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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจของวศิวกรท่ีจะไปทาํงานในประเทศ
สมาชิกอาเซียน กรณีศึกษา วศิวกรท่ีทาํงานในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง คร้ังน้ี มีวตัถุประสงคข์อง 
การวจิยั 3 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
 1.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัแรงจงูใจท่ีส่งผลต่อความตั้งใจของวศิวกรท่ีจะเดินทาง 
ไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียน 
 2.  เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นการยา้ยถ่ินท่ีส่งผลต่อความตั้งใจของวศิวกรท่ีจะ
เดินทางไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียน 
 3.  เพื่อประโยชนใ์นการวางแผนกลยทุธขององคก์รดา้นอตัรากาํลงัคน 
 ผูว้จิยัใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวน
ประชากร ดว้ยวธีิการคดัเลือกแบบตามสะดวก (Convenience selection) ตามคุณสมบติัท่ีกาํหนดไว ้
จนกระทัง่ครบจาํนวนตามท่ีตอ้งการ ใชว้ธีิการวิจยัโดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถาม
(Questionnaire) ท่ีสร้างข้ึนมาสาํหรับเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่ม โดยเน้ือหาของ
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4ส่วน ดงัต่อไปน้ี  
 ส่วนท่ี 1  คาํถามเก่ียวกบัขอ้มลูพื้นฐานส่วนบุคคล รวม 7 ดา้น ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา สาขาท่ีจบ ประสบการณ์การทาํงาน สถานภาพสมรส ระดบัตาํแหน่ง และรายไดต่้อเดือน
 ส่วนท่ี 2  คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นแรงจูงใจ 3 ดา้นไดแ้ก่ ความตอ้งการประสบ
ความสาํเร็จ ความตอ้งการอาํนาจ และความตอ้งการเป็นท่ียอมรับในสงัคม 
 ส่วนท่ี 3  คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการยา้ยถ่ิน ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัผลกั
ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและวฒันธรรม และดา้นการเมืองและนโยบายแรงงาน ปัจจยัดึงดูด 
ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในการทาํงานดา้นผลตอบแทน และดา้นโอกาสกา้วหนา้ อุปสรรคต่อ 
การยา้ยถ่ินและปัจจยัส่วนบุคคล 
 ส่วนท่ี 4  คาํถามเก่ียวกบัระดบัความตั้งใจในการยา้ยถ่ินไปทาํงานในประเทศสมาชิก
อาเซียน 
 ผลจากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 ชุด พบวา่  
มีแบบสอบถามตอบกลบัมาเป็นจาํนวน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ100  
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ในการทดสอบความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถาม โดยใชสู้ตรสมัประสิทธิแอลฟ่า (Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
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เท่ากบั 0.81 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับ
การประมวลผลขอ้มูลทางสถิติ (SPSS) โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล ใชส้ถิติ 
เชิงพรรณนา คือ ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบั
ความสาํคญั ของแรงจูงใจ ปัจจยัการยา้ยถ่ิน และความตั้งใจท่ีจะยา้ยถ่ินของวศิวกรเพ่ือไปทาํงาน 
ในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าเฉล่ีย ( ) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) และการทดสอบสมมติฐานของตวัแปรตน้มีผลต่อตวัแปรตาม โดยใช ้
การวเิคราะห์การถดถอยเชิงเสน้แบบพหุคูณ (Multiple linear regression analysis) 
 

สรุปผลการวจิัย 
 1.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล 
 กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน ท่ีไดศึ้กษา จาํแนกตามเพศ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จาํนวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 87 และเพศหญิง จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13 จาํแนกตามอาย ุ
พบวา่ ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 41-45 ปี จาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 รองลงมา คือ ผูท่ี้มีอาย ุ
ระหวา่ง 36-40 ปี จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 และอายขุองกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด 
คือ 46-50 ปี จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่ 
มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 74 และระดบัการศึกษาปริญญาโท 
จาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26 จาํแนกตามสาขาท่ีเรียนจบ พบวา่ ส่วนใหญ่เรียนจบสาขา
เคร่ืองกล จาํนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมา คือ สาขาไฟฟ้า จาํนวน 83 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 20.8 จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน พบวา่ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทาํงานมากกวา่ 9 ปี 
จาํนวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.8 รองลงมา คือ ประสบการณ์ทาํงานระหวา่ง 3-6 ปี จาํนวน  
62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 และประสบการณ์ทาํงานของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คือ  
ตํ่ากวา่ 3 ปี จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 จาํแนกตามสถานภาพสมรส พบวา่ ส่วนใหญ่ 
มีสถานภาพสมรส จาํนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมา คือ ผูท่ี้มีสถานภาพโสด จาํนวน 
164 คน คิดเป็นร้อยละ 41 จาํแนกตามตาํแหน่งงาน พบวา่ ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งวศิวกร จาํนวน  
260 คน คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมา คือ ตาํแหน่งหวัหนา้งาน จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5
จาํแนกตามรายไดห้รือค่าตอบแทนต่อเดือน พบวา่ ส่วนใหญ่มีรายไดห้รือค่าตอบแทนต่อเดือน 
50,001-80,000 บาท จาํนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมา คือ รายไดห้รือค่าตอบแทน 
ต่อเดือน 30,001-50,000 บาท จาํนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 
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 2.  ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความสาํคญั 
  2.1  ผลการวเิคราะห์ระดบัความสาํคญัของกลุ่มตวัอยา่ง เก่ียวกบัแรงจูงใจของวศิวกร
ท่ีทาํงานในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง พบวา่ โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง (  = 4.02, SD = 0.73) และ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ทั้ง 3 ดา้น พบวา่ อนัดบัหน่ึง คือ ดา้นความตอ้งการเป็นท่ียอมรับในสงัคม
ของวศิวกรท่ีทาํงานในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง (  = 4.18, SD = 0.64)  
รองลงมา คือ แรงจูงใจดา้นความตอ้งการประสบความสาํเร็จของวศิวกรท่ีทาํงานในจงัหวดัระยอง  
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง (  = 4.11, SD = 0.71) และลาํดบั 3 คือ แรงจูงใจดา้นความตอ้งการอาํนาจ 
วศิวกรท่ีทาํงานในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง (  = 3.78, SD = 0.84) 
  2.2  ผลการวเิคราะห์ระดบัความสาํคญัของกลุ่มตวัอยา่ง เก่ียวกบัปัจจยัดา้นการยา้ยถ่ิน
โดยรวม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง (  = 3.47, SD = 0.92) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ทั้ง 7 ดา้น
พบวา่ ปัจจยัดึงดูดดา้นผลตอบแทน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดและอยูใ่นระดบัสูง (  = 3.82, SD = 0.75)  
รองลงมา คือ ปัจจยัผลกั ดา้นสงัคมและวฒันธรรม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง (  = 3.78, SD = 0.88) 
ลาํดบัท่ี 3 ปัจจยัผลกั ดา้นเศรษฐกิจ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง (  = 3.63, SD = 0.88) ลาํดบัท่ี 4 
ปัจจยัดึงดูด ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง (  = 3.54, SD = 0.93)
ลาํดบัท่ี 5 อุปสรรคดา้นการยา้ยถ่ิน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง (  = 3.54, SD = 0.90) ลาํดบัท่ี 6 
ปัจจยัดึงดูด ดา้นโอกาสกา้วหนา้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.25, SD = 0.97) และลาํดบั
สุดทา้ย คือ ปัจจยัผลกั ดา้นการเมืองและนโยบายการจา้งแรงงาน มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  
(  = 2.84, SD = 1.08) 
  2.3  ผลการวเิคราะห์ระดบัความสาํคญัของกลุ่มตวัอยา่ง เก่ียวกบัความตั้งใจท่ีจะ 
ยา้ยถ่ินของวิศวกรท่ีทาํงานในพื้นท่ีจงัหวดัระยองโดยรวม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  
(  = 2.61, SD = 1.03)  
 3.  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple linear regression analysis) 
 สมมติฐานท่ี 1  ปัจจยัดา้นแรงจูงใจส่งผลต่อความตั้งใจของวิศวกรท่ีจะไปทาํงาน 
ในประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นแรงจูงใจส่งผลต่อความตั้งใจของวศิวกรเพือ่ไปทาํงาน 
ท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเสน้แบบพหุคูณ (Multiple linear 
regression analysis) มีคา่เท่ากบั 0.400 และค่า R square มีค่าเท่ากบั 0.160 แสดงวา่ ตวัแปรพยากรณ์
ดา้นแรงจูงใจ 3 ดา้น สามารถอธิบายความผนัแปรของความตั้งใจท่ียา้ยถ่ินไดร้้อยละ 16.0 และ 
ท่ีเหลืออีกร้อยละ 84.0 ข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืน 
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 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อทดสอบนยัสาํคญัของค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
พหุคูณ โดยใชส้ถิติ One-way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่  
ค่า P-value มีค่าเท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
หมายความวา่ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจส่งผลต่อความตั้งใจของวศิวกรท่ีจะเดินทางไปทาํงานในประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
 ตวัแปรพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจของวศิวกรท่ีจะเดินทางไปทาํงานในประเทศ
สมาชิกอาเซียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 ดา้น คือ ดา้นความตอ้งการประสบ
ความสาํเร็จ ดา้นความตอ้งการอาํนาจและดา้นความตอ้งการเป็นท่ียอมรับในสงัคม โดยปัจจยั 
ดา้นความตอ้งการประสบความสาํเร็จ ส่งผลต่อความตั้งใจของวิศวกรท่ีจะเดินทางไปทาํงาน 
ในประเทศสมาชิกอาเซียนมากท่ีสุด (Beta = 0.311) โดยมีผลในทิศทางเดียวกบัความตั้งใจท่ีจะ
เดินทางไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียน รองลงมา คือ ดา้นความตอ้งการเป็นท่ียอมรับในสงัคม 
(Beta = -0.322) โดยมีผลในทิศทางผกผนักบัความตั้งใจท่ีจะเดินทางไปทาํงานในประเทศสมาชิก
อาเซียน 
 สมมติฐานท่ี 2  ปัจจยัดา้นการยา้ยถ่ินส่งผลต่อความตั้งใจของวศิวกรท่ีจะไปทาํงาน 
ในประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นการยา้ยถ่ินส่งผลต่อความตั้งใจของวศิวกรท่ีจะไปทาํงาน 
ในประเทศสมาชิกอาเซียนดว้ยการวเิคราะห์การถดถอยเชิงเสน้แบบพหุคูณ (Multiple linear 
regression analysis) มีค่าเท่ากบั 0.578 และค่า R square มีค่าเท่ากบั 0.334 แสดงวา่ ตวัแปรพยากรณ์
ดา้นปัจจยัดา้นการยา้ยถ่ิน 7 ดา้น สามารถอธิบายความผนัแปรของความตั้งใจของวศิวกรท่ีจะ 
ยา้ยถ่ินไปทาํงานท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนไดร้้อยละ 33.4 และท่ีเหลืออีกร้อยละ 66.6 ข้ึนอยูก่บั
ปัจจยัอ่ืน 
 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อทดสอบนยัสาํคญัของค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
พหุคูณ โดยใชส้ถิติ One-way ANOVA ในการทดสอบท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่ ค่า P-value  
มีค่าเท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ปัจจยั
ดา้นการยา้ยถ่ินส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะยา้ยถ่ินของวศิวกรท่ีจะไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ตวัแปรพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะยา้ยถ่ินของวศิวกรท่ีจะไปทาํงานในประเทศ
สมาชิกอาเซียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 4 ดา้น คือ ดา้นสงัคมและวฒันธรรม 
ดา้นการเมืองและนโยบายแรงงาน ดา้นโอกาสกา้วหนา้และอุปสรรคตอ่การยา้ยถ่ิน ส่วนตวัแปร 
ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสภาพแวดลอ้มการทาํงาน และดา้นผลตอบแทน ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  
โดยตวัแปรอุปสรรคต่อการยา้ยถ่ินมีอิทธิพลท่ีสามารถอธิบายหรือพยากรณ์ความตั้งใจท่ีจะยา้ยถ่ิน 
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ของวศิวกรท่ีทาํงานในพื้นท่ีจงัหวดัระยองไดดี้ท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง (Beta = 0.529) โดยมีผล 
ในทิศทางเดียวกบัความตั้งใจท่ีจะยา้ยไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจของวิศวกรท่ีจะไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียน 
กรณีศึกษา วศิวกรท่ีทาํงานในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง คร้ังน้ี สามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 วศิวกรท่ีทาํงานในพื้นท่ีจงัหวดัระยองท่ีมีความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สาขาท่ีจบ ประสบการณ์การทาํงาน สถานภาพสมรส และระดบัตาํแหน่ง 
มีความตั้งใจท่ีจะไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั 0.05 สามารถอภิปรายผลการวจิยัตามตวัแปรอิสระแต่ละตวัแปร ดงัน้ี 
 เพศกบัความตั้งใจท่ีจะไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียน จากผลการวิจยั พบวา่ 
วศิวกรท่ีทาํงานในพื้นท่ีจงัหวดัระยองเพศชายและหญิง มีความตั้งใจท่ีจะไปทาํงานในประเทศ
สมาชิกอาเซียนไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากปัจจุบนั 
มีความเท่าเทียมกนัดา้นความคิดและการตดัสินใจ  
 อายกุบัความตั้งใจท่ีจะไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียน ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบ
ความตั้งใจท่ีจะไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียนของวศิวกร จาํแนกตามอาย ุพบวา่ วศิวกรท่ีมี
ระดบัอายแุตกต่างกนั มีความตั้งใจท่ีจะไปทาํงานท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนแตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 โดยวิศวกรท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 25 ปี มีความตั้งใจท่ีจะไปทาํงานในประเทศ
สมาชิกอาเซียนมากกวา่วศิวกรท่ีมีอาย ุ36-40 ปี และ 46-50 ปี วศิวกรท่ีมีอาย ุ26-30 ปี มีความตั้งใจ
จะไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียนมากกวา่วิศวกรท่ีมีอาย ุ36-45 ปี วศิวกรท่ีมีอาย ุ31-35 ปี  
มีความตั้งใจจะไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียนมากกวา่วิศวกรท่ีมีอาย ุ36-50 ปี วศิวกรท่ีมีอาย ุ
36-40 ปี มีความตั้งใจจะไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียนนอ้ยกวา่วิศวกรท่ีมีอาย ุ41-50 ปี 
วศิวกรท่ีมีอายมุากกวา่ 50 ปี มีความตั้งใจจะไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียนมากกวา่วิศวกรท่ีมี
อาย ุ36-40 ปี และ 46-50 ปี สาํหรับช่วงอายท่ีุตํ่ากวา่ 25 ปี เป็นวยัหนุ่มสาวท่ีมีอิสระ สามารถปรับตวั
กบัสภาพแวดลอ้มใหม่ ๆ ไดง่้าย ไม่มีภาระผกูพนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรทยั  
แกว้ไทรอินทร์ (2554) พบวา่ ประชาชนท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 30 ปี มีความตั้งใจท่ีจะอพยพออกจากพื้นท่ี  
3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพราะประชาชนกลุ่มอายดุงักล่าว มีความกระตือรือร้น อิสระ และ
ทะเยอทะยานรวมถึงมีสุขภาพท่ีแขง็แรงกวา่ช่วงอายอ่ืุน 
 ระดบัการศึกษากบัความตั้งใจท่ีจะไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียน พบวา่ ระดบั
การศึกษาส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

Comment [a1]: ทาํไมไม่ใส่ผลการ
ทดสอบสมมติฐานมาอธิปรายผลดว้ย 



66 

ท่ีระดบั 0.05 โดยวิศวกรท่ีระดบัปริญญาโทมีความตั้งใจท่ีไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียน 
มากกวา่ระดบัปริญญาตรี 
 สาขาท่ีเรียนจบ จากการวจิยั พบวา่ สาขาท่ีเรียนจบส่งผลต่อความตั้งใจของวิศวกรท่ีจะ
ไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียน อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 โดยวศิวกรสาขาไฟฟ้า 
มีความตั้งใจท่ีจะไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียนมากท่ีสุด เม่ือเทียบกบัสาขาอ่ืน รองลงมา คือ
สาขาเคมี  
 ประสบการณ์การทาํงานส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียน
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากผลการวจิยั พบวา่ วศิวกรท่ีมีประสบการณ์การทาํงาน 
6-9 ปี มีความตั้งใจท่ีจะไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียนมากกวา่วศิวกรท่ีมีประสบการณ์ 
ตํ่ากวา่ 6 ปี และวศิวกรท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 9 ปี ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากวศิวกรท่ีมีประสบการณ์
ในช่วง 6-9 ปี จะมีความรู้ ทกัษะ และความสามารถในงาน มีความเช่ือมัน่สูง และสามารถตดัสินใจ
บนพื้นฐานของประสบการณ์ท่ีมีไดอ้ยา่งมัน่ใจ รวมถึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเติบโตในตาํแหน่งงาน 
ท่ีสูงข้ึน และแสวงหาโอกาสอยูเ่สมอ จึงมีความตอ้งการท่ีจะไปทาํงานในต่างประเทศ 
 สถานภาพสมรสกบัความตั้งใจท่ีจะไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียน จากผลการวจิยั
พบวา่ วศิวกรท่ีทาํงานในพื้นท่ีจงัหวดัระยองท่ีมีสถานภาพโสดและสมรสมีความตั้งใจท่ีจะ 
ไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียนแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
สถานภาพสมรสกบัหยา่ร้าง มีความตั้งใจท่ีจะไปทาํงานในประเทศสมาชิกประเทศสมาชิกอาเซียน
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีวิศวกรท่ีมีสถานภาพโสดและหยา่ร้าง 
มีความตั้งใจท่ีจะไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากวศิวกรท่ีสถานภาพโสด
และหยา่ร้าง สามารถตดัสินใจท่ีจะยา้ยถ่ินไปทาํงานต่างถ่ินไดง่้ายกวา่ ไม่มีภาระมากเหมือนวศิวกร
ท่ีสมรสแลว้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรทยั แกว้ไทรอินทร์ (2554) ท่ีพบวา่ ประชาชนท่ีมี
สถานภาพโสด มีความตั้งใจท่ีจะอพยพออกจากพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้อยา่งมีนยัสาํคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพราะสถานภาพโสด มีความคล่องตวัสูงและมีอิสระในการตดัสินใจ 
 ระดบัตาํแหน่งกบัความตั้งใจท่ีจะไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียน จากผลการวจิยั
พบวา่ ระดบัตาํแหน่งวิศวกรและผูจ้ดัการ มีความตั้งใจท่ีจะไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียน
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ระดบัตาํแหน่งวิศวกร มีความตั้งใจท่ีจะไปทาํงานในประเทศ
สมาชิกอาเซียนมากกวา่วศิวกรระดบัหวัหนา้งาน และระดบัตาํแหน่งผูจ้ดัการมีความตั้งใจท่ีจะ 
ไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียนมากกวา่ระดบัหวัหนา้งาน ทั้งน้ีเน่ืองจากระดบัวิศวกรเป็น 
กลุ่มท่ีเพิง่เร่ิมตน้ทาํงานและประสบการณ์ยงัไม่สูงมาก กระตือรือร้น ชอบงานทา้ทาย จึงมี 
ความตั้งใจท่ีจะแสวงหาประสบการณ์จากการทาํงานในสถานท่ีใหม่ ๆ รวมถึงการไปทาํงาน 
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ในประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงอาจจะไดรั้บมุมมองใหม่ ๆ ขณะท่ีระดบัผูจ้ดัการท่ีมีความตั้งใจท่ีจะ 
ไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียน จะมองในลกัษณะของการเติบโตในระดบัผูบ้ริหารระดบัสูง 
ทั้งน้ีเน่ืองจากระดบัตาํแหน่งผูจ้ดัการในปัจจุบนั อาจจะมีโอกาสท่ีจะเติบโตไดน้อ้ยหากทาํงาน 
อยูใ่นองคก์รเดิมในประเทศไทย จึงแสวงหาโอกาสในการทาํงานต่างประเทศ 
 รายไดห้รือผลตอบแทนกบัความตั้งใจท่ีจะไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียน  
จากผลการวิจยั พบวา่ รายไดห้รือผลตอบแทนไม่มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะไปทาํงานในประเทศ
สมาชิกอาเซียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ทั้งน้ีเน่ืองจากรายไดห้รือผลตอบแทน 
ไม่ใช่เป้าหมายสาํคญัต่อความตั้งใจของวศิวกรท่ีจะไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัจะนาํผลการวจิยัคร้ังน้ีเสนอต่อผูบ้ริหาร เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการบริหารจดัการ ดา้นการสรรหาและการรักษาบุคคลากรในสาขาวศิวกรรมดงัต่อไปน้ี 
 1.  จากผลการวิจยัปัจจยัดา้นแรงจูงใจ 3 ดา้น คือ ดา้นความตอ้งการประสบความสาํเร็จ 
ความตอ้งการอาํนาจ และความตอ้งการเป็นท่ียอมรับในสังคม มีอิทธิพลต่อความตั้งใจของวิศวกร 
ท่ีจะไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียน ดงันั้นผูบ้ริหารขององคก์รควรใหค้วามสาํคญั 
โดยการมอบหมายงานท่ีทา้ทาย ทาํใหเ้พื่อนพนกังาน ผูบ้งัคบับญัชา ยอมรับในศกัยภาพและ
ความสามารถ รวมถึงควรมีการวางแผนการเติบโตในตาํแหน่งงานท่ีสูงข้ึนในองคก์ร เพื่อใหเ้กิด 
การจูงใจท่ีจะทาํงานใหก้บัองคก์รต่อไปในระยะยาว 
 2.  จากการสรุปผลการวจิยัปัจจยัดา้นการยา้ยถ่ิน4 ปัจจยั คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยั 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีตน้ทาง (ปัจจยัผลกั) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีปลายทาง (ปัจจยัดึงดูด) และปัจจยั
ดา้นอุปสรรคต่อการยา้ยถ่ินโดยสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี คือ 
  2.1  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความตั้งใจของวิศวกรท่ีจะไปทาํงานในประเทศ
สมาชิกอาเซียน ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา สาขาท่ีจบ ประสบการณ์การทาํงานและรายได ้ส่วนเพศ
และรายไดไ้ม่ส่งผลต่อความตั้งใจของวิศวกรท่ีจะไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียน  
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Lee (1966) ท่ีกล่าววา่ เพศเป็นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ 
การยา้ยถ่ิน ทั้งน้ีอาจอธิบายไดว้า่ปัจจุบนัมีความเท่าเทียมกนัระหวา่งเพศชายและเพศหญิง ดงันั้น
เพศท่ีแตกต่างกนัจึงส่งผลต่อความตั้งใจการยา้ยถ่ินไม่แตกต่างกนั 
  2.2  ปัจจยัผลกัดา้นเศรษฐกิจ ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจของวศิวกรท่ีจะยา้ยถ่ินไปทาํงาน
ในประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่การขยายตวัของเศรฐกิจและอุตสาหกรรม 
ในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง และการวา่งงานในระดบัตํ่า จึงไม่ไดเ้ป็นปัจจยัผลกัใหว้ศิวกรมีความตั้งใจ 

Comment [a2]: มีการนาํผลการทดสอบ
สมมติฐานมาเป็นขอ้เสนอแนะเพียงใด 
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ท่ีจะยา้ยถ่ินไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียน 
  2.3  ปัจจยัผลกัดา้นสงัคมและวฒันธรรม ส่งผลในทิศทางผกผนักบัความตั้งใจของ
วศิวกรท่ีจะยา้ยถ่ินไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสามารถ
อธิบายไดว้า่สภาพสังคมและวฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน มีความคลา้ยคลึงกบัประเทศ
ไทย แมว้า่ค่าเฉล่ียดา้นสงัคมและวฒันธรรมอยูใ่นระดบัสูง แต่วิศวกรกย็งัมีความตั้งใจท่ีจะยา้ยถ่ิน
ไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียน 
  2.4  ปัจจยัผลกัดา้นการเมืองและนโยบายแรงงาน ส่งผลในทิศทางผกผนักบั 
ความตั้งใจของวศิวกรท่ีจะยา้ยถ่ินไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
ท่ี 0.05 ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่สภาพการเมืองและนโยบายแรงงานของรัฐบาล ในช่วงเวลาท่ีตอบ
แบบสอบถาม ประเทศไทยกาํลงัอยูใ่นสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ ทาํใหว้ศิวกรเกิดความเบ่ือหน่ายและ
อยากจะไปสู่ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีการเมืองท่ีปกติและไม่ส่งผลกระทบต่อการทาํงาน 
  2.5  ปัจจยัดึงดูดดา้นโอกาสกา้วหนา้ส่งผลในทิศทางผกผนักบัความตั้งใจของวิศวกร
ท่ีจะยา้ยถ่ินไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสามารถอธิบาย
ไดว้า่ แมว้า่วศิวกรจะคิดวา่โอกาสกา้วหนา้ในอาชีพของวศิวกรในประเทศสมาชิกอาเซียน จะมี
โอกาสกา้วหนา้ในระดบัปานกลาง แต่มีความตั้งใจท่ีจะไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียน  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการยา้ยถ่ินของ Lee (1966) ท่ีกล่าววา่ โอกาสในการทาํงานเป็นปัจจยัดึงดูด
ในพื้นท่ีปลายทางทาํใหเ้กิดการยา้ยถ่ิน ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควรเพิ่มโอกาสในการกา้วหนา้ 
ในตาํแหน่งงานภายในองคก์ร เพ่ือดึงดูดใหว้ศิวกรทาํงานอยูก่บัองคก์รต่อไป 
  2.6  ปัจจยัดา้นอุปสรรคต่อการยา้ยถ่ิน ส่งผลในทิศทางบวกกบัความตั้งใจของวศิวกร
ท่ีจะยา้ยถ่ินไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
  2.7  ปัจจยัดึงดูดดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจของวศิวกร
ท่ีจะยา้ยถ่ินไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่สภาพแวดลอ้ม 
ในการทาํงานของแต่ละประเทศไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากประเทศสมาชิกอาเซียนมีสภาพสงัคม 
วฒันธรรมและความเป็นอยูไ่ม่แตกต่างกบัประเทศไทย 
  2.8  ปัจจยัดึงดูดดา้นผลตอบแทน ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจของวศิวกรท่ีจะไปทาํงาน 
ในประเทศสมาชิกอาเซียน แมว้า่ปัจจยัดงักล่าวจะมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัผลตอบแทน
ระดบัสูง ดงันั้นผูบ้ริหารควรมีนโยบายการบริหารผลตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถและ
ระดบัตาํแหน่งไดรั้บผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าทั้งการข้ึนเงินเดือนอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม  
รวมไปถึงสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีจูงใจ 
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ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 
 1.  ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อความตั้งใจของวศิวกรท่ีจะไปทาํงานในประเทศ
สมาชิกอาเซียน เช่น อตัราค่าครองชีพของประเทศสมาชิกอาเซียน โอกาสดา้นอาชีพ และการศึกษา
สาํหรับครอบครัวในประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นตน้ 
 2.  ควรใชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์มาผสมผสานกบัการวจิยัเชิงปริมาณ 
โดยการเก็บแบบสอบถาม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้น ชดัเจน สาํหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์
และครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
 3.  ควรเพ่ิมระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูลแบบสอบถามใหม้ากกวา่น้ี เน่ืองจากระยะเวลา
ท่ีมากข้ึน อาจจะทาํใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีคลอบคลุมพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 


