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แนวโน้ มการตัดสินใจเคลื่อนย้ายแรงงานในธุรกิจโรงแรมสู่อาเซียน:
กรณี ศึกษาจังหวัดสงขลา
Labor Mobility Trend in Hotel Business to ASEAN:
Songkhla Province Case
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environmental factors, push and pull factors, had a moderate positive
relationship with labor mobility trend in hotel business to ASEAN.

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บแนวโน้ ม การตั ด สิน ใจ
เคลื่อนย้ายแรงงานในธุรกิจโรงแรมสูอ่ าเซียนจาแนกตามปจั จัยด้านประชากร
และศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปจั จัย แวดล้อ มกับ แนวโน้ ม การตัด สิน ใจ
เคลื่อนย้ายแรงงานในธุรกิจโรงแรมสู่อาเซียน กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรใน
ธุรกิจโรงแรมจังหวัดสงขลา จานวน 400 คน โดยการสุ่มแบบบังเอิญ เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, One-Way ANOVA และ Pearson’s
Correlation ที่ระดับนัยสาคัญ .05 ผลการวิจยั พบว่า แรงงานที่มเี พศแตกต่ าง
กัน มีแนวโน้ มการตัดสิน ใจเคลื่อนย้ายไปทางานในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่
แตกต่างกัน ขณะที่แรงงานที่มอี ายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และต าแหน่ งงานแตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจเคลื่อนย้ายไป
ทางานในกลุ่มประเทศอาเซียนแตกต่างกัน และปจั จัยแวดล้อมทัง้ ในภาพรวม
และรายด้า น คือ ด้า นป จั จัย ผลัก ดัน และป จั จัย ดึง ดูด มีค วามสัม พั น ธ์ กั บ
แนวโน้ มการตัดสิน ใจเคลื่อนย้ายแรงงานในธุรกิจโรงแรมสู่อาเซียนในระดับ
ปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน
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1) บทนา
จากสภาพแวดล้อ มของโลกที่เ ปลี่ย นแปลงไปอย่า งรวดเร็ว ทัง้
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และด้านการบริห าร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางด้านเศรษฐกิจนัน้ ได้มกี ารแสวงหาความร่วมมือ
โดยการรวมกลุ่มภายในภูมภิ าคนัน้ ได้ถูกให้ความสาคัญมากขึน้ นาไปสู่
การทาข้อตกลงเขตการค้าเสรีในภูมภิ าค เกิดการรวมตัวกันในรูปแบบ
ประชาคมและสหภาพอาเซีย น เป็ น อีก หนึ่ ง ความร่ ว มมือ ทางด้ า น
เศรษฐกิจและการเมือ งภายในภูมิภ าค โดยมีชาติสมาชิกจานวน 10
ประเทศ ได้ แ ก่ บรู ไ น กัม พู ช า อิ น โดนี เ ซี ย มาเลเซี ย เมี ย นมาร์
ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และลาว [1]
การเคลื่ อ นย้า ยแรงงานหลัง เปิ ด ประชาคมอาเซี ย นจะมี ก าร
เคลื่อ นย้า ยแรงงานได้โ ดยเสรี ต ามข้อ ตกลง ซึ่ง ส าหรับ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนนัน้ มีเป้าหมายหลักในการนาประเทศสมาชิกอาเซียน
ไปสู่ ก ารเป็ น ตลาดและการผลิ ต เดี ย วกัน เพื่อ ให้อ าเซีย นได้ มี ก าร
วางแผนทางด้านเศรษฐกิจ ร่วมกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคอื่นๆ สร้างโอกาสทางการค้าระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนสร้างความเท่าเทียมในการพัฒ นา
เศรษฐกิจ ระหว่ า งประเทศสมาชิก ทัง้ นี้ อ าเซีย นได้ มีก ารวางแผน
ทางด้า นเศรษฐกิจ ร่ ว มกัน ทัง้ ในส่ ว นของการเคลื่อ นย้า ยสิน ค้า และ
บริการ การลงทุน รวมตลอดถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือได้อย่าง
เสรี [2]
ทั ้ง นี้ ก ารเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นจะท าให้ เ กิ ด การ
เคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมอื ในภูมิภาคได้อย่างเสรีถึง 8 สาขา คือ วิศวกร
แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ สถาปนิก บัญชี ผูป้ ระกอบการด้านการ

คำสำคัญ: แนวโน้ม, การเคลื่อนย้ายแรงงาน, ธุรกิจโรงแรม, อาเซียน
ABSTRACT
The objectives of this research were to compare labor mobility trend
in hotel business to ASEAN by personal characteristics and to study the
relationship between the environmental factors and labor mobility trend
in hotel business to ASEAN. Data was collected by questionnaire from
400 labors in hotel businesses located in Songkhla province. Accidental
sampling was used to select the respondents. Frequency, percentage,
mean, standard deviation, t–test, One-Way ANOVA and Pearson’s
Correlation were used to analyze the data at .05 significant level. The
results indicated that the respondents with the difference of age,
education, marital status, income, and position had different on labor
mobility trend in hotel business to ASEAN while different respondents’
gender had no difference on labor mobility trend. Moreover, the
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ท่องเที่ยว และอาชีพด้านการสารวจ ซึ่งการเปิ ดให้มีการเคลื่อ นย้า ย
แรงงานได้อย่างเสรีในส่วนของแรงงานวิชาชีพหรือแรงงานมีฝีมอื เป็ น
เรื่องที่ทงั ้ ผูป้ ระกอบการและแรงงานจะต้องตระหนัก และเตรียมพร้อม
เพื่อรองรับการเข้ามาแข่งขันในตลาดแรงงานของแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบ้าน [3] โดยเฉพาะอย่างยิง่ แรงงานด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะทาให้
เกิดปรากฎการณ์การเคลื่อนย้ายของประชากรจานวนมาก ทัง้ ในแง่ของ
การเดินทางเพื่อการทางานหรือเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลกระทบ
แก่ประเทศที่เป็ นผูน้ าด้านกิจกรรมเหล่านี้ การดาเนินการดังกล่าวของ
อาเซียนถือได้ว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ในด้านการสร้างงาน ซึ่ง
จะมีผลต่อการขยายตัวของตลาดแรงงานเป็ นอย่างมาก
จากความสาคัญดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาแนวโน้มการ
ตัด สิน ใจเคลื่อ นย้ายแรงงานในธุร กิจโรงแรมสู่ อาเซีย น: กรณี ศึก ษา
จังหวัดสงขลา เพราะจังหวัดสงขลาเป็ นศูน ย์ก ลางทางเศรษฐกิจ ของ
ภาคใต้ของประเทศไทย และมีแรงงานในธุรกิจโรงแรมอยู่เป็ นจานวน
มาก เพื่อเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานสาหรับการกาหนดนโยบายให้แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

หมายถึง มากที่สุด และ 1 หมายถึง น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับแนวโน้มการตัดสินใจเคลื่อนย้ายไปทางาน
ในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็ นแบบสอบถามให้เลือกตอบตามระดับ
ความคิดเห็น แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ โดยที่ 5 หมายถึง
มากที่สุด และ 1 หมายถึง น้อยที่สุด
3.3) การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ
แบบสอบถามได้ผ่า นการตรวจสอบความเที่ ย ง (Validity) โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ และตรวจสอบความเชื่อมันโดยการน
่
าแบบสอบถามที่ได้
ตอบแล้วจากกลุ่มตัวอย่างทดลองนอกเขตพื้นที่ท่จี ะเก็บตัวอย่างมาหา
ค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
ั ยแวดล้อมที่ผลักดันและดึงดูด ให้เกิด
พบว่า แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจั
การเคลื่อนย้ายแรงงานสู่อาเซียน 2 ด้าน คือ ด้านปจั จัยผลักดัน และ
ด้านปจั จัยดึงดูด มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .794 และ .757 ตามลาดับ
ขณะที่แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มการตัดสินใจเคลื่อนย้ายไปทางาน
ในกลุ่มประเทศอาเซียนมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .823 ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ท่ี
ยอมรับได้เนื่องจากมากกว่า 0.70 [5]

2) วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อ เปรีย บเทีย บแนวโน้ มการตัดสินใจเคลื่อนย้ายแรงงานใน
ั ยด้านประชากร
ธุรกิจโรงแรมสู่อาเซียนจาแนกตามปจจั
ั ยแวดล้อมกับแนวโน้มการ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจจั
ตัดสินใจเคลื่อนย้ายแรงงานในธุรกิจโรงแรมสู่อาเซียน

3.4) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติท่ีใ ช้ใ นการบรรยายคุ ณ ลัก ษณะของข้อ มู ล ได้แ ก่ ความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนสถิตทิ ่ใี ช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ได้แก่ t-test, One-Way ANOVA และ Pearson’s Correlation ที่ระดับ
นัยสาคัญ .05

3) ระเบียบวิธวี จิ ยั

4) ผลการวิจยั

3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั นี้คอื บุคลากรในธุรกิจโรงแรมจังหวัดสงขลา
ได้แก่ พนักงานต้อนรับ พนักงานประจาห้องอาคาร แม่บา้ น พนักงาน
ฝา่ ยช่าง พนักงานสัมภาระ พนักงานเปิ ดประตู เจ้าหน้าที่อานวยความ
สะดวก เจ้าหน้าที่ดูแลแขกพิเศษ พนักงานรับโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่สารอง
ห้องพัก พนักงานแคชเชียร์ และเนื่องจากบุคลากรในธุรกิจโรงแรมใน
จังหวัดสงขลามีเป็ นจานวนมาก ประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้
สารวจข้อมูลบุคลากรในธุรกิจโรงแรมเป็ นรายจังหวัดไว้ ทาให้ไม่ทราบ
จานวนบุคลากรในธุรกิจโรงแรมจังหวัดสงขลา ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงกาหนด
ขนาดตัวอย่างโดยยึดตารางของ Krejcie & Morgan [5] ซึ่งระบุขนาด
ตัวอย่างที่มากที่สุดอยูท่ ่ไี ม่ถงึ 400 ตัวอย่าง การวิจยั นี้จงึ กาหนดขนาด
ตัวอย่างอยูท่ ่ี 400 ตัวอย่าง ซึ่งคิดว่าเพียงพอแก่การเป็ นตัวแทนของ
ประชากร แล้วจึงทาการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)

ั ยด้านประชากร
4.1) ปจจั
ั ยด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่างพบว่า มากกว่า
จากการศึกษาปจจั
ครึ่งของกลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 55.0 กลุ่มตัวอย่าง
ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ 21-25 ปี และมากกว่ า 35 ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 27 มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 39.8 มีสถานะภาพสมรส อยู่/
ด้วยกัน คิดเป็ นร้อยละ 53.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,–001
15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 46.5 และมีตาแหน่ งเป็ นพนักงานต้อนรับ
คิดเป็ นร้อยละ 18.2 ดังตารางที่ 1
ั ยด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 1: ปจจั
ปัจจัย
เพศ

3.2) เครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใ ช้ในการวิจ ัยนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่
ผู้วิจ ัย สร้า งขึ้น จากการศึก ษาเอกสารและงานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ ง ซึ่ง มี
ลักษณะเป็ นคาถามปลายปิ ด โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ ย วกั บ ป จั จั ย ด้ า นประชา กรของ ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามเป็ น แบบเลือกตอบ ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา
สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และตาแหน่งงาน
ั ยแวดล้อมที่ผลักดันและดึงดูด ให้เกิด
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับปจจั
การเคลื่อนย้ายแรงงานสู่อาเซียน ซึ่งเป็ นแบบสอบถามให้เลือกตอบตาม
ระดับ ความคิด เห็น แบบมาตราส่ ว นประเมิน ค่ า 5 ระดับ โดยที่ 5

อายุ

ชาย
หญิง

น้อยกว่า 20 ปี
21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
มากกว่า 35 ปี
ระดับการศึกษา
ต่ากว่ามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

36

ความถี่

ร้อยละ

180
220

45.0

55.0

10
108
90
84
108

2.5
27.0
22.5
21.0
27.0
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8.7
12.0
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ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวส./อนุ ปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
สถานะภาพ
โสด
สมรส/อยู่ดว้ ยกัน
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
อื่นๆ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่า 10,001 บาท
10,001–15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 บาทขึ้นไป
ตาแหน่ งงาน
พนักงานต้อนรับ
พนักงานประจาห้องอาหาร
แม่บา้ น
พนักงานฝ่ายช่าง
พนักงานสัมภาระ
พนักงานเปิ ดประตู
เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวก
เจ้าหน้าที่ดแู ลแขกพิเศษ
พนักงานรับโทรศัพท์
เจ้าหน้าที่สารองห้องพัก
พนักงานแคชเชียร์
อื่นๆ

48
84
71
159
3
157
212
29
2
131
186
66
11
6
69
34
44
39
34
19
19
26
23
18
38
37

ั ยผลักดัน
ตารางที่ 2: ปจจั

21.0
17.7
39.8
0.8

ประเด็น
1. ต้องไปทางานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนเพราะ
เศรษฐกิจในประเทศไทย
ตกต่า
2. ต้องการไปทางานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนเพราะ
การเมืองในประเทศทาให้ไม่มี
ผูม้ าลงทุน
3. ต้องการไปทางานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนเพราะ
สวัสดิการแรงงานในประเทศ
ยังไม่ดพี อ
ภาพรวม

39.3
53.0
7.3
0.6
32.0
46.5
16.4
2.7
1.4

ค่าเฉลี่ย
3.64

S.D.
0.87

แปลผล
ระดับมาก

3.64

0.92

ระดับมาก

3.79

0.80

ระดับมาก

3.68

0.73

ระดับมาก

ั ยดึงดูด
4.2.2) ปจจั
ั ยดึงดูดในภาพรวมในระดับ
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีปจจั
มาก โดยเห็นว่า การทางานในกลุ่มประเทศอาเซียนจะมีเทคโนโลยีและ
อุ ป กรณ์ ใ นการท างานพร้อ มกว่ าในประเทศไทย จะได้ร ับ เงิน เดือ น
มากกว่ า เดิ ม ท าให้ มี ท ัก ษะการใช้ ภ าษา เรี ย นรู้ ว ัฒ นธรรมและ
ประสบการณ์ ใหม่ๆเพิ่มมากขึน้ และจะทาให้มีการเจริญก้าวหน้ า ใน
อาชี พ มากขึ้ น เมื่ อ กลั บ มาท างานที่ ป ระเทศไทย ในระดั บ มาก
ดังตารางที่ 3
ั ยดึงดูด
ตารางที่ 3: ปจจั

18.2
9.0
11.6
10.3
9.0
5.0
5.0
6.9
6.1
4.7
10.0
9.2

ประเด็น
1. การทางานในกลุ่มประเทศ
อาเซียนจะมีเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ในการทางานพร้อม
กว่าในประเทศไทย
2. การทางานในกลุ่มประเทศ
อาเซียนจะได้รบั เงินเดือน
มากกว่าเดิม
3. การได้ทางานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนทาให้มที กั ษะ
การใช้ภาษา เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรม
และประสบการณ์ใหม่ๆ เพิม่
มากขึ้น
4. การทางานในกลุ่มประเทศ
อาเซียนจะทาให้มคี วาม
เจริญก้าวหน้าในอาชีพมากขึ้น
เมื่อกลับมาทางานที่ประเทศ
ไทย
ภาพรวม

ั ยแวดล้อม
4.2) ปจจั
ั ยผลักดัน
4.2.1) ปจจั
ผลการศึก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่างมีปจั จัย ผลักดัน ในภาพรวมใน
ระดับ มาก โดยต้ อ งการไปท างานในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นเพราะ
สวัสดิการแรงงานในประเทศยังไม่ดพี อ เพราะเศรษฐกิจในประเทศไทย
ตกต่ า และเพราะการเมืองในประเทศทาให้ไม่มผี มู้ าลงทุน ในระดับมาก
ดังตารางที่ 2

ค่าเฉลี่ย
3.85

S.D.
0.85

แปลผล
ระดับมาก

3.76

0.89

ระดับมาก

3.96

0.88

ระดับมาก

3.79

0.91

ระดับมาก

3.84

0.67

ระดับมาก

ั ยแวดล้อม
4.2.3) ภาพรวมปจจั
ั ยแวดล้อมในภาพรวมอยู่ใน
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีปจจั
ระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทัง้ ปจั จัยผลักดันและ
ั ยดึงดูดอยูใ่ นระดับมาก ดังตารางที่ 4
ปจจั
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ตารางที่ 4: ภาพรวมปจั จัยแวดล้อม
ด้าน
ั
1. ปจจัยผลักดัน
2. ปจั จัยดึงดูด
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

3.68
3.84
3.76

0.73
0.67
0.63

แตกต่างกัน ขณะที่แรงงานที่มอี ายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และตาแหน่ งงานแตกต่างกัน มีแนวโน้ม การตัดสิน ใจ
เคลื่อนย้ายไปทางานในกลุ่มประเทศอาเซียนแตกต่างกัน ดังตารางที่ 6

แปลผล
ระดับมาก
ระดับมาก

ตารางที่ 6: ผลการเปรียบเทียบแนวโน้มการตัดสินใจเคลื่อนย้าย
ั ยด้านประชากร
แรงงานในธุรกิจโรงแรมสู่อาเซียนจาแนกตามปจจั

ระดับมาก

ปัจจัย
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานภาพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตาแหน่ งงาน

4.3) แนวโน้มการตัดสินใจเคลือ่ นย้ายไปทางานในกลุ่มประเทศอาเซียน
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มการตัดสินใจเคลื่อนย้าย
ไปทางานในกลุ่มประเทศอาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อ
พิจ ารณารายประเด็ น พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งมีแ นวโน้ ม การตัด สิ น ใจ
เคลื่อนย้ายไปทางานในกลุ่มประเทศอาเซียนในระดับมาก 4 ประเด็นคือ
ถ้ามีโอกาส ถ้ามีความพร้อมทางด้านภาษา ถ้ามีความพร้อมด้านความรู้
ความสามารถ และถ้าได้รบั การสนับสนุนจากที่ทางานจะไปโดยไม่ล ังเล
ขณะที่มีแ นวโน้ ม การตัด สิน ใจเคลื่อ นย้ายไปท างานในกลุ่ มประเทศ
อาเซียนในระดับค่อนข้างมาก 2 ประเด็นคือ ระยะทาง และความต่าง
ทางวัฒนธรรมไม่เป็ นอุปสรรคในการไปทางานในกลุ่มประเทศอาเซียน
ดังตารางที่ 5

ค่าเฉลี่ย

S.D.

3.54

0.96

แปลผล
ระดับมาก

3.61

0.98

ระดับมาก

3.64

1.00

ระดับมาก

3.75

0.98

ระดับมาก

3.13

1.01

ระดับ
ค่อนข้างมาก

3.11

1.03

ระดับ
ค่อนข้างมาก

3.46

0.72

ระดับมาก

Sig.
.202
.000
.001
.000
.008
.000

แปลผล
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง

4.4.2) ผลการศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งป จั จัย แวดล้ อ มกับ
แนวโน้มการตัดสินใจเคลือ่ นย้ายแรงงานในธุรกิจโรงแรมสู่อาเซียน
ผลการศึกษาพบว่า ปจั จัยแวดล้อมในภาพรวมมีความสัมพันธ์กบั
แนวโน้มการตัดสินใจเคลื่อนย้ายแรงงานในธุรกิจโรงแรมสู่อาเซียนใน
ระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทัง้
ปจั จัยผลักดันและปจั จัยดึงดูดมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการตัดสินใจ
เคลื่อนย้ายแรงงานในธุ ร กิจโรงแรมสู่อาเซีย นในระดับปานกลาง ใน
ทิศทางเดียวกัน ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 5: แนวโน้มการตัดสินใจเคลื่อนย้ายไปทางาน
ในกลุ่มประเทศอาเซียน
ประเด็น
1. ถ้ามีโอกาสได้ไปทางาน
ในกลุ่มประเทศอาเซียนจะ
ไปโดยไม่ลงั เล
2. ถ้ามีความพร้อมทางด้าน
ภาษาหากต้องไปทางานใน
กลุ่มประเทศอาเซียนจะไป
โดยไม่ลงั เล
3. ถ้ามีความพร้อมด้าน
ความรูค้ วามสามารถจะไป
โดยไม่ลงั เล
4. ถ้ า ได้รั บ การสนั บ สนุ น
จากที่ ท างานจะไปโดยไม่
ลังเล
5. ระยะทางไม่เป็ นอุปสรรค
ในการไปทางานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
6. ความต่างทางวัฒนธรรม
ไม่เป็ นอุปสรรคในการไป
ทางาน ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน
ภาพรวม

สถิ ติทดสอบ
t = 0.022
F = 5.385
F = 4.511
F = 6.792
F = 3.197
F = 4.837

ั ยแวดล้อมกับ
ตารางที่ 7: ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจจั
แนวโน้มการตัดสินใจเคลื่อนย้ายแรงงานในธุรกิจโรงแรมสู่อาเซียน
ปัจจัยแวดล้อม
ปจั จัยผลักดัน
ปจั จัยดึงดูด
ภาพรวม

r
.532
.527
.529

Sig.
.000
.000
.000

แปลผล
สัมพันธ์ปานกลาง
สัมพันธ์ปานกลาง
สัมพันธ์ปานกลาง

5) อภิปรายผลการวิจยั
5.1) ผลการเปรียบเทียบแนวโน้มการตัดสิน ใจเคลือ่ นย้า ยแรงงานใน
ธุรกิจโรงแรมสู่อาเซียนจาแนกตามปจั จัยด้านประชากร
ผลการศึก ษาพบว่ า แรงงานในธุ ร กิจ โรงแรมที่มีเ พศต่ า งกั น มี
แนวโน้ ม การตัด สิน ใจในการเคลื่อ นย้า ยไปท างานในกลุ่ ม ประเทศ
อาเซี ย นไม่ แ ตกต่ า งกั น ทัง้ นี้ เ พราะไม่ ว่ า เพศใดก็ ย่ อ มต้ อ งการ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานทัง้ นัน้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วิ
ลาสิ ณี สัญ ราชา [6] แต่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกับ งานวิ จ ัย ของมงคลรั ต น์
ก้อ นเครือ , มนสิก าร ชัย วิบู ล ย์ผ ล และสุ น ารี จุ ล พัน ธ์ [7] วรรณภา
ลือกิตตินันท์ [8] กฤตยพร จันทรนิมิ [9] และ สมใจ บุญเผือก [10] ซึ่ง
อาจเป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกัน
แรงงานในธุรกิจโรงแรมที่มีอายุต่างกันมีแนวโน้มการตัดสินใจใน
การเคลื่อนย้ายไปทางานในกลุ่มประเทศอาเซียนต่างกัน ทัง้ นี้เพราะ
ภาระและความรับ ผิด ชอบของแต่ ล ะบุ คคลในแต่ ล ะช่ ว งอายุมีความ
แตกต่ า งกัน สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ วิล าสิณี สัญ ราชา [6] แต่ ไ ม่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรรณภา ลือกิตตินันท์ [8] และ กฤตยพร
จันทรนิมิ [9]

4.4) ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.4.1) ผลการเปรียบเทียบแนวโน้มการตัดสินใจเคลือ่ นย้ายแรงงาน
ในธุรกิจโรงแรมสู่อาเซียนจาแนกตามปจั จัยด้านประชากร
ผลการศึกษาพบว่า แรงงานในธุรกิจโรงแรมที่มเี พศแตกต่างกันมี
แนวโน้มการตัดสินใจเคลื่อนย้ายไปทางานในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่
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เอกสารอ้างอิง

แรงงานในธุรกิจโรงแรมที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีแนวโน้มการ
ตัดสินใจในการเคลื่อ นย้ายไปทางานในกลุ่มประเทศอาเซีย นต่ า งกัน
ทัง้ นี้ เ พราะแรงงานที่มีร ะดับ การศึก ษาสู ง กว่ า ย่อ มส่ ง ผลต่ อ ความรู้
ความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษ แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ วิล าสิณี สัญ ราชา [6] ซึ่ง อาจเป็ น เพราะเป็ น การศึก ษาในกลุ่ม
วิชาชีพที่มคี วามเฉพาะเจาะจงมากกว่า
แรงงานในธุ ร กิจ โรงแรมที่ มีส ถานภาพต่ า งกัน มีแ นวโน้ ม การ
ตัดสินใจในการเคลื่อ นย้ายไปทางานในกลุ่มประเทศอาเซีย นต่ า งกัน
ทัง้ นี้เพราะคนโสดย่อมมีอสิ ระในการที่จะไปทางานในต่างประเทศได้
สะดวกกว่าคนที่มีครอบครัวแล้ว สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิลาสิณี
สัญราชา [6]
แรงงานในธุรกิจโรงแรมที่มรี ายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีแนวโน้ม
การตัดสินใจในการเคลื่อนย้ายไปทางานในกลุ่มประเทศอาเซียนต่างกัน
ทัง้ นี้เพราะคนที่มรี ายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่สูงอยู่แล้วย่อมมีความพอใจใน
งานที่ท าอยู่ ซึ่ง ต่ า งจากคนที่มี ร ายได้ เ ฉลี่ย ต่ อ เดื อ นน้ อ ยที่ จ ะต้ อ ง
ขวนขวายไปท างานในต่ า งประเทศที่มีค่ า ตอบแทนที่สูง กว่ า แต่ ไ ม่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิลาสิณี สัญราชา [6] และ วรรณภา ลือกิตติ
นันท์ [8] และ กฤตยพร จันทรนิมิ [9]
แรงงานในธุรกิจโรงแรมที่มีตาแหน่งต่างกันมีแนวโน้มการตัดสิน ใจ
ในการเคลื่อนย้ายไปทางานในกลุ่มประเทศอาเซียนต่างกัน ทัง้ นี้เพราะ
ความต้องการแรงงานในแต่ละตาแหน่ งย่อมแตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สมใจ บุญเผือก [10]
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5.2) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยแวดล้อมกับแนวโน้ มการ
ตัดสินใจเคลือ่ นย้ายแรงงานในธุรกิจโรงแรมสู่อาเซียน
ผลการศึกษาพบว่า ปจั จัยแวดล้อมในภาพรวมมีความสัมพันธ์กบั
แนวโน้มการตัดสินใจเคลื่อนย้ายแรงงานในธุรกิจโรงแรมสู่ อาเซียนใน
ระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทัง้
ปจั จัยผลักดันและปจั จัยดึงดูดมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการตัดสินใจ
เคลื่อนย้ายแรงงานในธุ ร กิจโรงแรมสู่อาเซีย นในระดับปานกลาง ใน
ทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิลาสิณี สัญราชา [6] เพราะ
สาเหตุสาคัญประการหนึ่งของการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
ั ยผลักดันจากประเทศที่แรงงานเคลื่อนย้ายออกและปจั จัยดึงดูด
คือ ปจจั
จากประเทศที่แรงงานเคลื่อนย้ายเข้า [11]
6) ข้อเสนอแนะ
ั ยผลักดันภายในประเทศทาให้แรงงานตัดสินใจไปทางานใน
1. ปจจั
กลุ่ ม ประเทศอาเซีย นอยู่ใ นระดับ มาก ดัง นัน้ หากภาครัฐ ยัง เห็ น ว่ า
แรงงานกลุ่มนี้มคี วามสาคัญและจาเป็ นต่อความเจริญทางเศรษฐกิจของ
ั หาป จั จัย ผลัก ดัน ดัง กล่ า ว ทัง้ ทางด้ า น
ประเทศก็จ ะต้อ งเร่ ง แก้ป ญ
เศรษฐกิจ การเมือง และสวัสดิการแรงงาน
2. พนักงานในธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มการตัดสินใจเคลื่อนย้ายไป
ท างานในกลุ่ ม ประเทศอาเซีย นในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก ดัง นั ้น
ผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรมภายในประเทศจึงจาเป็ นที่จะต้องปรับตัว
และหามาตรการเพื่อรักษาและดึงดูดบุคลากรที่มคี วามรู้ความสามารถ
ทัง้ การนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ ท่ที นั สมัยมาอานวยความสะดวกใน
การท างาน การปรับ เงิน เดือนและสวัสดิก าร การเพิ่ม ประสบการณ์
ทางานแบบใหม่ๆ และการมอบโอกาสความก้าวหน้าให้แก่พนักงาน
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