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บทคัดย่อ 
 

กำรวิจัยครัง้นีศ้ึกษำทุนส่วนบุคคลที่ส  ำคัญของผูป้ระกอบกำรโรงแรมในจังหวดัเชียงใหม่ 
โดยมีจุดมุ่งหมำย คือ (1) เพื่อศึกษำทุนส่วนบุคคลที่ส  ำคัญของผูป้ระกอบกำรโรงแรมในจังหวัด
เชียงใหม่ และ (2) เพื่อทดสอบควำมสมัพันธร์ะหว่ำงทุนส่วนบุคคลกับขนำดของธุรกิจโรงแรม โดย
กำรวิจยัครัง้นีเ้ป็นกำรวิจยัเชิงปริมำณแต่มีกำรวิจยัเชิงคณุภำพมำช่วยประกอบกำรวิเครำะห ์ท ำกำร
เก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถำมกบัผูป้ระกอบกำรโรงแรมในจงัหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน 250 รำย 
และสัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสรำ้ง จ ำนวน 10 รำย ขอ้มูลเชิงปริมำณวิเครำะหโ์ดยใชส้ถิติพืน้ฐำน 
กำรวิเครำะหห์ำควำมสมัพนัธแ์บบเพียรส์นัไคสแควร ์และขอ้มลูเชิงคณุภำพใชก้ำรวิเครำะหเ์นือ้หำ 

ผลกำรวิจยัเชิงปริมำณ พบว่ำ ผูป้ระกอบกำรเป็นเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำยเล็กนอ้ย มีอำยุ

ระหว่ำง 41-50 ปี เป็นเจำ้ของโรงแรมนำดเล็ก มีกำรศกึษำระดบัปรญิญำตรี มีประสบกำรณใ์นกำร

ท ำงำน และผลกำรทดสอบควำมสมัพันธ์ระหว่ำงทุนส่วนบุคคลกับขนำดของธุรกิจโรงแรม พบว่ ำ 

ทนุสว่นบคุคลมีควำมสมัพนัธก์นับำ้งเป็นบำงสว่น 

ผลกำรวิจัยเชิงคณุภำพ พบว่ำ ผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่น ำควำมรู้ ดำ้นกำรตลำด ดำ้นกำร

กล้ำตัดสินใจ ด้ำนกำรเงินและกำรบัญชี  ด้ำนกำรบริกำร และด้ำนกำรจัดกำรที่ ได้รับจำก

ประสบกำรณใ์นกำรท ำงำนมำใชใ้นกำรประกอบธุรกิจโรงแรม 
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ABSTRACT 

This research studied the key individual capitals of hotel entrepreneurs in 
Chiang Mai province.  The aims of research are:  To study the key individual capital of 
hotel entrepreneurs in Chiang Mai province and to investigate the relationship between 
individual capitals and the size of hotel.  This research is mainly quantitative in nature, 
with additional qualitative data as supplementary. The data was collected from 250 hotel 
entrepreneurs in Chiang Mai province, with the use of questionnaires, and from 10 hotel 
entrepreneurs with the use of semi-structured interview.  The quantitative data was 
analyzed using general statistics and Pearson Chi-square, while qualitative data was 
analyzed using content analysis.  

The result of the quantitative research reveals that the hotel entrepreneurs are 

almost equally female and male, aged mostly between 41-50 years, most of which own 

the small-sized hotels.  They graduated with bachelor degrees and had some career 

experience. The result of the test of relationship between individual capitals and the size 

of hotel using Pearson Chi-square tests reveals that these individual capitals are partly 

related. 

 From the qualitative analysis, it reveals that most of the entrepreneurs have 

applied their knowledge in the areas of marketing, dare to make decision, finance and 

accounting, service and management, gained from prior career experience, to use in 

hotel business. 
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