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การตัดสินใจเปลีย่นงาน ของวศิวกรสถาบันไทยเยอรมัน 

THE DECISION TO CHANGE JOBS THAI GERMAN INSTITUTE ENGINEERS 

ชยัรัตน์  บรรเทาทุกข ์1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

________________________________________________ 

บทคัดย่อ  

 

วตัถุประสงค์ของการวิจยัในคร้ังน้ี เพื่อศึกษา (1)  ความแตกต่างของปัจจยั

ส่วนบุคคล (2) ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจ  (3) ความสัมพนัธ์ของปัจจยั

แวดล้อมส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเปล่ียนงาน ของวิศวกรสถาบันไทย

เยอรมนั 

กลุ่มตวัอยา่งเป็น พนกังานท่ีอยูใ่นตาํแหน่ง วิศวกร ของสถาบนัไทยเยอรมนั  

ปี2556 จาํนวน 56 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม ปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัแวดล้อมส่วนบุคคล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการ  แจกแจง

ความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการทดสอบค่า ANOVA (F-test, t-

teat) และ Multiple Regression Analysis (MRA)  

ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัการเติบโตของอุตสาหกรรมและดา้นบริหารจดัการ

องคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเปล่ียนงาน ของวิศวกรสถาบนัไทยเยอรมนั

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี .028 และ .029 ตามลาํดบั แต่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง

กนัตดัสินใจไม่แตกต่างกนั 

 

คําสําคัญ: การตดัสินใจ,เปล่ียนงาน,วศิวกร 

 

                                                        
1
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to study (1) the difference of personal 

factors; (2) the relationship of the economic factors (3) the relationship of the 

individual environmental factors. That affects the decision to change the job of the 

Thai-German Institute, engineer. 

A sample is an employee who is in the engineers position of the Thai 

German Institute in year 2556 (2013) amount of 56 people, a tool used in the 

research is a survey of personal factors, economic factors. Environmental factor 

analysis of personal data by frequency distribution. Find the standard deviation per 

cent test ANOVA (F-test, t-teat), and Multiple Regression Analysis (MRA). 

Study results showed that industrial growth factors and organizational 

aspects relating to the decision to change the work of engineers Thai -German 

Institute. Statistical significant .028 and .029, respectively. But the personal factors 

that are different. The decision does not differ. 

KEY WORDS: DECISION, CHANGE JOBS, ENGINEER 

บทนํา 

จากท่ีมีการเปิดความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํให้ผูป้ระกอบการ

ธุรกิจมีการขยายฐานการผลิต และนกัลงทุนกระจายการลงทุน ตามความตอ้งการไป

ยงัประทศเพื่อนบา้น ซ่ึงในการดาํเนินการนั้นทรัพยากรดา้น เคร่ืองจกัร เงินทุน หรือ

วตัถุดิบนั้นมีความพร้อมในการดาํเนินการ ส่วนทรัพยากรบุคคลระดบัแรงงานนั้นใน

แต่ละทอ้งถ่ินมีจาํนวนท่ีเพียงพอ และค่าจา้งแรงงานไม่สูงมาก  แต่ปัญหาในการการ

ขยายฐานการผลิต และลงทุนในภูมิภาคคือ แรงงานมีทกัษะ ในหลายๆสาขาอาชีพ 

และหน่ึงในนั้ นคืออาชีพวิศวกรท่ี มีความจํา เ ป็นในการดํา เ นินงานและเป็น

กลุ่มเป้าหมายของการจดัหาแรงงานในภาคอุตสาหกรรม  
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สถาบนัไทยเยอรมนั เป็นอีกหน่ึงองคก์ารท่ีมีวิศวกรทาํงานอยูใ่นองคก์ารและ

มีจาํนวนท่ีมาก หลายสาขาเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและ

เป็นกลุ่มท่ีมีความพร้อมในการทาํงานตามเง่ือนไขท่ีกล่าวมาได ้จึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย

ในการสรรหาตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน และในสภาวะปัจจุบนั มีแนวโนม้

การลาออกและเปล่ียนงาน ของวิศวกรเพิ่มข้ึน ทาํให้เกิดปัญหาการขาดพนกังานใน

ตาํแหน่ง วศิวกร และกระบวนการสรรหาก็ประสบปัญหาในเร่ืองเวลา คุณสมบติัส่วน

บุคคล และอตัราผลตอบแทน ท่ีมีการเปรียบเทียบระหวา่งองคก์ารต่างๆ 

จากการสรุปขอ้มูลปัญหาท่ีกล่าวมาเบ้ืองตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษา 

การตดัสินใจเปล่ียนงาน ของวิศวกรสถาบนัไทยเยอรมนั โดยผูว้ิจยัไดน้าํองค์ความรู้

กรอบแนวคิด และทฤษฎีต่างท่ีไดศึ้กษามาใช้ในการเก็บขอ้มูล และวิเคราะห์เพื่อให้

ได้มาซ่ึงข้อค้นพบท่ีสําคญั และนําผลท่ีได้จากการวิจยัคร้ังน้ีมาเป็นข้อเสนอแนะ

สาํหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งและสนใจต่อไป 

วตัถุประสงค์ในงานวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเปล่ียน

งาน ของวศิวกรสถาบนัไทยเยอรมนั 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัการตดัสินใจเปล่ียนงาน 

ของวศิวกรสถาบนัไทยเยอรมนั 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัแวดลอ้มส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจเปล่ียน

งาน ของวศิวกรสถาบนัไทยเยอรมนั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัคาดหวงัวา่จะสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดด้งัน้ี  

1. เพื่อใชใ้นการกาํหนดนโยบายในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยข์อง

องคก์าร 

2. เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการดาํเนินการสรรหาคดัเลือกและธาํรงรักษา

พนกังาน 
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3. เพื่อใชป้ระโยชน์ในการกาํหนดกลยทุธ์ขององคก์าร 

4. เพื่อใชป้ระโยชน์ในทางวชิาการ 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาท่ีจบ สถานภาพสมรส 

รายได ้อายุงาน ประวติัการเปล่ียนงาน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเปล่ียนงาน

ของวศิวกรสถาบนัไทยเยอรมนั 

2. ปัจจยัแวดลอ้มทางเศรษฐกิจจาก การเติบโตของอุตสาหกรรม, แรงกดดนัทาง

เศรษฐกิจกบัองคก์ารท่ีทาํงานในปัจจุบนั,การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเปล่ียนงานของวศิวกรสถาบนัไทยเยอรมนั 

3. ปัจจยัแวดล้อมส่วนบุคคลจาก สาระของงาน,สภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

องคก์าร,สภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์าร มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเปล่ียน

งานของวศิวกรสถาบนัไทยเยอรมนั 
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กรอบแนวความคิด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สาขาท่ีจบ สถานภาพ

สมรส รายได ้อายงุาน ประวติัการเปล่ียนงานท่ีผา่น

มา 

ปัจจัยทางเศรษฐกจิ 

ดา้นการเติบโตของอุตสาหกรรม 

ดา้นแรงกดดนัทางเศรษฐกิจกบัองคก์ารท่ีทาํงานใน

ปัจจุบนั 

ดา้นการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

การตัดสินใจ

เปลีย่นงาน

ของวศิวกร

สถาบันไทย

เยอรมัน 

ปัจจัยแวดล้อมส่วนบุคคล 

ดา้นสาระของงาน 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานองคก์าร 

ดา้นการบริหารจดัการองคก์าร 

ดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์าร 
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วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

กรอบความคิดกบัการเปล่ียนงาน  (Conceptual framework of job change) 

 
 

ภาพ 1 กรอบความคิดเก่ียวกับการเปล่ียนงาน  ท่ีมา : A conceptual framework 

for job change” by T.A. Loughead and D.R. Black, 1990 Journal of Career 

Development (17, p.15) (ฉัตรวิบูลย์_ฉาวเกรียรติ, 2540) 

(ฉตัรวิบูลย_์ฉาวเกรียรติ, 2540) ไดส้รุปไวว้่า นกัวิจยัไดส้รุปกรอบความคิดใน

การเปล่ียนงานไวห้ลายรูปแบบแต่จากการศึกษาวิจยัท่ีผ่านมาพบว่าการเปล่ียนงาน

ของบุคคลนั้นมีความเหมาะสมกบักรอบความคิดดา้นการพฒันาความเจริญกา้วหน้า

แก่ตนเองมากกวา่ ซ่ึงตรงกนักบักรอบความคิดท่ี  loughead and Black (1990) (ฉตัร

วิบูลย_์ฉาวเกรียรติ, 2540)ไดเ้สนอไว ้ซ่ึงกรอบความคิดน้ี  คาํนึงถึงการรับรู้เฉพาะ

บุคคลและความเป็นจริงท่ีซับซ้อนของโลก อนัหมายถึง การรับรู้สถานการณ์ของ

เฉพาะบุคคลจะมีการแสดงออกและกระทาํแตกต่างกันไปตามการรับรู้ ดังกรอบ

ความคิดในภาพท่ี 1  
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ทฤษฏีสององคป์ระกอบของ เฟร็ดเดอริก เฮอร์ซเบอร์ก  (Frederick Herzberg’s Two 

Factor Theory) 

(รศ.ชูศกัด์ิ_เจนประโคน, 2550)ไดก้ล่าวไวว้่า ทฤษฏีสององคป์ระกอบของ 

เฟร็ดเดอริก เฮอร์ซเบอร์ก  (Frederick Herzberg’s Two Factor Theory)  ซ่ึงทฤษฎีน้ี

ได้ศึกษาถึงสาเหตุของการจูงใจบุคคลให้ทาํงาน โดย Herzberg พบว่ามีปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการทาํงานอยู ่2 ปัจจยั ท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีเกิดจากลกัษณะ

ภายในและภายนอกของงานเองดงัน้ี  

1. ปัจจยัคํ้าจุน (Hygiene factors) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีป้องกนัมิให้คนเกิดความไม่

พอใจในงานท่ีปฏิบติัอยู่เป็นประจาํ เช่น นโยบายของหน่วยงานหรือองค์การ  การ

บริหาร การปกครอง การบังคับบัญชา สภาพของการปฏิบัติงาน ความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคล ค่าตอบแทนหรือค่าจา้ง ตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน และความมัน่คง เป็น

ตน้ ซ่ึงปัจจยัต่าง เหล่าน้ีจะมิได้เป็นแรงจูงใจท่ีจะทาํให้เกิดผลผลิตเพิ่มข้ึน แต่ก็จะ

ส่งเสริมให้คนท่ีทาํงานได้ดาํเนินไปด้วยความเรียบร้อยเท่านั้น และเป็นการจูงใจ

ภายนอกงาน 

2. ปัจจยักระตุน้ (Motivator factors) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีกระตุน้ให้คนท่ีทาํงานแลว้มี

ความรู้สึกพึงพอใจในงานท่ีทาํอยู ่กล่าวคือมีความรู้สึกในดา้นท่ีดี และเป็นการจูงใจ

ภายในของงาน จึงทาํให้เกิดความพอใจในงานข้ึน ปัจจยัเหล่าน้ีส่วนใหญ่แล้วก็จะ

เก่ียวข้องกับงานท่ีปฏิบติัอยู่เป็นประจาํ โดยคนจะถูกจูงใจในการให้ผลผลิตเช่น 

ความสําเร็จของงาน ความรับผิดชอบ การยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานโดยตวัของ

มนัเอง ความเจริญก้าวหน้าในตนเองและอาชีพ และปัจจยักระตุน้เหล่าน้ีจะนาํไปสู่

การจูงใจในวธีิการบริหารงานได ้

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยโดยการใช้สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential 

Statistics)ในการสรุปอา้งอิงผลการวิจยั ในการทดสอบความมีนยัสําคญัทางสถิติของ

ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปร และทาํนายตวัแปรตามโดยการ
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วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ระหว่างตวัแปร ปัจจยั

ส่วนบุคคล ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัแวดลอ้มส่วนบุคคล กบัการตดัสินใจเปล่ียนงาน  

กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรไดแ้ก่พนกังานท่ีอยูใ่นตาํแหน่งวิศวกร ของสถาบนัไทยเยอรมนั ปี

2556 จาํนวน 65 คน กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็น พนกังานท่ีอยูใ่นตาํแหน่ง วิศวกร ของ

สถาบนัไทยเยอรมนั  ปี2556 จาํนวน 56 คน 

วธีิการสุ่มตัวอย่าง 

ใชค้วามน่าจะเป็น (Probability Sampling) การสุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัแนวคิด

ในการคดัเลือก โดยใช้ การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Sample Random sampling )โดย

จดัทาํรายช่ือทั้งหมดของวิศวกรสถาบนัไทยเยอรมนั ตามลาํดบัหมายเลขพนักงาน

จากนอ้ยไปมาก ของทุกคน แลว้ใชว้ธีิหยบิสลากทีเดียวใหไ้ดค้รบจาํนวนท่ีตอ้งการ  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย คือแบบสอบถาม มี 4 ตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคล เป็นขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างซ่ึงผู ้

ศึกษาวจิยัสร้างข้ึนตามตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา 

ตอนท่ี 2 แบบวดัทศันคติปัจจยัทางเศรษฐกิจ แบบสอบถามความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ ในการตดัสินใจเปล่ียนงานของ

วศิวกร สถาบนัไทยเยอรมนั  

ตอนท่ี 3 แบบวดัทศันคติปัจจยัแวดลอ้มส่วนบุคคล :ซ่ึงผูว้ิจยั ดดัแปลงมาจาก

แบบวดั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนงานของผูบ้ริหารในองค์การเอกชน (ฉัตร

วบิูลย_์ฉาวเกรียรติ, 2540) เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัแวดลอ้มส่วน

บุคคล เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ในการตดัสินใจเปล่ียนงานของวิศวกร สถาบนัไทย

เยอรมนั  

ตอนท่ี 4 แบบวดัทศันคติการตดัสินใจ : เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจเปล่ียนงานของวศิวกรสถาบนัไทยเยอรมนั  
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การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

ผูว้ิจยัได้นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน หลงัจากนั้นไดน้าํขอ้คาํถามท่ีผ่านการ

ทดสอบ มาออกเป็นแบสอบถาม และนาํไปทดลองใช้ (Pretest) กบับุคคลทัว่ไป

จาํนวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั จากนั้นนาํผลของขอ้มูลท่ีไดม้า 

ทดสอบวเิคราะห์หา 

1. ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยทดสอบ ค่าดัชนีความ

สอดคลอ้ง (Index of  item objective congruence test) ระหวา่งขอ้คาํถามกบั

จุดประสงค ์โดยผูเ้ช่ียวชาญ  

2. ค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดั (Reliability) โดยวธีิหาค่า สัมประสิทธ์ิ แอลฟ่า 

(Alpha Coefficient ) ของครอนบราค ( Cronbach)   

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูศึ้กษาวจิยัแจก และเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเองในสถาบนัไทย-เยอรมนั

เพื่อนาํมาบนัทึก ในแบบบนัทึกโดยผูศึ้กษาวจิยั 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยโดยการใช้สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential 

Statistics)ในการวิเคราะห์สรุปอา้งอิงผลการวิจยั ในการทดสอบความมีนยัสําคญัทาง

สถิติของขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม และทาํนายตวัแปรตามโดย

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการสรุปลกัษณะ

ตวัแปร และบรรยายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทาง

เศรษฐกิจ ปัจจยัแวดลอ้มส่วนบุคคล โดยท่ีการวิจยัคร้ังน้ีใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิติวเิคราะห์ ขอ้มูลจากแบบสอบถามในแต่ละตอนใชส้ถิติ ดงัต่อไปน้ี 

1. แบบสอบถามตอนท่ี 1 แจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ เพื่อบรรยายและสรุป

ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง และทดสอบความแตกต่างระหวา่งตวัแปร 2 กลุ่มอิสระ ใช้

สถิติทดสอบค่า ที อิสระ (t independent) และตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยการ
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วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test, One-way ANOVA) กาํหนดทดสอบ

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS 

2. แบบสอบถามตอนท่ี 2,3 และ 4 ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรและ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์มากกว่า 2 ตวัแปร โดยใช้สถิติทดสอบด้วยเทคนิคการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุ Multiple Regression analysis กาํหนดทดสอบนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS 

สรุปผลการวจัิย 

6ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง6  

ดา้นประชากร จากการสํารวจ กลุ่มตวัอย่างและจาํแนกตวัแปรต่างๆพบว่า 

ร้อยละ 96.4 เป็นผูช้าย อายสุ่วนใหญ่ระหวา่ง 31-35 ร้อยละ 51.8   รองลงมาคือ 26 -30 

ปี ร้อยละ 23.2 วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่คือ ปริญญาตรี ร้อยละ 82.1 สาขาท่ีจบส่วน

ใหญ่คือสาขาเคร่ืองกล ร้อยละ 46.4 สถานภาพสมรสส่วนใหญ่คือโสด ร้อยละ 51.8 

อายุงานส่วนใหญ่คือ 4-6 ปี ร้อยละ 36.4 ระดบัเงินเดือนส่วนใหญ่คือ 20001-25000 

บาท ร้อยละ 44.6 ประวติัการเปล่ียนงาน เท่ากนัสองกลุ่ม คือ เคยเปล่ียน 1 แห่ง กบัเคย

เปล่ียน 2 แห่ง ร้อยละ 26.8   

6ผลขอ้มูลปัจจยัแวดล้อมทางเศรษฐกิจ6 จากการสํารวจพบว่าปัจจยัด้านการ

เติบโตของอุตสาหกรรม มีค่าตํ่าสุด 1.0 ค่าสูงสุด 9.2 มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 6.5893 ค่า

เบ่ียงเบน เท่ากบั 1.51809 ปัจจยัดา้นแรงกดดนัทางเศรษฐกิจกบัองคก์ารท่ีทาํงานใน

ปัจจุบนัมีค่าตํ่าสุด 1.0 ค่าสูงสุด 9.4 มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 6.6500 ค่าเบ่ียงเบน เท่ากบั 

1.63251 ปัจจัยด้านการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีค่าตํ่ าสุด 1.5 

ค่าสูงสุด 10.0 มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 6.7411 ค่าเบ่ียงเบน เท่ากบั 1.62086 

6ผลขอ้มูลปัจจยัแวดล้อมส่วนบุคคล6 จากการสํารวจพบว่าปัจจยัดา้นเน้ือหา

สาระของงาน มีค่าตํ่าสุด 1.4 ค่าสูงสุด 8.7 มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 5.7571 ค่าเบ่ียงเบน 

เท่ากบั 1.59132 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มีค่าตํ่าสุด 1.0 ค่าสูงสุด 9.0 มี
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ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.4321 ค่าเบ่ียงเบน เท่ากบั 2.02306  ปัจจยัดา้นองค์การมีค่าตํ่าสุด 

1.92 ค่าสูงสุด 9.31 มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 6.3599 ค่าเบ่ียงเบน เท่ากบั 1.36333   

 

6ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐา6น6  

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบ 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ t-Test 0.721 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.713 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.089 ปฏิเสธ 

สาขาท่ีจบ F-Test 0.415 ปฏิเสธ 

สถานภาพการสมรส F-Test 0.487 ปฏิเสธ 

อายงุาน F-Test 0.424 ปฏิเสธ 

รายได ้ F-Test 0.125 ปฏิเสธ 

ประวติัการเปล่ียนงาน F-Test 0.204 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 2 ดา้นปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

การเติบโตของอุตสาหกรรม MRA 0.028 ยอมรับ 

ดา้นแรงกดดนัทางเศรษฐกิจกบัองคก์ารท่ี

ทาํงานในปัจจุบนั 

MRA 0.064 ปฏิเสธ 

ดา้นการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

MRA 0.396 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 3 ดา้นปัจจยัแวดลอ้มส่วนบุคคล 

ดา้นเน้ือหาสาระของงาน MRA 0.070 ปฏิเสธ 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน MRA 0.128 ปฏิเสธ 

ดา้นการบริหารจดัการองคก์าร MRA 0.029 ยอมรับ 

ดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์าร MRA 0.116 ปฏิเสธ 
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อภิปรายผล 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั กบัการตดัสินใจเปล่ียนงาน จะ

เห็นได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของวิศวกรสถาบันไทย

เยอรมนั ทั้งน้ีเน่ืองจาก คุณลกัษณะวชิาชีพวศิวกร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเร่ิมตัง่แต่

ศึกษาจบ โดยประมาณ 25 ถึง 40 ปี หากเกินกวา่น้ีส่วนใหญ่จะอยูใ่นตาํแหน่ง หวัหนา้

งาน หรือเปล่ียนลกัษณะสายงานเป็นการบริหารจดัการ ทาํงานเชิงวิศวกรรมหรือใน

สายงานเดิมน้อยลงตามสัดส่วนของตาํแหน่ง ระดบัการศึกษาไม่มีอิทธิพลทั้งน้ีอาจ

เน่ืองจาก ลกัษณะงานและคุณวุฒิทางการศึกษา ระดบัเงินเดือนจะมีการกาํหนดเป็น

มาตรฐานเป็นท่ีรับทราบโดยทัว่กันจึงมีความแตกต่างน้อยทาํให้ไม่ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจ สถานสมรสท่ีไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจทั้งน้ีอาจเน่ืองจากความสัมพนัธ์ดา้น

อายุท่ีพบวา่อายุ 25 ปีถึงอายุ 35 ปีส่วนใหญ่โสด  อายุการทาํงานไม่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากงานท่ีทาํเป็นงานท่ีตอ้งใช้เวลาฝึกฝนเพื่อทกัษะทาํให ้

ค่าเฉล่ียอายุงานอยู่ท่ี 4-6 ปี สัมพนัธ์กบัจาํนวนการเปล่ียนงาน ท่ี เท่ากนัคือ 1 แห่ง 

และ 2 แห่ง เพราะหากจบการศึกษาใหม่ อายุ 25 ปี อายุงานเฉล่ีย 4 ถึง 6 ปี ก็จะ

ประมาณ  29-32 เป็นช่วงการเปล่ียนงานรอบท่ี 2 เพราะฉะนั้นเป็นไปไดท่ี้ ทัว่ไปแลว้

จะเปล่ียนงานไม่เกินสองแห่งเพราะตอ้งฝึกฝนทกัษะในการทาํงานในสายงานของ

ตนเอง 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัความสัมพนัธ์ในการตดัสินใจเปล่ียน

งาน พบว่า การเติบโตจากภาคอุตสาหกรรม มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเปล่ียน

งานของวศิวกรแปรผนัในทิศทางเดียวกนั คือเม่ือภาคอุตสาหกรรมเติบโตขยายตวัมาก

ข้ึนจะส่งผลให้ การตดัสินใจเปล่ียนงานมีมากข้ึน ซ่ึงในขอ้คาํถามท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจคือการยา้ยฐานการผลิต ทาํใหเ้ป็นโอกาสท่ีดีในการเปล่ียนงาน เน่ืองจากการ

ยา้ยฐานการผลิตจะมีความตอ้งการบุคลากรท่ีเขา้ทาํงานจาํนวนมาก เป็นโอกาสให้

สามารถรับเข้าทาํงานได้ง่ายและการบรรจุเขา้ทาํงานมีโอกาสสูง มองว่าปลอดภยั

มากกวา่ และการเขา้ทาํงานตั้งแต่เร่ิมการก่อตั้งโรงงานทาํให้ไดรั้บโอกาสในตาํแหน่ง
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ท่ีสําคญัและเติบโตไดเ้ร็ว และในขอ้คาํถามอีกคาํถามท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจคือ 

รู้สึกวา่แนวโนม้อตัราค่าครองชีพภาคอุตสาหกรรม น่าสนใจในการเปล่ียนงานแสดง

ให้เห็นว่าเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอตัราค่าครองชีพจากนอกหน่วยงานท่ีตนทาํอยู่ใน

ลกัษณะท่ีสูงข้ึน ก็จะรู้สึกสนใจท่ีจะเปล่ียนงานเน่ืองการปรับเปล่ียนค่าจา้งเงินเดือน

ภายในส่วนใหญ่จะทาํกนัปีละ 1 ถึง 2 คร้ังทาํให้การเปล่ียนงานเป็นหนทางท่ีทาํให้ได้

ค่าจา้งเงินเดือนท่ีตอ้งการไดเ้ร็วกวา่ ส่วนแรงกดดนัทางเศรษฐกิจกบัองคก์ารท่ีทาํงาน

ในปัจจุบนัไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเปล่ียนงานทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากมองว่า

เป็นความรับผิดชอบของผูบ้ริหารในระดบัสูงตามผงัการบริหารงาน และดว้ยความท่ี

เป็นหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบัของรัฐ ทาํให้มีมองว่าตวัองค์การมีความมัน่คงสูงใน

การดาํรงอยู่การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเปล่ียนงานทั้งน้ีเน่ืองมาจากงานท่ีวศิวกร สถาบนัไทยเยอรมนัทาํอยูเ่ป็น กลุ่ม

สาขาไฟฟ้าและเคร่ืองกล ซ่ึงจะอยูใ่นอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนและอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงมีฐานการผลิตในไทยจาํนวนมากอยูแ่ลว้  ซ่ึงกลุ่มท่ีอาจจะส่งผลต่อ

การตดัสินใจเปล่ียนงานน่าจะเป็นกลุ่มวศิวกรโยธาหรือสถาปัตยกรรมมากกวา่ในช่วง

เปิดกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงจะตอ้งแบ่งกลุ่มสาขา ทาํการวิจยัต่อเพื่อหาขอ้

เท็จต่อไป อีกมุมมองหน่ึงคือเม่ือปัจจัยของการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนไม่ส่งผลใหว้ศิวกรภายในประเทศตดัสินใจเปล่ียนงาน เป็นไปไดว้า่ อาจมีการ

เขา้มาของกลุ่มงานวศิวกรจากนอกประเทศแทน  

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัแวดล้อมส่วนบุคคลกบัความสัมพนัธ์ในการตดัสินใจ

เปล่ียนงาน พบวา่ ทศันคติต่อองคก์าร มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเปล่ียนงานของ

วิศวกรแปรผนัในทิศทางเดียวกัน(ข้อคาํถามเป็นเชิงลบ) คือเม่ือมีความรู้สึกต่อ

องคก์ารในทางลบมากข้ึนจะส่งผลให้ การตดัสินใจเปล่ียนงานมีมากข้ึน ซ่ึงภายใตข้อ้

คาํถามยอ่ย เช่น ไม่ไดรั้บความยุติธรรมจากองคก์าร คือเม่ือไม่ไดรั้บความยุติธรรมใน

ดา้นใดดา้นหน่ึงเช่น ภาระความรับผิดชอบงาน การประเมินผลการปฏิบติังาน ระบบ

กาวดัผลท่ีไม่ชดัเจน  ก็จะมีการตดัสินใจเปล่ียนงานเพื่อแกไ้ขปัญหาโดยการเปล่ียน
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งาน คาํถามถดัมาคือ ไม่สามารถเข้ากันได้กับวฒันธรรมขององค์การ คือ เม่ือเข้า

ปฏิบติังานแลว้พบวา่ลกัษณะการปฏิบติังานเป็นไปในลกัษณะผสมระหวา่งโครงสร้าง

ผงัตาํแหน่งและการสั่งการในแบบระบบราชการในการบริหาร แต่การประเมิน

ประสิทธิภาพและวดัผล พนกังานระดบัปฏิบติัการแบบองคก์ารเอกชน ทาํให้ปรับการ

ทํางานเข้ากับวฒันธรรมขององค์การแบบน้ีไม่ได้ จึงตัดสินใจเปล่ียนงานเพื่อ

แกปั้ญหา  คาํถามถดัมาคือ โอกาสกา้วหนา้ในองคก์ารมีนอ้ย เป็นผลมาจากโครงสร้าง

การบริหารงานท่ีกล่าวมาทาํให้วิศวกรซ่ึงอยู่ในตาํแหน่งส่วนปฏิบติัการลักษณะ

ผูเ้ช่ียวชาญ มองถึงโอกาสในการกา้วหนา้ในสายงานมีนอ้ยจึงมีอิทธิพลทาํให้ตดัสินใจ

เปล่ียนงานเพื่อแสวงหาความก้าวหน้า  คาํถามถัดมาคือ ไม่ชอบประเภทธุรกิจท่ี

องค์การทาํอยู่ ส่วนหน่ึงมาจากการท่ีตอ้งทาํหน้าท่ีหลากหลายด้านเช่น ในการเป็น

วิทยากรในการฝึกอบรม เป็นท่ีปรึกษาบริษทัภายนอก เป็นผูรั้บผิดชอบโครงการ

ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงงานในแต่ละด้านเหล่าน้ีจะระบุเป็นตัวดรรชนีหลักว ัด

ประสิทธิผลของวิศวกร ทาํให้วิศวกรท่ีชาํนาญในดา้นใดดา้นหน่ึง และรู้สึกไม่ถนดั

หรือไม่ชอบประเภทงานอีกด้านหน่ึง ทาํให้ตดัสินใจเปล่ียนงานเพื่อการทาํงานใน

ลกัษณะท่ีตนถนดั เช่นเพื่อ ทาํโครงการเพียงดา้นเดียว หรือ ดา้นใดดา้นหน่ึงตามความ

ถนัด คําถามถัดมาคือ โอกาสในการข้ึนเงินเดือนมีน้อยเน่ืองจากระบบการข้ึน

เงินเดือนมีการอา้งอิงองคก์ารในลกัษณะท่ีคลา้ยกนั ไม่ไดป้ระเมินจากประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลท่ีเกิดจากการทาํงาน หรือผลประกอบการทางด้านการเงินเป็นตวั

หลกั ทาํให้ลกัษณะการข้ึนเงินเป็นไปตามอตัราเงินเฟ้อ บวกเพิ่มตามอตัราท่ีเทียบเท่า

กบัองคก์ารในลกัษณะคลา้ยกนั ทาํให้อตัราการข้ึนเงินเดือนนอ้ยเม่ือเทียบกบัองคก์าร

ท่ีเป็นเอกชน คาํถามถดัไปคือองค์การขาดศกัยภาพท่ีจะเจริญกา้วหน้าต่อไปมองถึง

ความสามารถในการแข่งขนัและความสามารถหลกัขององคก์รท่ีเร่ิมการขาดช่วงของ

การพฒันาจากปัญหาการลาออกของวิศวกรท่ีเช่ียวชาญ การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอด 

เทคโนโลยทีั้งในและต่างประเทศ  ทาํใหค้วามแตกต่างขององคค์วามรู้ของตวัองคก์าร
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และภายนอกไม่แตกต่างและขาดการพฒันาทกัษะแบบผูเ้ช่ียวชาญในสาขาอาชีพ จึง

สูญเสียความสามารถในการแข่งขนัในระยะต่อไป  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําข้อวจัิยไปประยุกต์ใช้ 

ผลการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์การเน่ืองจากทรัพยากร

บุคคลเป็นทรัพยากรท่ีจาํเป็นในการแข่งขนัสามารถนําผลท่ีได้ไปบริหารจดัการ

องคก์ารไดอ้ยา่งเหมาะสมในการสรรหาและรักษาบุคคลากรท่ีสร้างคุณค่าต่อองคก์าร

ซ่ึง 

1. ผลการวิจยัไดร้ะบุปัจจยัทางเศรษฐกิจซ่ึงเป็นส่ิงแวดลอ้มภายนอกองค์การมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเปล่ียนงานของวิศวกร เพราะนั้นองค์การตอ้งมีการจดัการท่ี

จะทาํให้ความรู้สึกถึงความแตกต่างขององค์การภายนอกและตวัองค์การท่ีเป็นอยู่

ปัจจุบนั แตกต่างกนันอ้ยท่ีสุดเพื่อลดอตัราการตดัสินใจเปล่ียนงาน  

2. ผลการวิจัยได้ระบุปัจจัยแวดล้อมส่วนบุคคลทางด้านการบริหารจัดการ

องค์การมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเปล่ียนงานของวิศวกร เพราะฉะนั้นในหัวขอ้ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเปล่ียนงานคือ ไม่ไดรั้บความยุติธรรมจากองคก์าร ไม่

สามารถเขา้กนัได้กบัวฒันธรรมขององค์การ โอกาสก้าวหน้าในองค์การมีน้อย ไม่

ชอบประเภทธุรกิจท่ีองค์การทาํอยู่ โอกาสในการข้ึนเงินเดือนมีน้อย องค์การขาด

ศกัยภาพท่ีจะเจริญกา้วหน้าต่อไป จะตอ้งนาํมาวางแผนแกไ้ขเพื่อลดผลกระทบจาก

การตดัสินใจเปล่ียนงานของวิศวกร เช่นการสร้างความชดัเจนในการประเมินผลงาน 

การสร้างทางเดินในสายงานท่ีชดัเจนทั้งรายละเอียดงาน และแท่งเงินเดือนหรือผล

แทนท่ีเก่ียวข้อง การมุ่งเน้นพนัธะกิจขององค์การท่ีชัดเจน การสร้างวฒันธรรม

องค์การท่ีสัมพันธ์กับการจัดการองค์การและการดําเนินธุรกิจและส่ิงแวดล้อม

ภายนอกองคก์าร 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

ควรทาํการศึกษาในประเด็นสาขาอาชีพทางวศิวกรรมท่ีต่างกนัมีการตดัสินใจ

เปล่ียนงานแตกต่างกนัไร เช่นสาขา ไฟฟ้า กบั เคร่ืองกลมีการตดัสินใจแตกต่างกนั

อยา่งไร 

และควรทาํการศึกษาในทางลึกเก่ียวกบัลกัษณะองค์การท่ีบุคลลากรสาขา

อาชีพวศิวกรรมพึงพอใจ ทั้งดา้นการจดัการองคก์าร ผลตอบแทน การจูงใจ 
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