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บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งน้ี มีจุดมุงหมายเพ่ือ 
   1. ศึกษาระดับความสําคัญของปจจัย 7 ดาน คือ (1) ดานความตองการทํางานที่ตนเองสนใจ (2) ดานความตองการ
อุปกรณที่ดีสําหรับการทํางาน (3) ดานคาจาง เงินเดือน (4) ดานโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน (5) ดานสภาพการทํางานที่
ดี (6) ดานสวัสดิการอ่ืนๆ และ (7) ดานนายจาง ที่มีผลตอการตัดสินใจเขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมของภาคีวิศวกร 
   2. ศึกษาเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยที่สงผลตอระดับของการตัดสินใจเขาทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมของภาคีวิศวกร จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล  

กลุมตัวอยางเปนภาคีวิศวกรจํานวน  400  คน ซึ่งไดจากการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามความคิดเห็น
ของภาคีวิศวกร ในการท่ีทานตัดสินใจเลือกเขาทํางาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหหาคารอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t-test สําหรับการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของสองกลุมที่เปนอิสระจากกัน และ
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) F-test สําหรับการเปรียบเทียบคาเฉล่ียที่มากกวาสองกลุม 

ผลการศึกษาพบวา 
1. ปจจัย ที่มีผลตอการตัดสินใจเขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมในระดับมาก คือ (1) สภาพการทํางานที่ดี สวน

ปจจัยอีก 6 ดาน มีผลตอการตัดสินใจเขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมในระดับปานกลาง คือ (2) นายจาง (3) คาจาง 
เงินเดือน (4) ความตองการอุปกรณที่ดีสําหรับการทํางาน (5) ความตองการทํางานที่ตนเองสนใจ (6) โอกาสกาวหนาใน
หนาที่การงาน (7) ดานสวัสดิการอ่ืนๆ 

2. การเปรียบเทียบความแตกตางดานสถานภาพสวนตัวของพนักงานพบวา อายุ สถานภาพสมรส สัญชาติบริษัท
ปจจุบันที่ทําอยู อายุงานในบริษัทปจจุบัน สาขาวิศวกรรม ตําแหนงที่ทําอยู ประเภทอุตสาหกรรมที่ทําอยู มีผลใหการ
ตัดสินใจเขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมีระดับที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตในสวนของ เพศ 
การศึกษาสูงสุด รายไดตอเดือนและฝายงานที่ตางกัน ไมมีผลใหการตัดสินใจเขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมีระดับที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 
 



 

 

Abstract 
 

The objectives of this study were two fold: to study seven factors affecting the decision 
making of associate engineers on working at industrial factories  according to Alfred M. 
Cooper. These factors were 

1)  (a) particular work which corresponded to their needs and interests, (b) 
equipment suitable to their work, (c)  reasonable wages, (d) opportunities to be  promoted, (e)  
healthy environment for their workplace, (f) welfare provisions, and (g) good employers;  

2) to compare factors affecting the decision making of associate engineers on 
working at industrial factories in terms of importance. 
 The sample of this study comprised 400 engineers selected by simple random 
sampling. Questionnaires were used as research tools. The statistical devices used for data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, T-test, One-Way ANOVA, and F-test. 

1) The findings were as follows. Engineers rated  healthy environment of their 
workplace as the factor affecting their decision making on  working at industrial factories at 
the high level. They rated the rest 6 factors at the middle level. 

2) There were significant differences in their personal status which affected their 
decision making on working at industrial factories. These factors were age, marital status, 
company nationality, working experience, fields of engineering, and position (p < 0.05). 
However, there was no significant difference in their personal status which affected their 
decision making on working at industrial factories. These factors considered were gender, 
highest education, salary, and department (p < 0.05). 
 

1. บทนํา 
 ผลจากการประชุมของสภาวิศวกร  เมื่อวันที่ 15 

พฤษภาคม 2550 ณ สภาวิศวกร หองประชุมช้ัน 4 อาคาร 
ว.ส.ท. โดยมีผูแทนจากสถาบันการศึกษาตางๆ จํานวน
กวา 70 ทาน เขารวมรับฟงการช้ีแจงเกณฑการขอรับ
ใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร  เกณฑใหม ป พศ 2552  
ของสภาวิศวกร  เกณฑการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคี
วิศวกรไดถูกปรับเปล่ียนใหม  ผูที่ยื่นขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 ( จาก
ทุกหลักสูตรที่ผานการรับรองจากสภาวิศวกร หรือ ก.ว. 
เดิม ) จะตองผานการสอบวิชาการกอนทุกคน  เพ่ิมจาก
เดิมที่ เขาอบรมทดสอบความพรอมในการประกอบ
วิชาชีพ  มีผลใหในอนาคตวิศวกรที่มีใบอนุญาตลดลง
เน่ืองจากเง่ือนไขที่ยากขึ้น  จึงทําใหวิศวกรที่มีใบอนุญาต
มีทางเลือกมากขึ้นในการตัดสินใจเขาทํางานในบริษัท 
โรงงานอุตสาหกรรม  ตางๆ  วิศวกรน้ันมีความสําคัญ
อยางมากในภาคอุตสาหกรรม เชน ภาคอุตสาหกรรมการ 

 
กอสราง จําเปนตองใชทั้งวิศวกร  โยธา และ  ไฟฟาเปน 
ผูออกแบบและควบคุมการกอสรางเปนผูที่สามารถรับรองได
วาแบบ และการกอสรางน้ันทุกตองตามที่กฎหมายกําหนด 
ในภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรก็ตองใชวิศวกรเครื่องกล
เปนผูออกแบบ   และควบคุมการผลิต   เปนผูรับรองวา
เครื่องจักร เชนเครน ในโรงงานสามารถใชงานไดถูกตองตาม
กฎหมาย  เปนตน  ในพระราชบัญญัติวิศวกรไดกําหนดไววา
ผูใดประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือแสดงใหผูอื่น
เขาใจวาตนพรอมที่จะประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยไมได
รับการอนุญาตจากสภาวิศวกร  จะมีความผิดถึงจําคุก 3 ป  
รวมถึงบริษัทผูวาจางผูกระทําความผิดจะมีความผิดตามไป
ดวย 
  จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหในอนาคตอาจจะทําให
ปริมาณของภาคีวิศวกรลดนอยลง ดวยปจจัยเหลาน้ีทําให
แนวโนมการบริหารทรัพยากรมนุษยของบริษัทที่ตอง
เก่ียวของกับอาชีพวิศวกรจะตองถูกปรับเปล่ียนแนวทางไป 



 

 

จากเดิม ดวยเหตุน้ีจึงทําใหนักบริหารธุรกิจสมัยใหมตอง
หันมาสนใจศึกษาความรูเก่ียวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษยที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพ่ือนําเอากลยุทธดานบริหาร
ทรัพยากรมนุษยมาสรางใหเกิดขอไดเปรียบในการ
แขงขันมากขึ้น 

ในการบริหารทรัพยากรมนุษย น้ัน  จะตอง
พิจารณาถึงตําแหนงและจํานวนที่ตองการในอนาคต และ
หาวิธีการที่ดีที่สุดเพ่ือการบรรจุบุคลากรลงในตําแหนง 
จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource Planning) และการสรรหาบุคลากร 
(Recruitment) เพ่ือใหองคการบรรลุวัตถุประสงค จึงตอง
เสาะแสวงหา ติดตอโฆษณารวมกับเปดรับสมัครบุคคล
เขาทํางานในบริษัทและโรงงาน เปนตน 

เมื่อพิจารณาในดานของผูที่จะเขาทํางานแลว 
องคประกอบสําคัญ ที่ใชเปนขอพิจารณาในโอกาสเลือก
เขาทํางานกับบริษัทใดบริษัทหน่ึงไดก็คือ แนวทางการ
ดํ า เ นินการของบริ ษั ทและโรง ง าน น้ัน เอ ง  โดย
เปรียบเทียบทักษะในการดําเนินการของแตละบริษัทเพ่ือ
ตัดสินใจที่จะเขาทํางานตอไป ดังน้ัน บริษัทและโรงงาน
เหลาน้ีจึงมีขอเสนอในการแขงขันกัน เพ่ือที่จะคัดเลือก
บุคคลที่เหมาะสมใหเขามาเปนสมาชิกรวมทํางานกับ
บริษัทของตนดวยเชนกันหากไดจัดใหบริษทัและโรงงาน
ตางๆ เหลาน้ี ไดมีขอเสนอที่เหมาะสมก็จะทําใหผูที่จะ
เขาทํางานไดมีโอกาสเลือกและตัดสินใจอยางพึงพอใจ
แลวปญหาความพอใจในงานท่ี เ ลือก  ปญหาการ
หมุนเวียนเขาออกของพนักงาน (Turn Over) ตลอดจน
ปญหาการผลิต และการบริหารบุคลากรของบริษัทและ
โรงงานก็จะลดนอยลงไปในที่สุด 

จากขอเท็จจริงดังกลาว หากสิ่งจูงใจของบริษัท
หรือโรงงาน ไมตรงกับความตองการของผูที่จะทํางาน 
อาจเกิดปญหา ดังน้ี 

(1)  บริษัทและโรงงาน อาจไมไดบุคลากรท่ีมี
คุณสมบัติดี ตามท่ีตองการเขาทํางาน 

(2)  พนักงานที่ไดเขาทํางานแลวอาจไมพึงพอใจใน
บริษัทที่ตนทํางานอยูดวย  ทําใหเกิดการทํางานไมเต็ม
ประสิทธิภาพ หรือจนถึงขั้นลาออกจากงาน 

(3)  การบริหารบุคคลและการบริหารงานดาน
ผลผลิตของบริษัทไมบรรลุเปาหมาย อันเน่ืองมาจากปญหาที่ 
1 และ 2 
ปญหาเหลาน้ีอาจเปนผลมาจากการท่ีผูที่จะตัดสินใจเขา
ทํางานกับบริษัทมีขอมูลไมเพียงพอตอการตัดสินใจที่ดี หรือ
อาจเปนผลมาจากการท่ีบริษัทไมรูวาควรจะเสนอขอมูลอะไร
ที่จําเปนตอการตัดสินใจเขาทํางานหรืออาจเปนผลมาจากผูที่
จะเขาทํางานกับบริษัทน้ันไมรูวาจะใชอะไรเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจของตนได ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาวิจัยใหทราบวา มีปจจัยอะไรบางที่มีผลตอการ
ตัดสินใจของภาคีวิศวกรในการท่ีจะเขาทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมจะไดเตรียมไวเปนสิ่งจูงใจตอผูที่จะเขาทํางาน
กับบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือจะกอใหเกิดการ
ตัดสินใจท่ีถูกตองมากที่สุด อันจะสงผลดีตอการบริหารงาน
ของบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมและเกิดแรงจูงใจท่ีดีใน
การทํางานของบุคลากรตอไป 
 

2. ทฤษฏี 
 
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการตัดสินใจ 
 Alfred M. Cooper (1956) ไดเสนอความเห็น
เก่ียวกับความตองการของพนักงาน ในหนังสือ How to 
Supervise Peopleหัวขอ What does the worker want ไววาใน
การพัฒนาขวัญกําลังใจของพนักงานน้ันเริ่มตนไดงายๆ 
สําหรับผูที่จะเปนหัวหนางาน ดวยการต้ังคําถามกับตัวเองวา
น่ีคือสิ่งที่เราตองการหรือไม เมื่อเราอยูในภาวะที่เกิดปญหา 
ซึ่งจากการรวบรวมขอมูล คําตอบที่ไดจากพนักงาน โดยเฉล่ีย
จะมีความตองการอยู 7 ดานดังน้ี  บุคลากรมีความประสงคที่
จะทํางานและมีความตองการจากงานท่ีทําหลายดาน ซึ่งไดแก  
 (1) ความตองการทํางานที่ตนสนใจ เน่ืองจาก
พนักงานจะคิดวาเมื่อไดทํางานที่ตนเองสนใจจะทําใหมี



 

 

ความสุขในการทํางาน ทําใหทํางานไดอยางเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพและผลงานความกาวหนาก็จะตามมาจาก
ผลงานที่ทําไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพน้ันเอง 
สอดคลองกับทฤษฏีของ Maslow ซึ่งในความตองการ
สูงสุดคือการตองการส่ิงที่ตัวเองปรารถนา ตองการทําสิ่ง
ที่ตัวเองฝนเอาไว และสอดคลองกับทษฏีความตองการ
ของมนุษยตามแนวคิดของ Herzberg ที่กลาววาความ
ตองการของมนุษยคือ ไดทํางานที่ปรารถนาและชอบทํา
  (2) ความตองการอุปกรณที่ดีสําหรับการ
ทํางาน เน่ืองจากพนักงานจะคิดวาเมื่อมีอุปกรณการ
ทํางานที่ดี ทันสมัย จะชวยใหการทํางานสะดวกสบายข้ึน 
ผลผลิตที่ออกมามีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย เกิด
ความผิดพลาดนอยกวาอุปกรณที่ เกาหรือไมสมบูรณ 
สอดคลองกับทฤษฏีของ Maslow ซึ่งในความตองการ
ของมนุษยลําดับที่ 2 คือความตองการความปลอดภัย  
 (3) ความตองการคาจางเงินเดือนที่ยุติธรรม 
เน่ืองจากเงินถือวาเปนปจจัยในการดํารงชีวิตจึงถึงวาเปน
สิ่งสําคัญอยางมาก และเงินเดือนที่ยุติธรรมก็มีผลตอ
ทางดานกําลังใจของพนักงานเชนกัน สอดคลองกับ
ทฤษฏีของ Maslow ซึ่งในความตองการของมนุษยลําดับ
ที่ 2 คือความตองการความมั่นคงความปลอดภัย และ
สอดคลองกับทษฏีความตองการของมนุษยตามแนวคิด
ของ Herzberg ที่กลาววาความตองการของมนุษยคือ 
เงินเดือนคาตอบแทนที่ดี  
 (4) ความตองการโอกาสกาวหนาในหนาที่การ
งาน พนักงานมีความตองการท่ีจะพัฒนาตําแหนงหนาที่
การงานของตนเอง เพ่ือเงินที่มากขึ้น และเพ่ือหนาตาใน
สังคม สอดคลองกับทฤษฏีของ Maslow ซึ่งในความ
ตองการของมนุษยลําดับที่ 3 คือความตองการทางที่จะ
เปนสวนหน่ึงของสังคมและความตองการความรัก และ
สอดคลองกับทษฏีความตองการของมนุษยตามแนวคิด
ของ Herzberg ที่กลาววาความตองการของมนุษยคือ ให
เพ่ือนยอมรับนับถือตน  

 (5) ความตองการมีสภาพการทํางานที่ดี รวมทั้ง
ช่ัวโมงการทํางานท่ีพอเหมาะ และสถานที่ทํางานท่ีเหมาะสม 
เ น่ืองจากมีความตองการท่ีจะพักผอนจากการทํางาน 
พนักงานบางคนจะคิดวาถาไดเงินแลวไมมีเวลาใชหรือทําให
สุขภาพแยลง เงินที่ไดก็จะไมมีความหมาย และตองการ
สถานที่ทํางานที่มีความปลอดภัยเพ่ือความปลอดภัยของ
สุขภาพและรางกาย สอดคลองกับทฤษฏีของ Maslow ซึ่งใน
ความตองการของมนุษยลําดับที่ 2 คือความตองการความ
ปลอดภัย และสอดคลองกับทษฏีความตองการของมนุษย
ตามแนวคิดของ Herzberg ที่กลาววาความตองการของมนุษย
คือ สภาพการทํางานที่ดี  
 (6) ความตองการสวัสดิการอ่ืน ๆ เชน ความสะดวก
ในการไป  – กลับ  เ น่ืองจากพนักงานสวนใหญจะคิดวา 
สวัสดิการเปนผลพลอยไดที่นอกเหนือจากเงินเดือน มีผลตอ
ขวัญและกําลังใจในการทํางาน และมีผลตอการตัดสินใจท่ีจะ
เลือกเขาทํางานในบริษัทน้ันๆอีกดวย  
 (7) ความตองการทํางานรวมกับนายจางที่เขาใจใน
การควบคุมการปกครองและโดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือ เปนคนที่
เขายกยองนับถือเน่ืองจากพนักงานคิดวาถานายจางไมเขาใจ
ถึงจิตใจของพนักงาน มีการปกครองท่ีไมยุติธรรมก็จะทําให
เกิดความลําบากใจในการทํางาน ถาไดนายจางที่มีความรู
ความเขาใจในงาน มีการปกครองที่เปนธรรม ก็จะกอใหเกิด
ความอุนใจในการปฏิบั ติงาน  สอดคลองกับทฤษฏีของ 
Maslow ซึ่งในความตองการของมนุษยลําดับที่ 3 คือความ
ตองการทางที่จะเปนสวนหน่ึงของสังคมและความตองการ
ความรัก 
 ในทางกลับกัน มันจึงไมยากเลยท่ีจะรูวาพวกเขาไม
ตองการอะไร กลาวคือเขาไมตองการในสิ่งที่ตรงขามกับ 7 
ขอดานบนน้ันเอง เชน เขาไมตองการอยูในสังคมท่ีมีปญหา 
เขาไมตองการทํางานในวันหยุดหรือนอกเวลางานโดยท่ีเขา
ตองการพักผอน เขาไมตองการหัวหนาที่ทําทุกอยางให
ประสบความสําเร็จโดยที่ไมคิดถึงลูกนองวาจะเปนอยางไร  

ทางที่ ดีที่สุดที่หัวหนางานจะรูอยางแทจริงวา
พนักงานตองการอะไร ก็คือการใหหัวหนาลองนึกยอนกลับ



 

 

ไปในขณะที่เขาเปนพนักงานน้ัน สิ่งใดที่เขาตองการมาก
ที่สุดคืออะไร ถาหัวหนาคํานึงถึงความคิดจิตใจของ
ลูกนองอยูเสมอ จะสามารถพัฒนาดานเทคนิคบริหาร
ทรัพยากรมนุษย และก็จะสามารถทําใหพนักงานมีความ
สนใจในการทํางาน รวมทั้งสรางความพอใจ มั่นใจใน
การทํางานใหแกพวกเขาดวย 
 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับปจจัยเขาสูอาชีพ 
 การมีงานทําน้ัน  คือ  ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ มีรายไดสําหรับการดํารงชีวิตโดยใช
ความรูหรือทักษะที่เกิดจากกระบวนการทางการศึกษา 
การสรางสมประสบการณหรือความชํานาญที่ฝกฝนดวย
ตัวเอง ซึ่งในสังคมปจจุบันน้ียอมรับวาทุกคนจะตอง
ทํางานหรือมีการประกอบอาชีพ ทั้งน้ีก็เพราะการทํางาน
จะชวยสนองความตองการของบุคคลไดอยางดี ไมวาจะ
เปนความตองการทางดานรางกาย สังคม หรือจิตใจของ
ตนเองก็ตาม โดยอาจกลาวไดวาการทํางานจะชวยใน
เรื่องเศรษฐกิจซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญและมีความ
จําเปนตอการดํารงชีวิตที่จะกอใหเกิดการตอบสนองของ
ตนเองในดานอื่น ๆ รวมท้ังการมองเห็นคุณคาของตนเอง 
(นวลศิริ  เปาโรหิตย : 2528) ดังน้ัน จึงทําใหผูสนใจ
เก่ียวกับการเลือกอาชีพและการประกอบอาชีพอยาง
กวางขวาง  และต้ังเปนทฤษฎีการเลือกอาชีพในทัศนะ
ตาง ๆ กันมากมาย ซึ่งผูวิจัยขอสรุปเปนประเด็นตาง ๆ 
ดังน้ี 
2.1 ปจจัยการเลือกอาชีพ 
 หากพิจารณาเก่ียวกับการการเลือกอาชีพของ
บุคคลแลวว ามีปจจัยอะไรบางที่ทํ าใหบุคคลเลือก
ประกอบอาชีพก็พอจะจําแนกออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

- ปจจัยภายในตัวของบุคคล 
- ปจจัยภายนอก 

 ปจจัยภายใน คือ ปจจัยของการเลือกอาชีพที่
เกิดจากอิทธิพลภายในตัวของผูประกอบอาชีพเอง ไดแก 

 (1)  บุคลิกภาพ หรือ บุคลิกลักษณะของบุคคลที่มี
ผลตอการประกอบอาชีพ ตลอดจนรวมถึงลักษณะอารมณ 
(Emotional Factors) ที่ทําใหบุคคลตอบสนองตอสิ่งแวดลอม 
ก็มีผลตอการเลือกอาชีพของบุคคลไดเชนกัน 
 (2) คานิยมของแตละบุคคล (Personal Values) ก็มี
อิทธิพลตอการเลือกอาชีพของบุคคลใหแตกตางกันออกไป 
เชน ผูที่มีคานิยมชอบเสี่ยงอาจจะเลือกอาชีพประเภทที่มี
ลักษณะคลายคลึงกัน คือ ประเภทอาชีพธุรกิจ เปนตน 
 (3)  ความคิดรวบยอด (Self concept) ก็จะมีอิทธิพล
ตอการเลือกอาชีพของบุคคล แตทั้งน้ีบุคคลน้ันจะตองอาศัย
ความรูเก่ียวกับอาชีพตางๆ มาชวยในการตัดสินใจในการ
เลือกประกอบอาชีพ ซึ่งบุคคลน้ันจะเลือกวิเคราะหดวย
ตนเองไดวาอาชีพน้ัน  ๆ จะสนองความตองการของเขา
หรือไม เราจะไดอะไรจากการประกอบอาชีพน้ัน และเรา
จะตองใหอะไรแกการประกอบอาชีพน้ันๆ ดวย 
 (4) ความตองการของตนเอง (Self needs) ที่
หลากหลายของมนุษยเปนตัวกําหนดท่ีจะทําใหบุคคลเลือก
อาชีพที่จะสนองความตองการของเขาได ซึ่งน่ันก็หมายถึงวา
บุคคลนั้นจะตองเขาใจในตัวเองวาเขาตองการอะไรท่ีแทจริง 
และรูวาอะไรจะไปแลกเปล่ียนกับสิ่งที่ตองการน้ัน 
 ปจจัยภายนอก  ปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของบุคคล ไดแก 
 (1)  สภาพความเปนจริงของสิ่งแวดลอม (Structural 
Factor) ในขณะน้ัน ๆ จะเปนเครื่องมือหรือขอมูลใหบุคคล
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ เชน ภาวะการณประกอบ
อาชีพประเภทตาง ๆ ความตองการของสังคม ระบบเศรษฐกิจ
ของสังคม ประสบการณการสัมผัสกับอาชีพ เปนตน สิ่ง
เหลาน้ีจะมีอิทธิพลในการเลือกอาชีพดวย 
 (2)  กระบวนการทางการศึกษา (Education Factor) 
คือ ระดับการศึกษาของแตละบุคคลจะมีอิทธิพลหรือเปน
ตัวกําหนดจํากัดขอบขายการเลือกอาชีพของบุคคลโดยปริยาย 
เชน จบระดับการศึกษาช้ันประถม จะเลือกการประกอบ
อาชีพประเภทหน่ึงระดับมัธยมศึกษา  หรือปริญญาก็จะ
ประกอบอาชีพอีกประเภทหน่ึง 



 

 

 (3)  แรงจูงใจอ่ืน ๆ ในการประกอบอาชีพ เชน 
อาชีพของ พอ แม ผูปกครอง เพ่ือนฝูง จะมีอิทธิพลทําให
เกิดคานิยม ทัศนคติ และเกิดแรงจูงใจท่ีจะตองการทํางาน
ในอาชีพขึ้นได 
 

3. วิธีการดําเนินงาน 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี คือ ภาคี
วิศวกร รวมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับ
ภาคี ทั้งหมด 128,236 ใบ และ ในการวิจัยครั้งน้ีจะใช
ประชากรมีการสุมตัวอยาง  400  คน (อางในตาราง
กําหนด sample size จาก population ของ Taro Yamane 
±5%)  ก า ร สุ ม ตั ว อ ย า ง ใ ช วิ ธี ก า ร สุ ม อ ย า ง ง า ย 
แบบสอบถามที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี แบงออกเปน 3 ตอน 
คือ 
 ตอนที่ 1 เปนหัวขอคําถามที่เก่ียวกับสถานภาพ
สวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  เพศ  อายุ 
สถานภาพสมรส การศึกษาสูงสุด สัญชาติบริษัทที่ทําอยู 
อายุงาน  รายไดตอ เ ดือน  สาขาวิศวกรรม  ฝายงาน 
ตําแหนงที่ทําอยู  ประเภทของอุตสาหกรรมที่ทําอยู  โดย
เปนแบบเลือกตอบ (Check List) มีจํานวน 11 ขอคําถาม 
 ตอนที่ 2 เปนขอคําถามเก่ียวกับปจจัยตาง ๆ ที่
เ ก่ี ย ว ข อ ง สั ม พั น ธ กั บ ก า ร ตั ดสิ น ใ จ ข อ ง ผู ต อ บ
แบบสอบถาม มีจํานวน 43 ขอคําถาม ซึ่งเปนแบบมาตรา
สวนการประเมินคา (Rating Scale) โดยมีเกณฑการ
ประเมินคา ดังน้ี 
5  หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจอยางยิ่ง 
4  หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจมาก 
3  หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจปานกลาง 
2  หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจนอย 
1  หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจนอยมาก 
 ตอนที่ 3 เปนขอคําถามเก่ียวกับความคิดเห็น
เพ่ิมเติมที่มีผลตอการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถาม มี
จํานวน 2 ขอคําถาม 

โดยใช เกณฑ ตีความหมายในระดับของการ
ตัดสินใจเขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม (ประคอง  กรรณ
สูตร. 2525) 
 คาเฉล่ีย  4.50-5.00 หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจ
ในระดับมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย  3.50-4.49  หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจ
ในระดับมาก 
 คาเฉล่ีย  2.50-3.49  หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจ
ในระดับปานกลาง 
 คาเฉล่ีย  1.50-2.49  หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจ
ในระดับนอย 
 คาเฉล่ีย  1.00-1.49  หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจ
ในระดับนอยที่สุด 
 
3.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 เมื่อจัดเตรียมแบบสอบถามท่ีไดมาตรฐานเรียบรอย
แลว ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังน้ี 

1. บันทึกเสนอใหบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธนบุรี ออกหนังสือขออนุญาต  สภา
วิศวกร เพ่ือเก็บขอมูล  สมาชิกสภาวิศวกร 
 2. ขออนุญาตจาก  สภาวิศวกร เพ่ือสงแบบสอบถาม
ไปยัง  สมาชิกสภาวิศวกร 
 3. ผูวิจัยติดตามรวบรวมแบบสอบถาม 
3.2 การวิเคราะหขอมูล 
 ไดทํ าการ วิ เคราะห ข อมู ลโดยใช โปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS  / PC+ (Statistical Package for 
the Social Science / Personal Computer Plus) โดยการ
ดําเนินการวิเคราะหเปนลําดับ ดังน้ี 
 1. นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 มาทําการ
วิเคราะหหาคารอยละ และนําเสนอในรูปตารางประกอบ
คําอธิบาย 
 2. นําขอมูลระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจ จากแบบสอบถามตอนท่ี 2  มาวิเคราะหโดยการ



 

 

หาคาเฉล่ีย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําอธิบาย 
 3. นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 และ 2 
มาวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจเขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม 
จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล โดยการทดสอบคา t-
test สําหรับการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของสองกลุมที่เปน
อิสระจากกัน และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) F-test สําหรับการเปรียบเทียบ
คาเฉล่ียที่มากกวาสองกลุม 
 4. นําขอมูลจากความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยอื่น
เพ่ิมเติม ที่มีผลตอการตัดสินใจเพ่ิมเติมของผูตอบแบบ
สอบ จากแบบสอบถามตอนท่ี 3 มานําเสนอ 
 

4. สรุปผล 

 1. สถานภาพสวนตัว  
สวนใหญเปนเพศชายจํานวน 388 คนคิดเปน

รอยละ 97.0  มีอายุระหวาง 25- 35 ป จํานวน 268 คนคิด
เปนรอยละ 67.0   มีสถานภาพสมรสเปนโสด จํานวน 
286 คน คิดเปนรอยละ 71.5  มีการศึกษาสูงสุดที่ปริญญา
ตรี จํานวน 332 คน คิดเปนรอยละ 83.0  บริษัทที่ทําอยู
เปนสัญชาติไทย จํานวน 300 คน คิดเปนรอยละ 75.0  มี
อายุงาน ตํ่ากวา 5 ป จํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 65.3  
มีรายไดตอเดือน ตํ่ากวา 20,000 บาท จํานวน 158 คน คิด
เปนรอยละ 39.5  สาขาวิศวกรรมเปนสาขาไฟฟากําลัง 
จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 42.5  ฝายงานเปนอื่นๆ 
(ออกแบบ , ควบคุมการกอสราง , ประสานงาน , วิชาการ 
,ซอมบํารุง และบริการ) จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 
43.8  ตําแหนงที่ทําอยู เปนระดับปฏิบัติการ จํานวน 241 
คน คิดเปนรอยละ 60.3  ประเภทของอุตสาหกรรมเปน
อุตสาหกรรมประเภทกอสราง  จํานวน 203 คน คิดเปน
รอยละ 50.8   
2. ปจจัยที่มีผลตอตัดสินใจเลือกเขาทํางานในโรงงานของ
ภาคีวิศวกร  

ในดานตางๆ มีผลประเมินที่มีตอการตัดสินใจ อยู
ในระดับปานกลาง  เวนดานความตองการมีสภาพการทํางาน
ที่ดี รวมท้ังช่ัวโมงการทํางานที่พอเหมาะและสถานที่ทํางานที่
เหมาะสม มีผลประเมินที่มีตอการตัดสินใจอยูในระดับมาก  
3. ความแตกตางของสถานภาพสวนตัวของภาคีวิศวกร  

1. ดานเพศ , การศึกษาสูงสุด, รายไดตอเดือนและ
ฝายงานที่ตางกัน ไมสงผลตอระดับของการตัดสินใจเขา
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมในทุกปจจัย 

2. ดานอายุที่ตางกันไมสงผลตอระดับของการ
ตัดสินใจเขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ในดานความ
ตองการทํางานที่ตนสนใจ , ดานโอกาสกาวหนาในหนาที่การ
งาน และ ดานนายจาง   เวนดานความตองการอุปกรณที่ดี
สําหรับการทํางาน , ดานคาจาง  เงินเดือน , ดานสภาพการ
ทํางานท่ีดี และดานสวัสดิการอ่ืนๆ   

3. ดานสถานภาพสมรสท่ีตางกันไมสงผลตอระดับ
ของการตัดสินใจเขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมในทุก
ดาน เวนดานสภาพการทํางานที่ดี และดานสวัสดิการอ่ืนๆ  

4. ดานสัญชาติบริษัทที่ทานทําอยูที่ตางกันไมสงผล
ตอระดับของการตัดสินใจเขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม
ในทุกดาน เวน ดานสวัสดิการอ่ืนๆ  

5. ดานอายุงานในบริษัทปจจุบันที่ตางกันไมสงผล
ตอระดับของการตัดสินใจเขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม
ในทุกดาน เวน ดานสภาพการทํางานที่ดี สงผลตอระดับของ
การตัดสินใจ  

6. ดานสาขาวิศวกรรมที่ตางกัน ไมสงผลตอระดับ
ของการตัดสินใจเขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมในทุก
ดาน เวน ดานคาจาง  เงินเดือน  

7. ดานตําแหนงที่ทานทําอยูที่ตางกัน  ไมสงผลตอ
ระดับของการตัดสินใจเขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมใน
ทุกดาน เวน ดานความตองการทํางานที่ตนสนใจ 

8. ดานประเภทของอุตสาหกรรมตางกัน  สงผลตอ
ระดับของการตัดสินใจเขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมใน
ทุกดาน เวน ดานความตองการทํางานที่ตนสนใจ และดาน



 

 

โอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน ไมสงผลตอระดับของ
การตัดสินใจเมื่อประเภทของอุตสาหกรรมตางกัน 

 
5. ขอเสนอแนะ 

โรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
ตางๆ ควรท่ีจะไดจัดวางระบบการคัดเลือกผูสมัครเขา
ทํางานเปนวิศวกรกับหนวยงานของตน ใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูสมัครเพ่ือใหเกิดการจูงใจในการ
คัดเลือกเขาทํางานในโรงงานอุตสากรรมน้ันๆ โดยเปน
การใหความสําคัญในดานสภาพการทํางานที่ดี ทําให
พนักงานมีความมั่นใจในความปลอดภัยทั้งรางกายและ
จิตใจ โดยเฉพาะความปลอดภัยตออวัยวะภายนอกและ
ภายในของรางกาย  สวนองคประกอบและปจจัยดาน
อื่นๆ ที่พบวา ภาคีวิศวกรในความสําคัญในระดับปาน
กลางก็ควรสงเสริมดวย เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีเหมาะสมกับ
หนวยงานมากท่ีสุดไดแก  ดานนายจางที่เขาใจในการ
ควบคุม การปกครอง โดยเฉพาะนายจาง/หัวหนางานที่
เปนคนดี  ดานเงินเดือนคาจาง โดยเฉพาะเปนเงินเดือน
คาจางที่ยุติธรรม ดานความตองการอุปกรณที่ดีสําหรับ
การทํางาน ดานความตองการทํางานที่ตนสนใจ ดาน
โอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน โดยเฉพาะโอกาสที่จะ
ไดรับการสนับสนุนใหฝกอบรมหรือศึกษาตอ และดาน 
สวัสดิการอื่นๆการใหคารักษาพยาบาล (การประกัน
สุขภาพ/และประกันอุบัติเหตุ) ก็ควรมีการใหความสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ิมขึ้นดวย จากผลการวิจัยครั้งน้ีโรงงานอุตสาหกรรมจึงควร
หันมามองเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมที่ดีในการ
ทํางาน มาเปนอันดับ 1 เพราะเปนสวนที่มีผลตอการตัดสินใจ
ในการเขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด 
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