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แรงจูงใจในการสมัครเข้าท างานในกลุ่มประเทศอาเซียนของนักศึกษา 
ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกจิ 

MOTIVATION OF APPLYING TO WORK IN ASEAN COUNTRIES OF 
MASTER DEGREE STUDENTS, FACULEY OF BUSINESS ADMINISTRATION 

  กฤษณา ศรีจนัทร์แดง 1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 
                              ---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงค์ของการศึกษาค้นควา้อิสระ เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ต่อแรงจูงใจในการสมคัรเขา้ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียนของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางดา้น
ทศันคติและปัจจัยอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์ ต่อแรงจูงใจในการสมคัรเข้าท างานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  โดยคาดวา่ขอ้มูลท่ีไดจ้ะ
เป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจ หรือเพื่อให้องค์กรใช้ในการปรับปรุงเสริมสร้างแรงจูงใจให้
องคก์รสามารถจูงใจผูท่ี้มีความรู้ความสามรถเขา้มาปฏิบติังานในองคก์ร 

ผูว้จิยัไดท้  าการวจิยัเชิงพรรณนา โดยใชว้จิยัเชิงส ารวจ โดยการใชว้ิธีการเก็บขอ้มูล
ดว้ยแบบสอบถาม ท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มเป้าหมายคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะ
บริหารธุรกิจ จ านวน 400 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและใชเ้ทคนิคในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย  t-test   F-test (One-way 
ANOVA) และการใช้แบบวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis:  
MRA) ในการหาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย อายรุะหวา่ง 
20-30 ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดร้ะหวา่ง 15,001 – 
30,000 บาท และพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอ้งการสมคัรเขา้ท างานในประเทศสิงคโปร์ 

 ปัจจยัดา้นทศันคติ ไดแ้ก่ ความมัน่คงในงาน และสภาพแวดลอ้มและท่ีตั้งของ
บริษทั มีผลต่อ แรงจูงใจในกาสมคัรเขา้ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียนของนกัศึกษา ระดบั
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ปัจจยัทางด้านอ่ืนๆได้แก่ ประเภทองค์กรท่ีท่านมุ่งหวงัเขา้ท างาน , บุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการสมคัรงาน มีผลต่อแรงจูงใจในกาสมคัรเข้าท างานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนของนกัศึกษา ระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจการสมคัรงาน,กลุ่มประเทศอาเซียน 

 
ABSTRACT 

The objectives of independent study, it is for study the difference of 
Demography towards motivation of applying to work in ASEAN countries of Master 
Degree students, Faculty of Business Administration, and study a relationship between 
attitude and other factors which had relationship to motivation of applying work in 
ASEAN countries of Master Degree students, Faculty of Business Administration. It 
expected that the information would be useful for those who interest or for organization 
to improve and support motivation, and organization would motivate those who had 
knowledge and skills to work with them. 
 The researcher had researched as descriptive research by survey research. This 
research collected data by questionnaire, studied only target group which is, Master 
Degree students of Business Administration faculty for 400 people, collected by 
questionnaire and used analysis technique , which are frequency, average, t-test, F-test 
(One-way ANOVA) and Multiple Regression Analysis or MRA for finding relationship 
point between independent variable and dependent variable. 
 The result of this research showed that most of sample group was female more 
than male, between 20 to 30 years old, single status, working as private officer, between 
15,001to 30,000 Baht for income, and most of them preferred to applying to work in 
Singapore. 
 In attitude factor such as, work stability, environment, and company location 
affected for motivation of applying to work in ASEAN countries of Master Degree 
students, Faculty of Business Administration by statistic significant for 0.05 levels. 
 
 



46 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

 Other factors such as, sort of organization that you prefer to work and people 
who motivated you apply to work, which affected for motivation of applying to work in 
ASEAN countries of Master Degree students, Faculty of Business Administration by 
statistic significant for 0.05 levels. 
KEYWORDS : MOTIVATION OF APPLYING TO WORK, ASEAN 
 
บทน า 

นบัถอยหลงัไปอีกไม่ถึง 3 ปี การรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก าลงัใกล้
เป็นจริงเขา้ไปทุกที พร้อมกบัความต่ืนตวัของคนในวยัเร่ิมหรือก าลงัจะเร่ิมท างานในประเทศ
ต่างๆท่ี เตรียมพร้อมความสามารถของตนเองเพื่อขา้มไปท างานในประเทศอ่ืนๆ ในประเทศ
กลุ่มอาเซียนด้วยกัน  แต่อาจจะยกเวน้ก็คงเป็นประเทศไทย ท่ีคนในวยัท างานยงัไม่ได้
ตระหนกัหรืออาจจะตระหนกัแต่ก็ไม่ไดใ้หค้วามส าคญั มากนกั เพราะอาจจะยงัคิดวา่ “ยงัไงก็
ได”้ หรือ “ยงัไม่ถึงเวลา” ก็เป็นไปได ้ จึงท าให้ระดบัของความต่ืนตวัเม่ือเทียบกบัเพื่อนบา้น
หลายๆประเทศ มีรายการโทรทศัน์แห่งหน่ึงของไทยไดไ้ปสุ่มสัมภาษณ์นกัศึกษาท่ีใกลจ้ะจบ
การศึกษาในประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศ  เวียดนาม หลายคนท่ีไปสัมภาษณ์ได้ให้
ความเห็นไปในลกัษณะคลา้ยกนัวา่ เขาตั้งใจอยากจะหาโอกาสเขา้มาท างานในประเทศไทย
เม่ือถึงปี 2558โดยตอนน้ีหลายคนเร่ิมศึกษาภาษาไทยเพิ่มเติมนอกเหนือจากภาษาองักฤษท่ี
พวกเขา ใชง้านไดดี้อยู่แลว้ หลายคนเร่ิมศึกษาวา่บริษทักลุ่มธุรกิจใดท่ีมีโอกาสจะตอ้งจาก
คนท างานจากต่างประเทศเพื่อเขา้ไปท างานในประเทศไทย ดงันั้น การจะตอ้งท างานกบั
คนท างานในประเทศกลุ่มอาเซียนท่ีมีความแตกต่างและหลากหลาย กนัทั้งภาษา วฒันธรรม 
และวถีิชีวติ จึงเป็นเร่ืองท่ีคนไทยจะตอ้งเตรียมพร้อมเช่นกนั 

AEC ยอ่มมาจากช่ือเต็มๆ วา่ (Asean Economics Community) เป็น การรวมตวั
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ คือไทย พม่า ลาว เวียดนาม  มาเลเซีย 
สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์ กมัพูชา บรูไน เพื่อท่ีจะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกนั มีรูปแบบคลา้ยๆ กลุ่ม Euro Zone นัน่เอง โดยมีผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่างๆ 
กบัคู่คา้ไดม้ากข้ึน และการน าเขา้ ส่งออกของชาติในอาเซียนท าจะเสรี ยกเวน้สินคา้บาง
ชนิดท่ีแต่ละประเทศอาจจะขอไวไ้ม่ลดภาษีน าเขา้ (เรียกวา่สินคา้อ่อนไหว) โดยอาเซียนจะ
รวมตวัเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” อยา่งจริงจงัในวนัท่ี 1 มกราคม 2558 หรืออีก 2 
ปีขา้งหนา้ 
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การเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้ไปสู่ AEC นั้น ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ถึง
ความแตกต่างทางวฒันธรรมและรูปแบบหรือสไตล์ การท างานของไทยกบัคนในชาติอ่ืนๆ 
โดยการเรียนรู้จะน าไปสู่การยอมรับในความแตกต่าง การปรับตวัเขา้หากนั รวมถึงน าเอา
จุดแขง็ของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ มาเป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากรขององคก์ร
ต่อไป ซ่ึงนอกจากการเรียนรู้วฒันธรรมท่ีแตกต่างของแต่ละประเทศแลว้ ส่ิงหน่ึงท่ีส าคญั
ต่อการเปล่ียนแปลงน้ี คือ การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ให้สามารถส่ือสารไดห้ลาย
ภาษา และมีทกัษะความสามารถท่ีทดัเทียมกบัคนชาติอ่ืนๆ อีกทั้ง การจ่ายค่าตอบแทนตอ้ง
มีความเหมาะสม หรือไม่น้อยกว่าในประเทศอ่ืน ไม่เช่นนั้นแล้ว อาจท าให้คนท่ีมี
ความสามารถยา้ยไปท างานในประเทศท่ีมีค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าได ้ นอกจากน้ี การสร้าง
บรรยากาศในการท่ีท างานให้มีความเป็นกนัเอง ไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีเขม้งวดจนท าให้บุคลากร
รู้สึกอึดอดัมากกินไป ก็ถือเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น เพราะสาเหตุการลาออกของบุคลากรส่วนใหญ่ 
คือ บรรยากาศในการท างานท่ีไม่พึงปรารถนา ดงันั้น การสร้างบรรยากาศในการท างานท่ี
เป็นกนัเองและอบอุ่นจึงเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ี ส าคญั 

ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วง คือ แรงงานคนไทยท่ีไม่มีทกัษะจะอยูอ่ยา่งไรในอนาคตท่ีมีการ
แข่งขนัดา้นแรงงานสูง หรือ น้องๆ นกัศึกษาท่ีจบมาแลว้ ไม่มีงานท าเพราะเรียนในส่ิงท่ี
ตลาดแรงงานไม่ตอ้งการ หรือ คนรุ่นใหม่บางกลุ่มท่ีมีวิธีคิดท่ีอยากท างานสบายๆ ไม่ตอ้งมี
แรงกดดนัมาก มีเงินเดือนในระดบัท่ีอยูไ่ดก้็พอ ไม่อยากเติบโตในสายอาชีพ ไม่อยากเป็น
หวัหน้าเพราะไม่อยากรับผิดชอบชีวิตลูกน้อง หรือ คิดว่าไดเ้งินเดือนเพิ่ม 2,000 บาทแต่
ท างาน 5,000 บาท หกัลบกลบหน้ีแลว้ขาดทุน สรุป  อยูท่ี่เดิมดีกวา่ หรือ ยา้ยไปท่ีใหม่ดีกวา่
  เม่ือ กล่าวถึงวิธีคิดของคนรุ่นใหม่ ท าให้นึกถึงกลุ่มคน Gen Y ในอาเซียนมีคน 
Gen Y ประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด ซ่ึงแสดงวา่มีประมาณ 200 ลา้นคน ธุรกิจใน
ปัจจุบนัตอ้งอาศยัพนกังาน Gen Y ซ่ึงเรียนรู้เร็ว เก่งดา้นเทคโนโลยี ชอบคิด กลา้แสดงออก 
ฯลฯ แต่ในอีกดา้นหน่ึง พนกังาน Gen Y ก็มีความอดทนต ่า หลงใหลในโซเซียลเน็ตเวิร์ค มี
ทั้งผลบวกและลบ ต่อการท างาน อารมณ์แปรปรวน ทุกอยา่งตอ้งชดัเจน ฉบัไว ฯล 

ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการสมคัร
เขา้ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียนของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปรับใช้กับองค์กรให้องค์กรสามารถรับรู้ถึงแรงจูงใจของบุคลากรท่ี
ตอ้งการสมคัรงานกบัองคก์ร และยงัเป็นแนวทางส าหรับงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อแรงจูงใจในการสมคัรงานของบุคลากรในตลาดแรงงานและของสถาบนัอ่ืนๆ 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างกนัทางดา้นประชากรศาสตร์ ต่อแรงจูงใจในการสมคัร 
เขา้ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียน 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางดา้นทศันคติ ต่อแรงจูงใจในการสมคัร
เขา้ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียน 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์ ต่อแรงจูงใจในการสมคัรเขา้ท างานใน
กลุ่มประเทศอาเซียน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการสมคัรเขา้

ท างานใน      กลุ่มประเทศอาเซียน 

2. สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไปพฒันาปรับปรุงใชเ้ป็นแนวทาง

ใหก้บัผูบ้ริหาร เสริมสร้างแรงจูงใจในองคก์ร ใหส้ามารถจูงใจบุคคลท่ีมี

ความรู้ความสามารถเขา้มาสมคัรท างานกบัองคก์รต่อไป 

3. ผลการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นพื้นฐานและแนวทางส าหรับผูท่ี้สนใจในการศึกษา
คน้ควา้เก่ียวกบัแรงจูงใจในการสมคัรเขา้ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียน และ    
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาดา้นอ่ืนๆของผูท่ี้ตอ้งการ 

  สมมติฐานการวจัิย 
1. ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบด้วย เพศ ,อายุ ,อาชีพ,รายได้

,สถานภาพ  , ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีท่านตอ้งการสมคัร

เขา้ท างาน , ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการสมคัรเขา้ท างานในกลุ่ม

ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัทางดา้นทศันคติท่ีประกอบดว้ย เงินเดือน/สวสัดิการ , ความมีช่ือเสียง

ของบริษทั , ความมัน่คงในงาน , โอกาสความกา้วหนา้ในสายอาชีพ , โอกาส

ในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง , สภาพแวดล้อมและท่ีตั้ งของบริษัท , มี

ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการสมคัรเขา้ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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3. ปัจจยัทางดา้นอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ย ประเภทองค์กรท่ีท่านมุ่งหวงัเขา้ท างาน , 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการสมคัรงาน , มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจ

ในการสมคัรเขา้ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียน 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดใน

การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 

                ตัวแปรต้น                    ตัวแปรตาม 
 
 
   

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
สมมติฐานของการวจัิย 
 
 
 
 

ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 
 -  เพศ    -   สถานภาพ   -    อาย ุ      
 -  อาชีพ     -  รายได ้
 -  ประเทศในกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ท่ีท่านตอ้งการ

สมคัรเขา้ท างาน 
 

 
 
 
 
 

แรงจูงใจในการ      
 สมัครเข้าท างานใน 

กลุ่มประเทศอาเซียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท 

 คณะบริหารธุรกจิ 

 
 

ปัจจยัด้านทศันคต ิ
- เงินเดือน/สวสัดิการ 
- ความมีช่ือเสียงของบริษทั 
- ความมัน่คงในงาน 
- โอกาสความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 
- โอกาสในการเรียนรู้และพฒันา
ตนเอง 

- สภาพแวดลอ้มและท่ีตั้งของบริษทั 
 

 ปัจจยัด้านอืน่ๆ 
-  ประเภทองคก์รท่ีท่านมุ่งหวงัสมคัร
เขา้ท างาน  
- บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ
สมคัรงาน 
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ขอบเขตการวจัิย  
1  ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ 

นกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 
2  ขอบเขตดา้นเน้ือหา จะท าการศึกษาในส่วนท่ีเป็นปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัทางดา้นทศันคติ และ ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการสมคัรเขา้ท างานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

3.ขอบเขตด้านตวัแปรศึกษา   จะท าการศึกษาวิจยัเฉพาะตวัแปรท่ีส าคญั คือ ตวั
แปรอิสระ 

 ในท่ีน้ีจะประกอบด้วย ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางประชากรศาสตร์  ตวัแปรท่ีเก่ียวกบั
ปัจจยัทางดา้นทศันคติ และตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ 

นิยามศัพท์   

 1. เพศ หมายถึง เพศหญิง  และ เพศชาย 

 2. สถานภาพ หมายถึง โสด , แต่งงาน , อยา่ร้าง/หมา้ย 
 3. อาย ุ หมายถึง ช่วงอายปัุจจุบนัท่ีท่านก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาโท 
 4. อาชีพ หมายถึง หนา้ท่ีการงานท่ีท่านก าลงัท าอยูใ่นปัจจุบนัขณะท่ีก าลงัศึกษา 
อยูใ่นระดบัปริญญาโท 

5. รายได ้หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีไดจ้ากการท างาน เฉล่ียต่อเดือน 
6. ประเทศอาเซียน หมายถึง ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of 

Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้ ประกอบดว้ย 10 ประเทศ คือ 

1.บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 2.กมัพูชา (Cambodia) 3.อินโดนีเซีย 
(Indonesia) 4.ลาว (Laos) 5 . ม า เ ล เ ซี ย  (Malaysia) 6 . พม่ า  (Myanmar) 7 . ฟิ ลิ ป ปิน ส์ 
(Philippines) 8.สิงคโปร์ (Singapore) 9.เวยีดนาม (Vietnam) 10.ประเทศไทย (Thailand) 
 7.   เงินเดือน/สวสัดิการ หมายถึง ค่าตอบแทน/เงินเดือนและสวสัดิการท่ีไดรั้บ
เหมาะสมกบัสภาวะค่าครองชีพในปัจจุบนั และมีการจดัสวสัดิการเพื่อความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจ และ มีสวสัดิการพิเศษ 

8. ความมีช่ือเสียงของบริษทั หมายถึง เป็นองคก์รขนาดใหญ่ มีความมัน่ มีช่ือเสียง
เสียงเป็นท่ีน่าเช่ือถือบุคคลในสังคม 
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9. ความมัน่คงในงาน  หมายถึง เป็นองค์กรท่ีมีความมัน่คงในสายอาชีพ ไดรั้บ
ความยุติธรรมจากผูบ้ริหาร เป็นต าแหน่งงานท่ีมัน่คงไม่ถูกให้ลาออกง่าย และ เป็นงานท่ี
ไดรั้บค่าตอบแทนเพียงพอในการด ารงชีพ โดยไม่ตอ้งมองหางานใหม่ 

10. โอกาสความกา้วหนา้ในสายอาชีพ หมายถึง เป็นองคก์รท่ีมีโอกาสกา้วหนา้ใน
ต าแหน่งงาน และ องค์กรท่ีมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อเพื่อให้มีความ
เช่ียวชาญมากข้ึน 

11. โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  หมายถึง เป็นองค์ท่ีมีการใช้
ภาษาองักฤษในการส่ือสารและปฏิบติังาน เปิดโอกาสให้พนกังานเขา้ร่วมประชุมสัมมนา
ต่างๆ มีการจดัฝึกอบรม เพื่อพฒันาความรู้ในดา้นต่างๆ ใหมี้ความกา้วหนา้เสมอ 

12. สภาพแวดลอ้มและท่ีตั้งของบริษทั หมายถึง สถานท่ีตั้งในการเดินทางไป
ปฏิบติังานสะดวก และ ไม่ไกลจากท่ีพกั มีเทคโนโลยี  วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติังานท่ีทนัสมยั และครบคนั 

13. ประเภทองคก์รท่ีท่านมุ่งหวงัสมคัรเขา้ท างาน หมายถึง ประเภทองคก์รท่ีท่าน
อยากสมคัรเขา้ท างาน เช่น ราชการ รัฐวสิาหกิจ บริษทัเอกชน เป็นตน้ 

14. บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการสมคัรงาน หมายถึง  บุคคลท่ีคอยช่ีแนะ 
หรือมีอิทธิพล ในการตดัสินใจสมคัรงาน เช่น บิดา มารดา เพื่อน เป็นตน้ 
การทบทวนวรรณกรรม 

 การวจิยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวน
วรรณกรรม โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดย
น าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี   
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน  ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
การกา้วเขา้สู่ AEC ประเทศต่างๆ ตอ้งพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้สอดคลอ้งกบั

บริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่มอาเซียนได ้ซ่ึงการ
พฒันาดา้นทรัพยากรมนุษยส์ามารถแบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ การบูรณาการดา้นการศึกษา 
การลงทุนในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์กาส่งเสริม ICT การอ านวยความสะดวกในการ
เขา้ถึงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการส่งเสริมการจา้งงานท่ีเหมาะสม 

ความท้าทายส าหรับ HR (The Challenge of HR) 
HR มีความส าคญัต่อการขบัเคล่ือนองค์กร ซ่ึง HR จ าเป็นตอ้งดูแลบุคลากรใน

องค์กรให้มีความสามารถในระดบัท่ีสามารถแข่งขนักบั ประเทศอ่ืนๆ ได ้ซ่ึงรวมถึงการ
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ปรับปรุง และการเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถ ตลอดจนเลือกบุคลากรท่ีมีพรสวรรค์
และมีความสามารถในการท างาน โดยการพฒันาบุคลาสกรเหล่าน้ี HR จ าเป็นตอ้งประเมิน
ประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรไดรั้บการพฒันาท่ีเหมาะสม ซ่ึง 
HR ตอ้งคดัเลือกหรือพิจารณาบุคลากรท่ีมีความสามารถหรือความเหมาะสมมาพฒันาหรือ 
เปล่ียนพฤติกรรม 

แรงจูงใจ คือ พลงัผลกัดนัให้คนมีพฤติกรรม และยงัก าหนดทิศทางและเป้าหมาย
ของพฤติกรรมนั้นดว้ย คนท่ีมีแรงจูงใจสูง จะใชค้วามพยายามในการกระท าไปสู่เป้าหมาย
โดยไม่ลดละ แต่คนท่ีมีแรงจูงใจต ่า จะไม่แสดงพฤติกรรม หรือไม่ก็ล้มเลิก การกระท า 
ก่อนบรรลุเป้าหมาย 

ความหมายของแรงจูงใจ และการจูงใจ (Definition of motive and motivation) 
แรงจูงใจ (motive) เป็นค าท่ีไดค้วามหมายมาจากค าภาษาละตินท่ีวา่ movere ซ่ึง

หมายถึง "เคล่ือนไหว (move) " ดงันั้น ค าวา่แรงจูงใจจึงมีการให้ความหมายไวต่้างๆ กนั
ดงัน้ี 

 แรงจูงใจ หมายถึง "บางส่ิงบางอยา่งท่ีอยูภ่ายในตวัของบุคคลท่ีมีผลท าให้บุคคล
ตอ้งกระท า หรือเคล่ือนไหว หรือมี พฤติกรรม ในลกัษณะท่ีมีเป้าหมาย" (Walters.1978 
:218) กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ แรงจูงใจเป็นเหตุผล ของการกระท า นัน่เอง 
แรงจูงใจ หมายถึง "สภาวะท่ีอยูภ่ายในตวัท่ีเป็นพลงั ท าให้ร่างกายมีการเคล่ือนไหว ไปใน
ทิศทางท่ีมีเป้าหมาย ท่ีไดเ้ลือกไวแ้ลว้ ซ่ึงมกัจะเป็นเป้าหมายท่ีมีอยู่นภาวะส่ิงแวดลอ้ม" 
(Loundon and Bitta.1988:368)  

  การจูงใจ เป็นภาวะภายใน ของบุคคล ท่ีถูกกระตุน้ให้กระท าพฤติกรรมอยา่งมี
ทิศทางและต่อเน่ือง (แอนนิตา้ อี วลูฟอลค์ Anita E. Woolfolk 1995)  

 การจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่ม พฤติกรรม การกระท าหรือกิจกรรมของบุคคล โดย
บุคคลจงใจ กระท าพฤติกรรม นั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ี ตอ้งการ (ไมเคิล ดอมแจน 
Domjan 1996)  

แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง เง่ือนไขหรือสภาวะท่ีไปก าหนดพฤติกรรม หรือ
ยบัย ั้งพฤติกรรม หรือท่ีไปก าหนดแนวทางพฤติกรรมท่ีจะแสดงออก  
(พรรณราย ทรัพยประภา (2529 :41)  

จากค าอธิบายและความหมายดงักล่าว จึงสรุปไดว้า่ การจูงใจ เป็นกระบวนการท่ี
บุคคลถูก กระตุน้จากส่ิงเร้าโดยจงใจ ให้กระท าหรือด้ินรนเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
บางอยา่ง ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ พฤติกรรมท่ีเกิดจาก การจูงใจ เป็น พฤติกรรม ท่ีมิใช่เป็นเพียงการ
ตอบสนองส่ิงเร้าปกติธรรมดา แต่ ตอ้งเป็นพฤติกรรมท่ีมีความเขม้ขน้ มีทิศทางจริงจงั  มี
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เป้าหมายชดัเจนว่าตอ้งการไปสู่จุดใด และ พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน เป็นผลสืบเน่ืองมาจาก 
แรงผลกัดนั หรือ แรงกระตุน้ ท่ีเรียกวา่ แรงจูงใจ  

ทฤษฎกีารจูงใจว่าด้วย EGR ของ Alderfer 
ทฤษฎีการจูงใจ EGR ของ Alderfer ไดพ้ฒันาโดยพื้นฐานความรู้จากทฤษฎีการจูง

ใจของ Maslow โดยตรง แต่มีการสร้างจุดเด่นท่ีต่างจาก Maslow จากการวิจยัศึกษาของ 
Alderfer เห็นวา่ ความตอ้งการของมนุษยน่์าจะแยกเป็น 3 ประเภท ซ่ึงเห็นว่าจะใชส้ะดวก
และตรงกับความเป็นจริงมากกว่า ซ่ึงความต้องการของมนุษย์แบ่งเป็น 3 ประเภท 
ประกอบดว้ย E(Existence) หรือความตอ้งการอยูร่อด  R(Relatedness)หรือความตอ้งการมี
ความสัมพนัธ์ทางสังคม และ G (Growth) หรือความตอ้งการกา้วหนา้และเติบโต 
ทฤษฎสีองปัจจัย (Two Factor Theory) 

เป็นทฤษฎี ท่ี Frederick K. Herzberg ไดศึ้กษาท าการวิจยัเก่ียวกบัแรงจูงใจในการ
ท างานของบุคคล เขา ไดศึ้กษาถึงความตอ้งการของคนในองคก์าร หรือการจูงใจจากการ
ท างาน โดยเฉพาะเจาะจง โดยศึกษาว่าคนเราตอ้งการอะไรจากงานค าตอบก็คือ บุคคล
ตอ้งการความสุขจากการท างาน ซ่ึงสรุปไดว้า่ ความสุขจากการท างานนั้น เกิดมาจากความ
พึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจในงานท่ีท า โดยความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจในงานท่ีท า
นั้ น ไม่ได้มาจากกลุ่มเดียวกัน แต่มีสาเหตุมาจากปัจจัยสองกลุ่ม คือ ปัจจัยจูงใจ 
(Motivational Factors) และปัจจยัค ้าจุนหรือปัจจยัสุขศาสตร์ (อา้งอิงใน จ าลอง ดิษยวณิช 
:2535, ศิริพรรณ ธนสิน :2540, และศิริลกัษณ์ ไทรหอมหวน :2550) 

1. ปัจจัยจูงใจ (Motivational Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง เพื่อ
จูงใจใหค้นชอบและรักงานท่ีปฏิบติัเป็นตวักระตุน้ ท าให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลใน
องค์การให้ปฏิบติังานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะเป็นปัจจยัท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการภายในของ 
บุคคลไดด้ว้ย อนัไดแ้ก่ 
1.1 ความส าเร็จในงานทีท่ าของบุคคล (Achievement) หมายถึงการท่ีบุคคลสามารถท างาน
ไดเ้สร็จส้ิน และประสบความส าเร็จอยา่งดี เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาต่าง ๆ การ
รู้จกัป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือผลงานส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพอใจและปลาบปล้ืมใน
ผลส าเร็จของงานนั้น ๆ  
1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนบัถือไม่วา่
จากผูบ้งัคบับญัชา จากเพื่อน จากผูม้าขอรับค าปรึกษาหรือ จากบุคคลในหน่วยงาน การ
ยอมรับน้ีอาจจะอยูใ่นรูปของการยกยอ่งชมเชยแสดงความยินดี การให้ก าลงัใจ หรือการ
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แสดงออกอ่ืนใดท่ีก่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เม่ือไดท้  างานอยา่งหน่ึงอยา่ง
ใดบรรลุผลส าเร็จ การยอมรับนบัถือจะแฝงอยูก่บัความส าเร็จในงานดว้ย 
1.3 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (The Work Itself) หมายถึงงานท่ีน่าสนใจ งานท่ีตอ้งอาศยั
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทา้ทายให้ลงมือท า หรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะสามารถกระท าได้
ตั้งแต่ตน้จนจบโดยล าพงัแต่ผูเ้ดียว 
1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการไดรั้บ
มอบหมาย ให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆและมีอ านาจในการรับผิดชอบไดอ้ยา่งเต็มท่ีไม่มีการ
ตรวจ หรือควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 
1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง ไดรั้บเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งให้สูงข้ึนของ
บุคคลในองคก์าร การมีโอกาสไดศึ้กษาเพื่อหาความรู้เพิ่มหรือไดรั้บการฝึกอบรม 

2. ปัจจัยค ้าจุนหรือปัจจัยสุขศาสตร์ (Maintenance or Hygiene Factors) 
หมายถึง ปัจจยัท่ี 
จะค ้าจุนใหแ้รงจูงใจ ในการท างานของบุคคลมีอยูต่ลอดเวลา ถา้ไม่มีหรือมีในลกัษณะท่ีไม่
สอดคล้องกบับุคคลในองค์การบุคคลในองค์การจะ เกิดความไม่ชอบงานข้ึน และเป็น
ปัจจยัท่ีมาจาก 
ภายนอกตวับุคคล ปัจจยัเหล่าน้ีไดแ้ก่ 
2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้น ๆ 
เป็นท่ีพอใจของบุคลากรท่ีท างาน 
2.2 โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง การท่ีบุคคล
ได้รับการแต่งตั้งเล่ือนต าแหน่งภายในหน่วยงานแล้ว ยงัหมายถึงสถานการณ์ท่ีบุคคล
สามารถไดรั้บ ความกา้วหนา้ในทกัษะวชิาชีพดว้ย 
2.3 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน (Interpersonal 
Relation Superior, Subordinate and Peers) หมายถึง การติดต่อไม่วา่จะเป็นกิริยาหรือ
วาจา ท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถท างานร่วมกนั มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและ
กนัอยา่งดี 
2.4 สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนบัถือของสังคมท่ีมีเกียรติ
และศกัด์ิศรี 
2.5 นโยบายและการบริการ (Company Policy and Administration) หมายถึงการจดัการ
และการบริหารขององคก์าร การติดต่อส่ือสารภายในองคก์าร 
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2.6 สภาพการท างาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น 
แสง เสียง อากาศ ชัว่โมงการท างาน รวมทั้งลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้
2.7 ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal life) ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดี อนัเป็นผลท่ีไดรั้บจากงาน
ในหนา้ท่ี เช่น การท่ีบุคคลถูกยา้ยไปท างานในท่ีแห่งใหม่ ซ่ึงห่างไกลจากครอบครัว ท าให้
ไม่มีความสุข และไม่พอใจกบัการท างานในท่ีแห่งใหม่ 
2.8 ความมั่นคงในการท างาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมัน่คง
ในการท างาน ความย ัง่ยนืของอาชีพ หรือความมัน่คงขององคก์าร 
2.9 วธีิการปกครองบังคับบัญชา (Supervision-Technical)  หมายถึง ความสามารถของ 
ผูบ้งัคบับญัชาในการท างาน หรือความยติุธรรมในการบริหาร 

จาก ทฤษฎีสองปัจจยั สรุปไดว้า่ปัจจยัทั้ง 2 ดา้นน้ี เป็นส่ิงท่ีคนตอ้งการ เพราะเป็น
แรงจูงใจในการท างาน องคป์ระกอบท่ีเป็นปัจจยัจูงใจเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั ท าให้คน
เกิดความสุขในการท างาน โดยมีความสัมพนัธ์กบักรอบแนวคิดท่ีว่า เม่ือคนไดรั้บการ
ตอบสนองดว้ยปัจจยัชนิดน้ี จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการท างาน ผลท่ีตามมาก็คือ คนจะเกิด
ความพึงพอใจในงาน สามารถท างานไดอ้ย่างมี ประสิทธิภาพ ส่วนปัจจยัค ้าจุน หรือสุข
ศาสตร์ท าหน้าท่ีเป็นตวัป้องกนัมิให้คนเกิดความไม่เป็นสุข หรือ ไม่พึงพอใจในงานข้ึน 
ช่วยท าใหค้นเปล่ียนเจตคติจากการ ไม่อยากท างานมาสู่ความพร้อมท่ีจะท างาน 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ธิดากานต์ ค  าลือ  (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัในการเลือกใช้บริษทัรับสมคัรงานบน
อินเทอร์เน็ตของผู ้สมัครงานในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.00 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ     
48.00  มีอายุระหว่าง 26  -30  ปี โดยส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษา 
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 40 มีรายไดร้ะหวา่ง 10,000 –
20,000 บาท ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการรับสมคัรงานบนอินเทอร์เน็ต โดย
ส่วนมากรู้จกัจากช่องทาง Search Enging  บนอินเทอร์เน็ต และเลือกใชบ้ริการของเวบ็ไซด ์ 
Jobthai  นอกจากนั้นแลว้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่ การเลือกใชบ้ริษทัรับสมคัร
งานบนอินเทอร์เน็ตท าให้มีความรวดเร็วในการสมคัรงานและส่งประวติัส่วนตวัปัจจยั
ทางการตลาดท่ีท าให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช้ โดยเรียงตามล าดบัความส าคญัจากมาก
ไปน้อย ไดแ้ก่  ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นราคา ด้านสถานท่ี 
ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคคลากร  ผลปัจจยัส่วนบุคคลดา้น 
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อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ท่ีแตกต่างกัน มีการเลือกใช้ ปัจจัยทาง
การตลาดในการเลือกใช้ บริษทัรับสมคัรงานบนอินเทอร์เน็ตแตก ต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 แต่ในดา้นเพศและดา้นลกัษณะงานพบวา่ไม่แตกต่างกนั 

อนนท์ ตามสมัคร (2551) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู ้สมัครงานต่อการ
ใหบ้ริการจดัหางานในประเทศของกรมการจดัหางาน ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของ
ผสูมคัรงานต่อการใหบ้ริการจดัหางานในประเทศของกรมการจดัหางาน โดยภาพรวมและ
รายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการให้บริการอย่างเพียงพอ  ดา้นการให้บริการอย่างทนัเวลา ดา้นการ
ให้บริการอย่างต่อเน่ือง และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า อยู่ในระดบัมาก ส่วนการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูส้มคัรงานต่อการให้บริการจดัหางานในประเทศของ
กรมการจดัหางาน จ าแนกตามประเภทของผสูมคัรงาน โดยภาพรวมและรายดา้นมีความพึง
พอใจไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 

ปริยานุช วุฒิ (2549) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีพยากรณ์การสมคัรงานทางอินเตอร์เน็ต
ของบณัฑิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ ทศันคติต่อการสมคัรงานทางอินเตอร์เน็ต บรรทดั
ฐานของกลุ่มอา้งอิง และความเช่ือในสมรรถนะแห่งตนดา้นอินเตอร์เน็ต กบัการสมคัรงาน
ทางอินเตอร์เน็ตของบณัฑิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก อยา่งมี
นยัส าคญั (p< 0.01) ทศันคติต่อการสมคัรงานทางอินเตอรเน็ต และความเช่ือในสมรรถนะ
แห่งตนด้านอินเตอร์เน็ต สามารถพยากรณ์การสมัครงานทางอินเตอรเน็ตของบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่อยา่งมีนยัส าคญั (p< 0.01) 

ทวารัตน์ เตง็ทอง (2552) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจประโยชน์การใช้
บริการส่ือออนไลน์เพื่อการสมคัรงาน กรณีศึกษา : ผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ปี 
2551 ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
ออนไลน์เพื่อการสมคัรงานสัปดาห์ละ 3 วนั วนัละ 1 คร้ัง โดยใชร้ะยะเวลา 2 ชัว่โมง/คร้ัง 
ซ่ึงช่วงเวลา 20.01–24.00 น. เป็นช่วงเวลาท่ีมีการใชบ้ริการส่ือออนไลน์เพื่อการสมคัรงาน
มากท่ีสุด และนิยมใชบ้ริการท่ีบา้น/หอพกัมากท่ีสุด ปัญหาและอุปสรรคจากการใชบ้ริการ
ส่ือออนไลน์เพื่อการสมคัรงานอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีปัญหาและอุปสรรคท่ีพบมาก
ท่ีสุดคือ การสมคัรงานในอินเทอร์เน็ตมีปัญหาไม่เขา้ใจภาษาองักฤษ ในส่วนของความพึง
พอใจประโยชน์จากการใช้บริการส่ือออนไลน์เพื่อการสมคัรงานอยู่ในระดบัสูง โดยมี
ความพึงพอใจในเร่ืองของความสะดวกในการค้นหาต าแหน่งงานท่ีสนใจมากท่ีสุด 
พฤติกรรมในการใช้บริการสมคัรงานผ่านส่ือออนไลน์ ไม่มีความสัมพนัธ์กับความพึง
พอใจประโยชน์จากการใช้บริการสมคัรงานผ่านส่ือออนไลน์ กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างมี
พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์เพื่อการสมคัรงานมากข้ึน กลุ่มตวัอย่างจะมีความพึงพอใจ
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ประโยชน์จากการใช้ส่ือออนไลน์เพื่อการสมัครงานมากข้ึนหรือลดน้อยลงก็ได้ ใน
ขณะเดียวกนั หากมีพฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลน์เพื่อการสมคัรงานนอ้ยลง จะมีความพึง
พอใจประโยชน์จากการใชส่ื้อออนไลน์เพื่อการสมคัรงานมากข้ึนหรือลดนอ้ยลงไดเ้ช่นกนั 
วธีิด าเนินการวจัิย 

จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะ

บริหารธุรกิจ โดยก าหนดสุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง

โครงสร้างออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม

ประกอบด้วย เพศ, สถานภาพ, อายุ, อาชีพ, รายได้, ประเทศในกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนท่ีท่านต้องการสมคัรเข้าท างาน ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมี
ลกัษณะเป็น Check List วเิคราะห์ค านวณจ านวน และค่าร้อยละ 

ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นทศันคติท่ีประกอบดว้ย เงินเดือน/
สวสัดิการ , ความมีช่ือเสียงของบริษทั , ความมัน่คงในงาน , โอกาสความกา้วหนา้
ในสายอาชีพ , โอกาสในการเรียนรู้และพฒันาตวัเอง , สภาพแวดล้อมและท่ีตั้ง
ของบริษทั , ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 10 ระดบั ( 
Rating Scale) จ านวน 30 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ย ประเภทองคก์รท่ี
ท่านมุ่งหวงัเขา้ท างาน , บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการสมคัรงาน ,ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 10 ระดบั ( Rating Scale) จ านวน 10 
ขอ้ 

ส่วนท่ี 4  ขอ้มูลเก่ียวกบัแรงจูงใจในการสมคัรเขา้ท างานในกลุ่มประเทศ
อาเซียน  

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 10 ระดบั (Rating Scale) จ านวน 5 
ขอ้ 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล เกีย่วกบัปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 225 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.9 มี
อายุ ในช่วง 20-30 ปี จ  านวน 302 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.5 มีสถานภาพโสด 330 ราย คิด
เป็นร้อนละ 82.5 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด จ านวน187 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 46.8 ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนอยู่ท่ี 15,001 - 30,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 50.0 และ
พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอ้งการสมคัรเขา้ท างานในประเทศสิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 
34.0 

2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านทศันคติ 
 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นทศันคติ ดงัน้ี 
 ด้านเงินเดือน/สวสัดิการ  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้น 
เงินเดือนและสวสัดิการท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัสภาวะค่าครองชีพในปัจจุบนัในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย  8.51) โดยให้ความส าคญักับเงินเดือนท่ีได้รับ เหมาะสมกับ ความรู้
ความสามารถ ลักษณะงาน และ ปริมาณงานมากท่ีสุด ในระดับค่าเฉล่ีย 8.80 และให้
ความส าคญักบัการจดัสวสัดิการเพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และมีสวสัดิการพิเศษใน
ดา้นการรักษาพยาบาล นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 8.22  
 ด้านความมีช่ือเสียงของบริษัท พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับ
ปัจจยัดา้น เป็นองคก์รขนาดใหญ่ ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  8.47) โดยให้ความส าคญั
ดา้นเป็นองค์กรท่ีมีความมัน่คง มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 8.75  และให้ความส าคญัดา้น
เป็นองคก์รท่ีมีหลายสาขาทัว่โลก นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 8.25 
 ด้านความมั่นคงในงาน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น 
เป็นองค์กรท่ีมีความมัน่คงในสายอาชีพ ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  8.63) โดยให้
ความส าคญัดา้นเป็นต าแหน่งงานท่ีมัน่คงไม่ถูกให้ลาออกง่าย มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 
8.68  และให้ความส าคญัดา้นเป็นองค์กรท่ีไดรั้บความยุติธรรมจากผูบ้ริหาร น้อยท่ีสุดใน
ระดบัค่าเฉล่ีย 8.39 
 ด้านโอกาสในความก้าวหน้าในสายอาชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้น เป็นองคก์รท่ีมีการวางแผนความกา้วหน้าทางสายอาชีพให้กบั
พนกังานในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  8.42) โดยให้ความส าคญัดา้น เป็นองคก์รท่ีมีโอกาส
กา้วหนา้ในต าแหน่งงาน มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 8.53 และให้ความส าคญัดา้นมีโอกาส
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ในการเล่ือนต าแหน่งเป็นนักวิชาการหรือผูบ้ริหารของหน่วยงาน น้อยท่ีสุดในระดับ
ค่าเฉล่ีย 8.17 
 ด้านโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้น เป็นองคท่ี์มีการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารและปฏิบติังาน ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  8.52) โดยให้ความส าคญัดา้น เป็นองคก์รท่ีมีการจดัฝึกอบรม 
เพื่อพฒันาความรู้ในดา้นต่างๆ ให้มีความกา้วหน้าเสมอ มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 8.75 
และให้ความส าคญัด้านต าแหน่งงานท่ีได้รับท าให้เรามีโอกาสได้คิดเรียนรู้ และพฒันา
ตนเอง นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 8.42 

ด้านสภาพแวดล้อมและที่ตั้ งของบริษัท พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในองค์กรเป็นกนัเอง ไม่ตึงเครียดจนเกินไป ใน
ระดบัปานกลาง  
(ค่าเฉล่ีย  8.47) โดยใหค้วามส าคญัดา้น เสียค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบติังานนอ้ย มาก
ท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 8.67 และองค์กรมีสภาพแวดลอ้มและสถานท่ีท างานดี เช่น ความ
สะอาด การถ่ายเทอากาศ และแสงสวา่ง นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 8.18 

3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านอืน่ๆ  
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ดงัน้ี 
ประเภทองค์กรที่ ท่านมุ่งหวังเข้าท างาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้

ความส าคญักบัองคก์รประเภทราชการ/พนกังานของรัฐ ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  8.48) โดย
ให้ความส าคัญกับองค์กรรัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด ในระดับค่าเฉล่ีย 8.81 และองค์กร
อุตสาหกรรม นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 8.03 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการสมัคงาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบับิดา – มารดา ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  8.60) โดยให้ความส าคญักบั ตนเอง 
มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 9.17 และบุคคลในอุดมคติ นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 7.81 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการสมัครเข้าท างาน
ในกลุ่มประเทศอาเซียน  

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานใน 
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  8.90) โดยให้ความส าคญัดา้นค่าตอบแทน มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 
9.17 และสภาพแวดลอ้มของท่ีท างานและท่ีตั้งขององคก์รนอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 8.44 
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สรุปผลการวจัิย 

ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยส าคญั 
ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ    t-Test 0.840 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-Test 0.011 ยอมรับ 
อาย ุ F-Test 0.239 ปฏิเสธ 
อาชีพ  F-Test 0.153 ปฏิเสธ 
รายไดต้่อเดือน   F-Test 0.426 ปฏิเสธ 
ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีตอ้งการ
สมคัรเขา้ท างาน 

F-Test 0.921 ยอมรับ 

สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัทางด้านทศันคติ 

เงินเดือน / สวสัดิการ MRA 0.859 ปฏิเสธ 
ความมีช่ือเสียงของบริษทั MRA 0.591 ปฏิเสธ 
ความมัน่คงในงาน MRA 0.016 ยอมรับ 
โอกาสความกา้วหนา้ในสายอาชีพ MRA 0.349 ปฏิเสธ 
โอกาสในการเรียนรู้และพฒันาตวัเอง MRA 0.623 ปฏิเสธ 
สภาพแวดลอ้มและท่ีตั้งของบริษทั MRA 0.000 ยอมรับ 
สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัอืน่ๆ 
ประเภทองคก์รท่ีท่านมุ่งหวงัเขา้ท างาน MRA 0.04 ยอมรับ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการสมคัรงาน MRA 0.00 ยอมรับ 

 
จากตารางผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ สถานภาพ และประเทศในกลุ่มประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนท่ีท่านตอ้งการสมคัรเขา้ท างาน มีผลต่อ แรงจูงใจในกาสมคัรเขา้ท างาน
ในกลุ่มประเทศอาเซียนของนกัศึกษา ระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

สมมติฐานท่ี 2 พบว่าปัจจยัด้านทศันคติ ได้แก่ ความมัน่คงในงาน และ
สภาพแวดลอ้มและท่ีตั้งของบริษทั มีผลต่อ แรงจูงใจในกาสมคัรเขา้ท างานในกลุ่มประเทศ
อาเซียนของนกัศึกษา ระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  
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สมมติฐานท่ี 3 พบว่าปัจจยัทางดา้นอ่ืนๆไดแ้ก่ ประเภทองคก์รท่ีท่านมุ่งหวงัเขา้
ท างาน , บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการสมคัรงาน มีผลต่อแรงจูงใจในกาสมคัรเขา้
ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียนของนกัศึกษา ระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจยัเร่ือง “แรงจูงใจในการสมคัรเขา้ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียน
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ”  ใช้ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง คือ 
ทฤษฎีการจูงใจของ Maslow ,ทฤษฎีการจูงใจวา่ดว้ย EGR ของ Alderfer, ทฤษฎีการจูงใจ
ของ Herzberg , ทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor Theory) , ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึง
พอใจ,ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลดึงดูดพนกังานให้เขา้มาสมคัรงานกบัองคก์ร สามารถสรุปประเด็น
ส าคญัมาอภิปรายไดด้งัน้ี 

1. การอภิปรายผลปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพ รายได ้อาชีพ และประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีตอ้งการสมคัร
เขา้ท างาน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการสมคัรเขา้ท างานในกลุ่มประเทศประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

จากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน นั้นจะเป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย อายุระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มี
รายไดร้ะหวา่ง  
15,001 – 30,000 บาท และพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอ้งการสมคัรเขา้ท างานในประเทศ
สิงคโปร์ 
 นอกจากน้ีการวิจยัยงัคน้พบว่า ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย 
เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ อาชีพ และประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ี
ตอ้งการสมคัรเขา้ท างาน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ แรงจูงใจในกาสมคัรเขา้ท างานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนของนักศึกษา ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 2 ปัจจัย ได้แก่ 
สถานภาพ และประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีท่านตอ้งการสมคัรเขา้ท างาน 
สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

2. การอภิปรายผลดา้นปัจจยัทางดา้นทศันคติ มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ
สมคัรเขา้ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่ให้ความส าคญักับปัจจยัด้าน เงินเดือนท่ีได้รับ เหมาะสมกบั ความรู้ความสามารถ 
ลกัษณะงาน และปริมาณงานมากท่ีสุด  
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ด้านความมีช่ือเสียงของบริษทั พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับ
ปัจจยัดา้น เป็นองคก์รท่ีมีความมัน่คงมากท่ีสุด  
 ดา้นความมัน่คงในงาน พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
เป็นต าแหน่งงานท่ีมัน่คงไม่ถูกใหล้าออกง่ายมากท่ีสุด 
 ด้านโอกาสในความก้าวหน้าในสายอาชีพ  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นเป็นองคก์รท่ีมีโอกาสกา้วหนา้ในต าแหน่งงานมากท่ีสุด  
 ด้านโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นเป็นองคก์รท่ีมีการจดัฝึกอบรม เพื่อพฒันาความรู้ในดา้นต่างๆ ให้
มีความกา้วหนา้เสมอมากท่ีสุด  

ด้านสภาพแวดล้อมและท่ีตั้ งของบริษัท  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้น เสียค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบติังานนอ้ย มากท่ีสุด 
 นอกจากน้ีการวิจยัยงัคน้พบว่า ปัจจยัทางดา้นทศันคติ ไดแ้ก่ ความมัน่คงในงาน 
และสภาพแวดลอ้มและท่ีตั้งของบริษทั มีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการสมคัรเขา้
ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียนของนกัศึกษา ระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สามารถ
อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 3. การอภิปรายผลดา้นปัจจยัทางดา้นอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ย ประเภทองค์กรท่ีท่าน
มุ่งหวงัเขา้ท างาน , บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการสมคัรงาน , มีความสัมพนัธ์กบั
แรงจูงใจในการสมคัรเขา้ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ ดา้นประเภทองคก์รท่ีท่านมุ่งหวงัเขา้ท างาน ปัจจยัท่ี 
มีความสัมพนัธ์กับความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการสมัครเข้าท างานในกลุ่มประเทศ
อาเซียนมากท่ีสุดคือ องคก์รรัฐวสิาหกิจ ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการสมคังาน 
ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการสมัครเข้าท างานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนมากท่ีสุดคือ ตนเอง 
 นอกจากน้ีการวิจยัยงัคน้พบวา่ ปัจจยัทางดา้นอ่ืนๆทั้ง 2 ดา้น คือประเภทองคก์รท่ี
ท่านมุ่งหวงัเขา้ท างาน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการสมคัรงาน มีความสัมพนัธ์
กบัแรงจูงใจในการสมคัรเขา้ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 2 ด้าน สามารถอภิปราย
ผลไดด้งัน้ี 

ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการสมคัรเขา้ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียน   
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญัดา้นความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานมากท่ีสุด 
และค่าตอบแทนเป็นล าดบัต่อมา ซ่ึงสันนิฐานไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดวา่หนา้ท่ีการงาน
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ท่ีกา้วหนา้ข้ึนจะมีความมัน่คงในชีวติและค่าตอบแทนจากการท างานก็จะเพิ่มข้ึนตามหนา้ท่ี
การงานท่ีกา้วหนา้ 
ข้อเสนอแนะ 
  อนาคตท่ีใกล้จะมาถึง การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC จะเปิด
โอกาสเข้าไปท างานในบริษัทข้ามชาติมากข้ึน เน่ืองจากการเข้ามาลงทุนและจัดตั้ ง
ส านกังานของบริษทัขา้มชาติในจะเพิ่มสูงข้ึน ท าใหมี้ความตอ้งการจา้งแรงงานทอ้งถ่ินมาก
ข้ึน ในขณะเดียวกนัการเปิดเสรีการเคล่ือนยา้ยแรงงานขา้มประเทศ จะท าให้บุคลากรท่ี
ท างานในบริษทัขา้มชาติ (เฉพาะ 25 สาขาอาชีพท่ีอนุญาตให้เคล่ือนยา้ยภายในบริษทั) มี
โอกาสเคล่ือนยา้ยไปท างานในเพื่อนบ้านมากข้ึน และท าให้แรงงานวิชาชีพ 7 สาขาท่ีเปิด
เสรี (ไดแ้ก่  วศิวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การส ารวจ แพทย ์ทนัตแพทย ์และบญัชี) มี
โอกาสออกไปท างานในต่างประเทศมากข้ึน ซ่ึงถือเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะไดรั้บประสบการณ์
ในการท างานในบริษทัขา้มชาติและไดรั้บค่าตอบแทนจากการท างานท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะ
การไปท างานท่ีประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของ บริษทัขา้มชาติกว่า 7,000 แห่ง
จากสหรัฐ ฯ ยุโรป รวมทั้งญ่ีปุ่น เป็นตน้ ส่วนผูป้ระกอบการก็มีโอกาสในการจา้งบุคลากร
ท่ีมีคุณภาพจากประเทศเพื่อนบา้นเขา้มาท างานในบริษทัของตนไดเ้ช่นกนั อยา่งไรก็ดี ใน
ปัจจุบนัการเคล่ือนยา้ยแรงงานวิชาชีพออกไปท างานในภูมิภาคอาเซียนยงัมีขอ้จ ากดับาง
ดา้นเช่น มาตรฐานคุณวฒิุวชิาชีพของแต่ละประเทศท่ียงัแตกต่างกนั และบางประเทศยงัตั้ง
เง่ือนไขเพิ่มเติมเพื่อกีดกนัไม่ใหบุ้คลากรต่างชาติเขา้มาท างานในประเทศของตน 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยต่อไป 
          1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นกลุ่มนกัศึกษา
คณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาโท ดังนั้นผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษาในกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัออกไป  
          2. ควรมีการศึกษาในหัวขอ้ใกล้เคียง เช่น การตดัสินใจสมคัรงานในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ,ความพึงพอใจในการท างานในบริษทัขา้มชาติ AEC เป็นตน้ 
          3. ควรมีการศึกษาในส่วนโอกาสการจา้งงาน ด้านการลงทุน ดา้นการคา้ และดา้น
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