืองและนโยบายแรงงานของรัฐบาล ในช่วงเวลาที่ตอบ
แบบสอบถาม ประเทศไทยกําลังอยูใ่ นสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ทําให้วศิ วกรเกิดความเบื่อหน่ายและ
อยากจะไปสู่ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีการเมืองที่ปกติและไม่ส่งผลกระทบต่อการทํางาน
2.5 ปัจจัยดึงดูดด้านโอกาสก้าวหน้าส่ งผลในทิศทางผกผันกับความตั้งใจของวิศวกร
ที่จะย้ายถิ่นไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสามารถอธิบาย
ได้วา่ แม้วา่ วิศวกรจะคิดว่าโอกาสก้าวหน้าในอาชีพของวิศวกรในประเทศสมาชิกอาเซียน จะมี
โอกาสก้าวหน้าในระดับปานกลาง แต่มีความตั้งใจที่จะไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการย้ายถิ่นของ Lee (1966) ที่กล่าวว่า โอกาสในการทํางานเป็ นปัจจัยดึงดูด
ในพื้นที่ปลายทางทําให้เกิดการย้ายถิ่น ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงควรเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้า
ในตําแหน่งงานภายในองค์กร เพื่อดึงดูดให้วศิ วกรทํางานอยูก่ บั องค์กรต่อไป
2.6 ปัจจัยด้านอุปสรรคต่อการย้ายถิ่น ส่งผลในทิศทางบวกกับความตั้งใจของวิศวกร
ที่จะย้ายถิ่นไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
2.7 ปัจจัยดึงดูดด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจของวิศวกร
ที่จะย้ายถิ่นไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งสามารถอธิบายได้วา่ สภาพแวดล้อม
ในการทํางานของแต่ละประเทศไม่แตกต่างกัน เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนมีสภาพสังคม
วัฒนธรรมและความเป็ นอยูไ่ ม่แตกต่างกับประเทศไทย
2.8 ปัจจัยดึงดูดด้านผลตอบแทน ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจของวิศวกรที่จะไปทํางาน
ในประเทศสมาชิกอาเซียน แม้วา่ ปัจจัยดังกล่าวจะมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับผลตอบแทน
ระดับสูง ดังนั้นผูบ้ ริ หารควรมีนโยบายการบริ หารผลตอบแทนให้สอดคล้องกับความสามารถและ
ระดับตําแหน่งได้รับผลตอบแทนที่คุม้ ค่าทั้งการขึ้นเงินเดือนอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม
รวมไปถึงสวัสดิการต่าง ๆ ที่จงู ใจ
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ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่ งผลต่อความตั้งใจของวิศวกรที่จะไปทํางานในประเทศ
สมาชิกอาเซียน เช่น อัตราค่าครองชีพของประเทศสมาชิกอาเซียน โอกาสด้านอาชีพ และการศึกษา
สําหรับครอบครัวในประเทศสมาชิกอาเซียน เป็ นต้น
2. ควรใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์มาผสมผสานกับการวิจยั เชิงปริ มาณ
โดยการเก็บแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วน ชัดเจน สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่สมบูรณ์
และครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น
3. ควรเพิ่มระยะเวลาในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามให้มากกว่านี้ เนื่องจากระยะเวลา
ที่มากขึ้น อาจจะทําให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่คลอบคลุมพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ

