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แบบจําลองโมเดลสมการโครงสรางปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจ
ในการเคลื่อนยายแรงงานของวิศวกรวิชาชีพ ภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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บทคัดยอ
งานวิจัยเชิงปริมาณฉบับนี้เปนการศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพล และความสัมพันธเชิงสาเหตุของความ
ตั้งใจในการเคลื่อนยายแรงงานของวิศวกรวิชาชีพ ภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโมเดลที่กําหนดขึ้นนี้ได
จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ซึ่งตัวแปรที่สําคัญในการศึกษาครั้งนี้คือ ความตั้งใจในการ
เคลื่อนยายแรงงานของวิศวกร อัตราคาจาง เศรษฐกิจ และรัฐบาล กลุมประชากรในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวน
240 คน ซึ่งเปนผูที่จบการศึกษาในสาขาที่ไดจัดทําขอตกลงยอมรับรวมสาขาวิศวกรรมของอาเซียน (ASEAN
Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services) ทั้ง 8 สาขา ซึ่งจะใชสถิติสมการโครงสราง
(SEM) ในการวิเคราะหขอมูล และผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาโมเดลมีความสัมพันธซึ่งแสดงดวยเกณฑ
ความสอดคลองของโมเดล (GFI = 0.961, AGFI = 0.912, CFI = 0.978 and RMSEA = 0.045) แสดงใหเห็น
วาแบบจําลองนั้นมีความถูกตองและเชื่อถือไดบนพื้นฐานของขอมูล ซึ่งปจจัยทั้งสามมีอิทธิพลตอความตั้งใจใน
การเคลื่อนยายของวิศวกรอาชีพ
คําสําคัญ การเคลื่อนยาย, คาจาง, เศรษฐกิจ
Abstract
The quantitative research study aims to explore significant factor influencing mobility
intention of engineers in ASEAN Economic Community (AEC). The model of mobility
intention of engineers in AEC was constructed from relevant theories and research, and
involves the following 4 variables: mobility intention, wage, economic and government. The
data was collected from 240 engineers who graduated from 8 majors in the country of
ASEAN and subjected for analysis through SEM. It was revealed that the model fit confirms
as appropriated (GFI = 0.961, AGFI = 0.912, CFI = 0.978 and RMSEA = 0.045) It showed that
the model is valid and reliable to mobility intention of engineers in ASEAN. On the basis of
these current data it appears that three factors influence their mobility intention.
Keywords Mobility, Wage, Economic
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บทนํา
อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต กอตั้งขึ้นเมื่อป 2510 โดยมี
สมาชิกทั้งหมดจํานวน 10 ประเทศ ไดแก บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย
กัม พูช า ลาว พมา และเวี ยดนาม โดยมีวั ตถุ ป ระสงค เ พื่อ สรา งสั น ติภ าพในภูมิ ภ าคอัน จะนํ า ไปสู ความ
เจริญกาวหนาทาง เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ผูนําอาเซียนรวมกันลง นามใน “ปฏิญญาวาดวยแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น”
(Declaration of the ASEAN Economic Community Blueprint) ซึ่งหนึ่งในนั้นมีขอตกลงเรื่องเกี่ยวกับ
การเคลื่อนยายแรงงานฝมืออยางเสรี โดยมีนโยบายเพื่อสรางมาตรฐาน และอํานวยความสะดวกใหกับแรงงาน
ฝมือที่มีคุณสมบัติตาม มาตรฐานที่กําหนดใหสามารถเคลื่อนยายไปทํางานในกลุมประเทศสมาชิกไดงายขึ้น ซึ่ง
ปจจุบัน ประเทศสมาชิกอาเซียนไดจัดทํา ขอตกลง (Mutual Recognition Arrangement: MRAs) รวมกัน
แลวใน 8 สาขาคือ วิศวกร พยาบาล สถาปตยกรรม การสํารวจ แพทย ทัน ตแพทย นัก บัญ ชี และ การ
ทองเที่ยว และพบวา วิชาชีพที่มีการเคลื่อนยายไปทํางานในประเทศกลุมอาเซียนมาก ที่สุดคือวิชาชีพวิศวกร
ประเด็นของการเปดเสรีดานการเคลื่อนยายแรงงานดังกลาวอาจทําใหแรงงานฝมือในอาเซียนยายจาก
ประเทศที่มีคาตอบแทนต่ําไปยังประเทศที่มีคาแรงสูงกวา มีผลใหในอนาคตประเทศสมาชิกบางประเทศอาจ
ขาดแคลนแรงงานฝมือในสาขาดังกลาว ดวยเหตุผลนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแบบจําลองสมการโครงสราง
ปจ จัยที่มีอิท ธิพลตอความตั้ง ใจในการเคลื่อนยายแรงงานของวิศวกรวิชาชีพ ภายในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึ่งเปนการศึกษาคนควาทฤษฎีไปสูการสรางแบบจําลองสมการโครงสรางที่แสดงความสัมพันธระหวาง
ตัวแปร ที่ไดจากการเก็บรวบรวมจากขอมูลเชิงประจักษ แลวทดสอบความกลมกลืนของแบบจําลองนั้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจในการคลื่อน
ยายแรงงานของวิศวกรวิชาชีพภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสรางของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจในการ
เคลื่อนยายแรงงานวิศวกรวิชาชีพภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
ความตั้งใจเปนตัวแปรที่สามารถนํามาพยากรณพฤติกรรมไดอยางแมนยํา (Ajzen, 1991: 179-211)
เพราะความตั้งใจเปนตัวแปรสาเหตุกอนการเกิดพฤติกรรมเพียงหนึ่งขั้น ความตั้งใจ หมายถึงความพรอมหรือ
ความเปนไปไดของบุคคลในการแสดงพฤติกรรมใด ๆ ซึ่งสามารถแสดงออกไดหลายรูปแบบ ความตั้งใจเปน
พฤติกรรมทางความคิดชนิดหนึ่งที่ไมสามารถสังเกตเห็นได แตสามารถวัดได ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจใน
การในการเคลื่อนยายแรงงาน (mobility intention) จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของพบวา
มีปจจัยที่สําคัญคือ อัตราคาจางแรงงาน (wage) สภาพเศรษฐกิจ (economic) และรัฐบาล (government)
ซึ่งปจจัยดังกลาวไดมีการศึกษาผลงานการวิจัยโดยมีรายละเอียดและทฤษฎีตาง ๆ ดังนี้
ความตั้งใจในการเคลื่อนยาย (Mobility intention) Sareerat (2009) ไดกลาววาการตัดสินใจเปน
วิธีการที่บุคคลควรประพฤติเพื่อใหไดผลสูงสุด โดยมีวิธีการตัดสินใจ 6 ขั้นตอน คือ (1) คนหาความตองการใน
การตัดสินใจ (2) สรางเกณฑในการตัดสินใจ (3) แบง น้ําหนัก ในแตล ะเกณฑ (4) พัฒ นาทางเลือก (5)
ประเมินผลทางเลือก และ (6) เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด แนวคิดการยายถิ่นระหวางประเทศในทางเศรษฐศาสตร
การยายถิ่นระหวางประเทศของประชากรจะถูกเชื่อมโยงเขากับปจจัยทางเศรษฐกิจบางอยาง เปนตนวา วัฏ
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จักรธุรกิจ อุปทาน แรงงานฝมือหรือกึ่งฝมือ การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม และภาวการณทํางานของบุคคล
ที่ยายถิ่น ในขณะที่ Pigors and Meyers (1973) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการลาออกและการโยกยายที่
ทํางาน หมายถึงการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงของบุคลากรในการเขาและออกจากองคกร โดยครอบคลุม
การเขาทํางาน และการลาออกจากงาน สวนผลงานการวิจัยของ Price (1977) ไดใหความหมายไววาเปน
ระดับของการเคลื่อนไหว โดยเนนถึงการเคลื่อนไหวของบุคคลขามขอบเขตการเปนสมาชิกขององคกร ซึ่งเนน
การลาออก และการเปลี่ยนแปลงที่ทํางาน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Mobley, et al. 1982 ไดแสดง
แบบจําลองที่อธิบายถึงกระบวนการของการลาออกและการเปลี่ยนที่ทํางาน โดยตั้งสมมติฐานไววาความไมพึง
พอใจจะกอใหเกิดความคิดจะลาออก และสุดทายก็ลาออกจริง ๆ มีการเปลี่ยนงานจริง ๆ มีการเคลื่อนยายที่
ทํางาน องคประกอบที่สําคัญของความตั้งใจในการเคลื่อนยายแรงงานที่คนพบคือ1) ความตั้งใจที่จะเปลี่ยนงาน
2) ความตองการที่ยายถิ่นฐาน และ 3) โอกาสในการเคลื่อนยาย
คาจาง (Wage) หมายถึงรูปแบบการจายทั้งหมดที่เปนตัวเงินและบริการที่จับตองไดรวมถึงสวัสดิการ
ตาง ๆ ที่พนักงานไดรับซึ่งเปนสวนหนึ่งของความสัมพันธในการจางงาน Milkovich & Newman (2005) ซึ่ง
ไปคลายคลึงกับนิยามของทางสํานักงาน ก.พ. (2551) ไดกลาวไววาคาตอบแทนหมายถึงสิ่งตอบในในรูปของตัว
เงิ น และที่ไ ม ไ ด อ ยูใ นรู ป ของตั ว เงิ น ที่อ งค ก รจา ยให แ กพ นั ก งานเพื่ อ ตอบแทนการทํา งานใหแ ก อ งค ก ร
คาตอบแทนนั้นคือสิ่งที่พนักงานไดรับจากองคกรรวมไปถึงรางวัลตอบแทนที่เปนตัวเงินที่หนวยงานจายใหกับ
พนั ก งาน (ธงชั ย สั นติ วงษ 2540) องค ป ระกอบที่ สํา คั ญ ของคา จ างที่ค น พบคือ 1) คุ ณลั ก ษณะของ
ตลาดแรงงาน 2) ทักษะแรงงาน 3) ระดับการศึกษา และ4) ประสบการณ
เศรษฐกิจ (Economic) หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับการผลิต (Production) การ
บริโภค (Consumption) และการกระจายผลผลิตหรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนผลผลิต (Distribution) ซึ่งจะ
เปนเรื่องของ การประกอบอาชีพ การทํามาหากิน การจับจายใชสอย และการซื้อขายขาวของ เครื่องใชตาง ๆ
(ขวัญกมลดอนขวา 2555) การพัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึงการลดและขจัดความยากจน ความไมเทาเทียมกันใน
การกระจายรายได และการวางงานภายใตร ะบบเศรษฐกิจ ที่มีความเจริญเติบ โต ซึ่ง ปญหาดัง กลาวนี้ได
กลายเปนปญหาเรื้อรังของประเทศที่กําลังพัฒนา และประเทศดอยพัฒนา พยายามเรงใหอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูงขึ้นแตเพียงอยางเดียว องคประกอบที่สําคัญของเศรษฐกิจที่คนพบคือ 1) สภาพการใชจายของ
ภาครัฐ 2) การวางงาน และ 3) ภาระภาษี
รัฐบาล (Government) คือองคกรปกครองประเทศ หรือคณะบุคคลที่กําหนดนโยบายบริห าร
ประเทศและนํานโยบายนั้นไปปฏิบัติใหบังเกิดผล (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554) โดยมุงที่จะ
พัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรืองในแตละดาน สําหรับกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานเปนอีกหนึ่งบทของกฎหมายใน
แตละประเทศที่กําหนดขึ้นเพื่อควบคุม และคุมครองแรงงานภายในประเทศ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
Tsai-Yu (2011) ที่ไดนําเสนอบทความที่มุงเนนการเคลื่อนไหวของแรงงานของประเทศไตหวัน เพื่อชี้ใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางนโยบาย กับปญหาการปรับตัวของแรงงาน โดยผลการศึกษาพบวาปจจัยดานนโยบาย
ของรัฐบาลมีผลตอการจูงใจในการยายถิ่นของแรงงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่ Lei Delsen (1989)
กลาววาในอีกสิบปขางหนา แรงงานในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมลดลงในขณะที่แรงงานดานการบริการมี
สัดสวนเพิ่มขึ้น ซึ่งสัญญาณดัง กลาวนี้เปนเหตุใ หรัฐบาลมีการกําหนดกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของกับ
แรงงานขึ้นมากํากับดูแล ซึ่งประกอบดวยกลยุทธดานแรงงาน กลยุทธดานคุณภาพ แรงงานสัมพันธ และการ
ปรับตัวของอุตสาหกรรม ในขณะที่การศึกษาของ Sarah and Geoffrey (2015) กลาววารัฐบาลของประเทศ
ฟลิปปนสไดกําหนดนโยบายและมาตรการกําหนดทางเลือกที่สามารถจับภาพการโยกยายใหดียิ่งขึ้น เพราะ
แรงงานฟลิปปนสมีการออกไปทํางานและแพรกระจายไปทั่วโลก และสงเงินกลับประเทศเกินกวารอยละ 8
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ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ และยังเปนการเพิ่มรายไดใหครัวเรือนในประเทศดวย องคประกอบที่
สําคัญของรัฐบาลที่คนพบคือ 1) นโยบายของภาครัฐ และ 2) กฎหมายของรัฐบาล
การศึกษาครั้งนี้เพื่อที่จะคนหาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจในการเคลื่อนยายแรงงานของ
วิศวกรวิชาชีพในกลุมประเทศสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของ จน
สามารถสรุปเปนสมมติฐานและโมเดลงานวิจัยไดดังภาพที่ 1
รัฐบาล

H2

H4

คาจาง
H5

H1

ความตั้งใจในการ
เคลื่อนยาย

H3

เศรษฐกิจ
ภาพที่ 1 โมเดลงานวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการศึก ษาวิจัยครั้ง นี้คือ ผูที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร ในกลุม
สมาชิกเศรษฐกิจอาเซียนจํานวน 240 คน จากทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งจํานวนที่ใชในการวิจัยครั้งนี้จะใชตามกฎ
ที่วา อัตราสวนระหวางหนวยตัวอยางและจํานวนพารามิเตอรหรือตัวแปรควรจะเปน 20 ตอ 1 Schumacker
and Lomax (2010)และผูวิจัยดําเนินการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยทําการ
แจกแบบสอบถามดวยตนเอง จํานวน 120 ชุด และผานทางแบบสอบถาม online จํานวน 120 ชุด และไดทํา
การแจกแบบสอบถามโดยเลือกวันและเวลาที่แตกตางกันในการแจกแบบสอบถาม
2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย เนื่องจากเปนการศึกษาโมเดลสมการโครงสรางที่อธิบายความสัมพันธเชิง
สาเหตุ แ บบเส น ตรงระหว า งตั ว แปรที่ เ ป น สาเหตุ ห รื อ เรี ย กว า ตั ว แปรแฝงภายนอก (Exogenous
latentvariable) และตัวแปรคั่นกลาง (Intervening latent variable) หรือตัวแปรสง ผาน (Mediating
latent variable) และตัวแปรภายใน (Endogenous latent variable) ซึ่งตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย
ไดสังเคราะหจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของซึ่งประกอบไปดวยตัวแปรดังนี้
2.1 ตัวแปรแฝงภายในมี 2 ตัวแปรคือ 1) ความตั้งใจในการเคลื่อนยาย 2) คาจาง
2.2 ตัวแปรแฝงภายนอกมี 2 ตัวแปรคือ 1) รัฐบาล 2) เศรษฐกิจ
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ มุงศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรเหตุและตัวแปรผล
(Cause-effect relationship) เพื่อสรางแบบจําลองสมการโครงสรางใหสอดคลองกับองคความรูทั้งดาน
ทฤษฎีและผลการวิจัยเชิงประจักษ และสอดคลองกับขอตกลงเบื้องตน (Assumptions)ดังนี้
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1) ลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งหมดในโมเดลเปนความสัมพันธเชิงเสน (Linear) แบบ
บวก (Additive) และเปนความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Causal relationships)
2) ลักษณะการแจกแจงของตัวแปรและความคลาดเคลื่อนเปนแบบปกติ
3) ลักษณะความเปนอิสระตอกัน(Independence) ระหวางตัวแปรกับความคลาดเคลื่อน
แบบจําลองสมการโครงสรางประกอบดวยตัวแปรแฝง (Latent variables) เปนตัวแปรที่ไม
สามารถวัดไดโดยตรงแตจะประมาณคาไดจากตัวแปรสังเกตได (Observed variables) องคประกอบที่สําคัญ
คือแบบจําลองสมการโครงสราง (Structural Model or Structural Equation Model) ซึ่งแสดงถึง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Causal relationship) ระหวางตัวแปรแฝงซึ่งอาจเปนแบบทางเดียวและแบบเสนเชิง
บวก (Recursive and linear additive) หรือแบบสองทางและแบบเสนเชิงบวก (Non-recursive and
linear additive) และโมเดลการวัด (Measurement model) ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง
กับตัวแปรสังเกตได และมีการทดสอบความสอดคลองของโมเดล (Model goodness of fit test) โดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรเฉพาะในการวิเคราะหขอมูล เชนโปรแกรม LISREL และโปรแกรม AMOS
2. ขั้นตอนการวิจัยแบงเปน2ชวงคือ
1) การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อสรางแบบจําลองสมการโครงสรางที่เปนโมเดลการ
วิจัยหรือโมเดลสมมติฐานที่ประกอบดวย โมเดลการวัดและแบบจําลองสมการโครงสราง
2) การวิเคราะห ขอมูลโดยใชสถิติวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง (Structural equation
model: SEM) โดยใชโปรแกรมAMOS เพื่อตอบคําถามการวิจัยวาแบบจําลองสมการโครงสราง ที่สรางขึ้นโดย
มีทฤษฎีและงานวิจัยสนับสนุนนั้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม
3. การเก็บรวบรวมขอมูลการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) ผูวิจยั จะทําการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงประจักษจากผูตอบแบบสอบถาม
2) นําแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดเพื่อทําการวิเคราะหทางสถิติตอไป
4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจะใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพื่อหาคาสถิติตาง ๆ ดังนี้
1) การวิเคราะหขอมูล เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เปนการวิเ คราะหความตรงเชิงเนื้อหา
(Content validity)ด วยการหาดัช นีความสอดคลองระหว างข อคํ าถามกับ นิ ยามเชิง ปฏิบั ติก าร (Item
objective congruence: IOC), วิเคราะหความเชื่อถือได (Reliability) ของแบบสอบถามดวยการหาคา
สัม ประสิท ธิ์แอลฟาโดยวิธีของครอนบรัค (Alpha coefficient Cronbach), วิเ คราะหความแมนยําเชิง
โครงสราง (Construct validity) ดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis)
2)การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย
ผลการวิจัย
ภายหลังจากตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลครั้งแรก พบวาโมเดลความตั้งใจในการเคลื่อนยาย
แรงงานวิศวกรวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมาไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
ผูวิจัยจึง ไดดําเนินการปรับ โมเดลการวิจัย โดยพิจ ารณาความเปนไปไดเ ชิงทฤษฎีแ ละใชดัชนีปรับ โมเดล
(Modification Indices: MI) ผลการปรับโมเดลไดตัวสถิติความสอดคลองดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คาสถิติความสอดคลองของโมเดลการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ
ดัชนีความสอดคลอง
P-value
Relative Chi-Square ( /
GFI
CFI
AGFI
RMSEA

)

เกณฑที่ใชใน
การพิจารณา
> 0.00
< 3.00
> 0.90
> 0.90
> 0.90
< 0.05

กอนปรับโมเดล หลังปรับโมเดล
0.000
5.936
0.844
0.793
0.752
0.145

0.005
1.723
0.961
0.978
0.912
0.045

ผลการ
พิจารณา
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

ผลการวิเคราะห(หลังปรับโมเดล) ขอมูลแสดงใหเห็นวาโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษของ
ความตั้งใจในการเคลื่อนยายแรงงานวิศวกรวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยพิจารณาจากคาดัชนีวัด
ความสอดคลองดังนี้คา CMIN/df=1.723, GFI=0.961, CFI=0.978, AGFI=0.912, และ RMSEA=0.045

ภาพที่ 2 ผลการตรวจสอบความสอดคลองของแบบจําลองสมการโครงสรางของความตั้งใจในการเคลื่อนยาย
แรงงานวิศวกรวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับขอมูลเชิงประจักษหลังปรับโมเดล
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการทดสอบโมเดลสมการโครงสรางหลังปรับโมเดล
ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได คาน้ําหนัก
S.E.
t
องคประกอบ

R2

INTEN

1.000

0.000

22.787***

0.23

NEED
OPPT

1.020
0.860

0.065
0.060

19.235***
26.245***

0.70
0.61

WAG

MARC
SKILL
EDU
EXP

0.851
1.053
0.931
1.000

0.081
0.106
0.095
0.000

21.214***
26.778***
25.741***
29.880***

0.56
0.68
0.61
0.72

GOV

LAW
POLI

0.740
1.000

0.119
0.000

24.556***
21.736***

0.62
0.87

ECO

TAX
NOJOB
SPEN

1.000
1.072
1.093

0.000
0.117
0.132

14.921***
15.458***
10.019***

0.00
0.57
0.50

MOB

โมเดลการวัดความตั้งใจในการเคลื่อนยาย มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณหรือคาความเชื่อถือไดของตัว
แปร R อยูระหวาง 0.23 ถึง 0.70 และมีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตอยูระหวาง 0.860 ถึง
1.020 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยคาน้ําหนักองคประกอบสูงสุดและคาสัมประสิทธิ์พยากรณ
สูงสุดเปนดานเดียวกันคือความตั้งใจที่จะเปลี่ยนงาน (ITEN)
โมเดลการวัดคาจาง มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณหรือคาความเชื่อถือไดของตัวแปร R2 อยูระหวาง
0.56 ถึง 0.72 และมีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตอยูระหวาง 0.851 ถึง 1.053 และมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 โดยคาน้ําหนักองคประกอบสูงสุดและคาสัมประสิทธิ์พยากรณสูงสุดเปนดานเดียวกัน
คือ ทักษะแรงงาน (SKILL)
โมเดลการวัดรัฐบาล มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณหรือคาความเชื่อถือไดของตัวแปร R2 อยูระหวาง
0.62 ถึง 0.87 และมีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตอยูระหวาง 0.740 ถึง 1.000 และมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 โดยคาน้ําหนักองคประกอบสูงสุดและคาสัมประสิทธิ์พยากรณสูงสุดเปนดานเดียวกัน
คือ นโยบาย (POLI)
โมเดลการวัดเศรษฐกิจ มีคาสัม ประสิทธิ์ก ารพยากรณห รือคาความเชื่อถื อไดของตัวแปร R2 อยู
ระหวาง 0.00 ถึง 0.57 และมีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตอยูระหวาง 1.000 ถึง 1.093 และมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยคาน้ําหนักองคประกอบสูงสุดและคาสัมประสิทธิ์พยากรณสูงสุดเปนดาน
เดียวกันคือ การใชจายของภาครัฐ (SPEN)
2
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อภิปรายผลการวิจัย
ตัวแปรแฝงที่มีความสําคัญของโมเดลการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 3 ตัวแปร และทั้งหมดมีอิทธิพล
ทางตรงตอความตั้งใจในการเคลื่อนยายแรงงานของวิศวกรวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งทางตรง
และทางออม โดยเรียงลําดับไดดังนี้
1. ตัวแปรดานเศรษฐกิจ เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจในการเคลื่อนยายสูงสุด ถึงแมวาจะมี
อิทธิพลทางตรงตอความตั้งใจในการเคลื่อนยายนอยกวาก็ตาม แตเศรษฐกิจ นั้นจะมีอิทธิพลทางออมโดยผาน
ตัวแปรอื่น ๆ ที่จ ะทําใหเ กิดแรงกระตุนใหเ กิดความตั้งใจในการเคลื่อนย ายแรงงานของวิศวกรวิชาชีพใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดอยางหนึ่ง และเปนเครื่องมืออันหนึ่งที่จะทําใหทราบถึงสภาพเศรษฐกิจของแต
ละประเทศ ทั้งประเทศของวิศวกรวิชาชีพเอง และสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่วิศวกรวิชาชีพตองการจะไป
ทํางาน ในขณะที่ผลการศึกษาของ Sarah Lynne and Geoffrey (2015) กลาววาแรงงานของฟลิปปนสได
แพรกระจายไปทั่วโลกโดยสงเงินกลับประเทศรอยละ 8 ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ เพราะแรงผลักที่
สําคัญภายในประเทศประการหนึ่งคือสภาพเศรษฐกิจที่ยากลําบาก ที่แรงงานจะหารายไดเพียงพอตอการครองชีพ
2. ตัวแปรดานคาจาง เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอความตั้งใจในการเคลื่อนยายแรงงานวิศวกร
วิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเปนตัวแปรที่ไดรับอิทธิพลจากตัวแปรรัฐบาล และตัวแปรดาน
เศรษฐกิจ ที่มีน้ําหนักสูงสุดที่จะทําใหเกิดการกระตุนใหมีความตองการที่จะเคลื่อนยายแรงงาน ซึ่งสอดคลอง
กับLim, Sokchea& Mahbub Morshed (2017) กลาววาการหลั่งไหลของแรงงานขนาดใหญสวนใหญ
ประเมินไดอยางเปนทางการโดยชองทางทางการเงินไปยังประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับ Zhihong
and Ying (2011) กลาววาคาจางมีความเชื่อมโยงระหวางการมีสวนรวมในตางประเทศ ซึ่ งสรุปไดวาคาจาง
เปนปจจัยที่เปนแรงกระตุนใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานในภาพรวมเปนแทบจะทุกอุตสาหกรรม
3. ตัวแปรดานรัฐบาล เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอความตั้งใจในการเคลื่อนยายแรงงานของ
วิศวกรวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีน้ําหนักรองจากเศรษฐกิจ และยังมีอิทธิพลตอคาจางอีก
ดว ย เพราะรั ฐบาลมีอํ านาจในการกํา หนดอั ตราค า จา ง และกํ าหนดนโยบายและออกกฎหมายในการ
บริหารงานในประเทศ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึก ษาของ Lei Delsen (1989) กลาววาองคประกอบดาน
แรงงานจะมีแนวโนมที่เปลี่ยนแปลงไปในหลาย ๆ ประเทศแถบยุโรป หนวยงานภาครัฐมีการกํากับดูแลเกี่ยวกับ
แรงงานมากขึ้น เพราะอัตราการเกิดลดลง ทําใหขาดแรงงานมากขึ้น ในขณะที่ Tsai-Yu (2011) ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางนโยบายดานแรงงานภาคเกษตร กับแรงงานดานอื่น ๆ ในประเทศไตหวันพบวา นโยบาย
ของภาครัฐมีอิทธิพลทางตรงตอการยายถิ่นของแรงงานภาคเกษตร สูภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่ Timothy
(2010) มีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายแรงงาน ซึ่งกลาวไววาแนวทางการเคลื่อนยายในกลุม
ประเทศยุโรปมีผลมาจากอัตราคาจางและรายได ตลอดจนการกําหนดนโยบายของภาครัฐ
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนในการกําหนดนโยบายดานแรงงานที่
1.1 สําหรับ รัฐบาลควรกําหนดกฎหมาย และมีก ารใหความรูความเขาใจในรายละเอียดตาง ๆ
เกี่ยวกับขอกําหนดในการเดินทางไปทํางานในตางประเทศ เพื่อใหใชเปนองคประกอบในการตัดสินใจ
1.2 สําหรับองคกรที่จะนําโมเดลไปปรับใช ควรปรับใหเหมาะสมสอดคลองกับบริบ ทขององคกร
เพื่อกําหนดทิศทางการจางงานใหส อดคลองกับ ความตองการของแรงงาน และกําหนดนโยบายเพื่อรักษา
แรงงานไมใหเกิดการไหลออกของแรงงานไปยังหนวยงานอื่น
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2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ผูวจิ ัยขอเสนอแนะดังนี้
2.1 ควรศึกษาปจจัยอื่น ๆ อาทิปจจัยทางดานสวัสดิการ และการคุมครองแรงงานในแตละประเทศ
โดยการทบทวนวรรณกรรม และศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของเพิ่มเติม เพื่อความสมบูรณของโมเดล
2.2 ควรศึกษาและมีการวิจัยเชิงคุณภาพเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยสนใจเฉพาะตัวแปรที่เปน
พฤติกรรมการแสดงออกเทานั้นหากมีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจะสามารถอธิบายไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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