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บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำของปัญหำ 
ผูป้ระกอบการมีความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในอตุสาหกรรมโรงแรม เนื่องจากเป็นอตุสาหกรรมที่สรา้งรายไดเ้ป็นล าดับตน้ของประเทศ 
โดยในปี พ.ศ. 2561 อตุสาหกรรมโรงแรมไดส้รา้งผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic 
Product: GDP) ใหส้ามารถขยายตัวเพิ่มขึน้ถึงรอ้ยละ 7.9 สูงเป็นล าดับที่ 2 รองจากภาคการผลิต  
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2561) นอกจากนัน้อตุสาหกรรม
โรงแรมยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการจา้งงานเป็นล าดับที่ 3 ของอุตสาหกรรมทั้งหมดที่อยู่นอกภาค
การเกษตร โดยสามารถสรา้งงานไดร้อ้ยละ 7.42 ในปีพ.ศ. 2561 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2561b) 

เมื่อพิจารณาเฉพาะในอุตสาหกรรมโรงแรม พบว่า โรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อม
สามารถสรา้งผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไดม้ากถึงรอ้ยละ 82.96 ในขณะที่โรงแรม
ขนาดใหญ่สรา้งไดเ้พียงรอ้ยละ 17.04 นอกจากนั้นโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมยงัเป็นแหล่ง
รองรบัการจา้งงานจ านวนมากถึงรอ้ยละ 84.84 ส่วนโรงแรมขนาดใหญ่สรา้งงานไดเ้พียงรอ้ยละ 
15.16 (ส านกังานสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2561) 

ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีจ านวนโรงแรมทัง้สิน้ 24,391 แห่ง โดยภาคที่มีโรงแรมตัง้อยู่
มากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ ภาคใต้ คิดเป็นรอ้ยละ 27.8 รองลงมาเป็นภาคกลาง คิดเป็นรอ้ยละ 
26.4 และภาคเหนือ คิดเป็นรอ้ยละ 20.4 หากพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีโรงแรม
หนาแน่นมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ สุราษฎรธ์านี ภูเก็ต และเชียงใหม่ ตามล าดับฐานขอ้มูลจาก
ส านกังานสถิติแห่งชาติ (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2561a) 

ดงันัน้ จากบทบาทที่ส  าคญัของผูป้ระกอบการโรงแรมหน่วยงานภาครฐัจึงไดม้ีนโยบายใน
การสนับสนุนการสรา้งผู้ประกอบการโรงแรมรายใหม่ด้วยการผลักดันให้เกิดการเริ่มต้นธุรกิจ 
(Business Start-up) (มลูนิธิสถาบนัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2559) ผนวกกับแรงผลกัดนัจาก
นักวิชาการต่างๆ ที่พยายามน าเสนอขอ้คน้พบในการศึกษาดา้นผูป้ระกอบการเพื่อก่อใหเ้กิดการ
เริ่มตน้ธุรกิจของผูป้ระกอบการ (Cassar, 2014) แต่ก็ยังมีขอ้ถกเถียงกันถึงบทสรุปที่ไม่ชดัเจนของ
ปัจจยัดา้นทนุมนษุยซ์ึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้

ประเด็นแรก จ านวนปัจจยัดา้นทุนส่วนบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบการ โดย Ardichvili, 
et al. (2003) พบว่า ทุนส่วนบุคคลเป็นลกัษณะเฉพาะที่ปรากฏในแต่ละบุคคล ซึ่งจะเอือ้ประโยชน์
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ต่อความส าเร็จของบุคคลและมีนกัวิชาการต่างๆ ไดศ้ึกษาถึงทุนส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการ โดย
ตัง้อยู่บนพืน้ฐานทฤษฎีทุนมนุษย ์ซึ่งพบว่า มี 2 ปัจจัยที่ส  าคัญต่อผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ การศึกษา 
และประสบการณ์ในการท างานที่ผ่านมาของผู้ประกอบการ เพราะความรูแ้ละทักษะต่างๆ ที่
ผูป้ระกอบการไดร้บัทัง้จากการศึกษาและจากประสบการณ์ในการท างานจะท าใหผู้ป้ระกอบการ
สามารถคน้พบโอกาสในการเริ่มตน้ธุรกิจ (Davidsson and Honig, 2003; D. Y. Lee and Tsang, 
2001) ซึ่งไม่เพียงแค่การศึกษา และประสบการณ์ในการท างานเท่านั้นที่มีความส าคัญต่อการ
แสวงหาโอกาสเป็นผู้ประกอบการ แต่ปัจจัยดา้นเพศ และอายุก็มีความส าคัญด้วยเช่นกัน โดย  
Nicholson, et al. (2005) และ Abou-Moghli and Al-Kasasbeh (2012) พบว่า ยิ่งเป็นเพศชาย 
และมีอายเุพิ่มขึน้จนถึง 50 ปี ยิ่งมีแนวโนม้ที่จะเริ่มตน้ธุรกิจ เพราะผูช้ายมีความกลา้เสี่ยงมากกว่า
ผูห้ญิง และช่วงอายุที่เพิ่มขึน้ท าใหผู้ป้ระกอบการสามารถน าความรู ้และทักษะที่จ  าเป็นมาสรา้ง
โอกาสในการเริ่มตน้ธุรกิจได ้

ประเด็นที่สอง คือ ความไม่สอดคล้องกันของผลการศึกษาเชิงประจักษ์ของนักวิชาการ
เนื่องจากยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจน โดย Quan (2012) และ Ulvenblad, et al. (2013) พบว่า 
การศึกษาส่งผลต่อแนวโนม้การเป็นผูป้ระกอบการ ในขณะที่ Jaafar, et al. (2011) และ Ramos-
Rodríguez, et al. (2012) พบว่า การศึกษาไม่มีความส าคัญต่อการเป็นผู้ประกอบการเพราะ
ความรูแ้ละทกัษะสามารถไดร้บัมาจากการเรียนรูผ้่านการลงมือปฏิบติัจริง นอกเหนือจากนัน้แลว้ยงั
มีความขัดแยง้กันของผลการศึกษาในปัจจัยประสบการณ์ในการท างาน โดย Acedo and Jones 
(2007) และ Cassar (2014) พบว่า ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมส่งผลต่อการเริ่มตน้ธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการ ในทิศทางตรงกนัขา้ม Åstebro and Thompson (2011) และ Jaafar, et al. (2011) 
พบว่า ผูป้ระกอบการไม่จ าเป็นตอ้งผ่านประสบการณใ์นอตุสาหกรรมเดียวกนักบัธุรกิจ แต่ควรผ่าน
ประสบการณท์ี่หลากหลายเพราะสามารถน าความรูท้ี่ไดจ้ากประสบการณใ์นอตุสาหกรรมอ่ืนๆ มา
ประยกุตใ์ชก้บัการเริ่มตน้ธุรกิจได ้ 

ยิ่งไปกว่านัน้ ปัจจัยดา้นเพศก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ยังมีผลการศึกษาที่ไม่สอดคลอ้งเช่นกัน 
โดย Quan (2012) และ Ramos-Rodríguez, et al. (2012) พบว่า เพศส่งผลต่อแนวโน้มการ
แสวงหาโอกาสเป็นผูป้ระกอบการ ในขณะที่ Mueller and Thomas (2001) และ Türker and Inel 
(2012) พบว่า เพศชายและหญิงมีแนวโนม้เป็นผูป้ระกอบการไม่แตกต่างกนั  

ดว้ยเหตผุลของขอ้ถกเถียงที่ยงัไม่มีบทสรุปที่ชดัเจนทัง้ 2 ประเด็นดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึง
สนใจที่จะศึกษาทนุสว่นบุคคลที่ส  าคญัของผูป้ระกอบการโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยทุนมนุษย์
ที่ท าการศกึษาประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณใ์นอาชีพ 
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การศึกษาทุนส่วนบุคคลที่ส  าคัญของผูป้ระกอบการโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ครัง้นี ้เป็น
การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แต่มีการวิจัยเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 
ประกอบการวิเคราะหเ์พื่อช่วยใหก้ารตอบค าถามของการวิจยัมีความชัดเจนและสมบรูณม์ากย่ิงขึน้ 
โดยไดด้ าเนินการทดสอบกับผูป้ระกอบการโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 250 ราย ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ประกอบการโรงแรมขนาดกลาง จ านวน 78 ราย และ
ผูป้ระกอบการโรงแรมขนาดย่อม จ านวน 172 ราย ทั้งนีผ้ลการวิจัยจะช่วยเสริมสรา้งใหเ้กิดความ
เขา้ใจถึงทุนส่วนบุคคลที่ส  าคญัของผูป้ระกอบการโรงแรมใหม้ีความชดัเจนมากยิ่งขึน้ และสามารถ
น าขอ้คน้พบจากการวิจยัในครัง้นีม้าใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาสง่เสริมผูป้ระกอบการโรงแรมราย
ใหม่ต่อไป 
 
ค ำถำมเพ่ือกำรวิจัย 
 ทนุสว่นบคุคลที่ส  าคญัของผูป้ระกอบการโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
 
วัตถุประสงคข์องกำรวิจัย 

1. เพื่อศกึษาทนุสว่นบคุคลที่ส  าคญัของผูป้ระกอบการโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ 
2. เพื่อทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างทนุสว่นบคุคลกบัขนาดของธุรกิจโรงแรม 

 
ประโยชนท์ีค่ำดว่ำจะได้รับ  

1. ประโยชนท์ี่ไดร้บัทางดา้นวิชาการ ขอ้คน้พบที่ไดร้บัจากการวิจยัในครัง้นีจ้ะเป็นขอ้มูล
พืน้ฐานในการพัฒนา หรือยกระดับความเข้าใจถึงทุนส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องกับผู้ประกอบการ
โรงแรมใหม้ีความชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

2. ประโยชนท์ี่ไดร้บัทางดา้นปฏิบัติ ผลการวิจัยในครัง้นีจ้ะแสดงใหเ้ห็นทุนส่วนบุคคล
ใดบ้างที่ส  าคัญ ควรส่งเสริมและมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา ซึ่งจะเอือ้ประโยชน์ให้กับผู้ก าหนด
นโยบายภาครฐัที่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งกบัการสง่เสรมิผูป้ระกอบการรายใหม่  
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ขอบเขตของกำรวิจัย 
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตในการวิจยั 4 ดา้น ดงันี  ้
1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

ประชากร คือ ผูป้ระกอบการโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 647 ราย ฐานขอ้มลูส านกังานสถิติแห่งชาติ 

กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูป้ระกอบการโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัเชียงใหม่ 
จ านวน 250 ราย 

2. ขอบเขตดา้นพืน้ที่ การวิจยัครัง้นีใ้ชพ้ืน้ที่ในการศกึษา คือ จงัหวดัเชียงใหม่ 
3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา การวิจัยครัง้นีใ้ชร้ะยะเวลาทั้งสิน้ 9 เดือน นับตั้งแต่ วันที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
4. ขอบเขตด้านเนื ้อหา การวิจัยครัง้นีผู้ ้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาทุนส่วนบุคคลที่ส  าคัญของ

ผูป้ระกอบการโรงแรม ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา และประสบการณใ์นอาชีพ 
 

สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 (H1) : ทนุสว่นบคุคลมีความสมัพนัธก์บัขนาดของธุรกิจโรงแรม 

 
นิยำมศัพทเ์ฉพำะ 

1. ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่ เป็นเจ้านายตนเองด้วยการเริ่มต้นท าธุรกิจของ
ตนเองดว้ยการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ 

2. อุตสาหกรรมบริการที่เก่ียวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว หมายถึง อุตสาหกรรมที่ให้
ความส าคัญกับการสรา้งความสะดวกสบาย ความประทับใจใหเ้กิดแก่นักเดินทางในระหว่างการ
เดินทางท่องเที่ยว โดยจะเนน้การบรกิารดา้นที่พกั และบรกิารดา้นอาหารและเครื่องด่ืมเป็นหลกั  

3. โรงแรม หมายถึง สถานประกอบการเชิงการค้าที่ผู ้ประกอบการจัดตั้งขึน้ โดยมี
พระราชบญัญัติโรงแรม เพื่อใหบ้รกิารหอ้งพกัชั่วคราว 

4. โรงแรมขนาดกลาง หมายถึง โรงแรมที่มีจ านวนหอ้งพักใหบ้ริการทัง้หมดระหว่าง 60 
ถึง 149 หอ้ง 

5. โรงแรมขนาดย่อม หมายถึง โรงแรมที่มีจ  านวนหอ้งพกัใหบ้รกิารไม่เกิน 59 หอ้ง 
6. ทุนส่วนบุคคล หมายถึง ลกัษะเฉพาะที่ปรากฏใหเ้ห็นในแต่ละบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา และประสบการณใ์นอาชีพ โดยจะเอือ้ประโยชนต่์อความส าเร็จในการเริ่มตน้ธุรกิจ




