
 
 

 

บทที ่2 
 

เอกสำรและงำนวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง ทุนส่วนบุคคลที่ส  าคัญของผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ มี
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งดงันี ้

1. ทนุสว่นบคุคล 
1.1 เพศ  
1.2 อาย ุ 
1.3 ระดบัการศกึษา  
1.4 ประสบการณใ์นอาชีพ 

1.4.1 ประสบการณใ์นหนา้ที่ 
1.4.2 ประสบการณใ์นอตุสาหกรรม  
1.4.3 ประสบการณใ์นการเริ่มตน้ธุรกิจ  
1.4.4 ประสบการณม์ือสอง 

2. ขนาดของธุรกิจโรงแรม 
3. กรอบแนวคิดวิจยั 
จากสาระส าคญัดงักล่าวขา้งตน้ จึงขออธิบายรายละเอียดในแต่ละประเด็นดงัต่อไปนี ้
 

1. ปัจจัยด้ำนทุนส่วนบุคคล (Individual Capital)  
 ทุนส่วนบุคคล เป็นลักษณะเฉพาะที่ปรากฏอยู่ในแต่ละบุคคลซึ่งเอื ้อประโยชน์ต่อ
ความส าเร็จของบุคคล แต่ไม่ได้หมายความรวมถึงความสัมพันธ์ของบุคคล (Ardichvili, et al., 
2003) มีนักวิชาการต่างๆ ไดม้ีการศึกษาถึงทุนส่วนบุคคลโดยตั้งอยู่บนพืน้ฐานทฤษฎีทุนมนุษย์ 
(Human Capital) ซึ่งไดบู้รณาการทัง้มุมมองเชิงเศรษฐศาสตร ์เชิงสงัคมศาสตร ์เชิงชีววิทยา  เชิง
วฒันธรรม และเชิงจิตวิทยา ท่ีมีความสมัพนัธก์นัเขา้ไวด้ว้ยกนั (Rauch and Frese, 2000) ทุนสว่น
บุคคลจะเป็นที่สะสมของความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ที่ ก่อตัวขึ ้นเป็น
ความสามารถในการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่กิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ และ
สรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Davidsson and Honig, 2003; Rauch and Frese, 2000) ดังนัน้หาก
บคุคลมีโอกาสที่จะแสวงหาประโยชนส์  าหรบัธุรกิจ หรือมีโอกาสที่จะเริ่มตน้ธุรกิจ บุคคลที่มีทุนส่วน
บุคคลมากกว่าก็จะรับรู ้ถึงโอกาสนั้นได้ดีกว่า (Davidsson and Honig, 2003; Delmar and 
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Shane, 2004; Ulvenblad, et al., 2013) จึงส่งผลใหบุ้คคลมีแนวโนม้ที่จะลงทุนในทุนส่วนบุคคล
เพิ่มขึน้ เนื่องจากการลงทุนในทุนส่วนบุคคลจะส่งผลต่อการแสวงหาโอกาสที่จะเป็นผูป้ระกอบการ 
(Davidsson and Honig, 2003) 

มีการศึกษาเชิงประจกัษ์ของนกัวิชาการต่างๆ ดา้นการเป็นผูป้ระกอบการที่ไดต้รวจสอบทุน
สว่นบุคคล ที่ส่งผลต่อการแสวงหาโอกาสในการเป็นผูป้ระกอบการ โดยมุ่งใหค้วามส าคญัไปที่ เพศ 
อาย ุการศกึษา และประสบการณใ์นอาชีพ ซึ่งอธิบายไดด้งัต่อไปนี ้

 
1.1 เพศ (Gender)  
 มีผลการศึกษาเชิงประจักษ์ของนักวิชาการต่างๆ ได้สนับสนุนความคิดที่ว่า เพศ

ส่งผลต่อแนวโน้มในการแสวงหาโอกาสเป็นผู้ประกอบการ  โดย Evans and Leighton (1989) 
Green, et al. (1996) และ Mazzarol, et al. (1999) พบว่า ผู้ชายมีโอกาสที่เป็นผู้ประกอบการ
มากกว่าผูห้ญิงซึ่งส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการเป็นเพศชาย หรือกล่าวไดว้่า เพศชายมีความโดดเด่นใน
การเป็นผู้ประกอบการ (Caliendo, Fossen, and Kritikos, 2009) เนื่องจากผู้ชายมีความความ
กลา้เสี่ยงในการเริ่มตน้ธุรกิจมากกว่าผูห้ญิง (Nicholson, et al., 2005) และเชื่อว่าการท างานจะ
ขึน้อยู่กบัการกระท าของตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อแนวโนม้ในการเริ่มตน้ธุรกิจ (Evans and Leighton, 
1989 ; Green, et al., 1996) นอกจากนี ้ยังพบว่า ผู้ชายมีแนวโน้มที่ จะมีความตั้งใจเป็น
ผูป้ระกอบการมากกว่าผูห้ญิง (Gu¨rol and Atsan, 2006; Nicholson, et al., 2005; Quan, 2012) 
เนื่องจากผูช้ายที่มีความตั้งใจเป็นผูป้ระกอบการมักจะมองโลกในแง่ดีกว่าผูห้ญิงจึงมีความกลา้
เสี่ยงมากกว่า (Quan, 2012) 

ถึงแมว้่าเพศส่งผลต่อแนวโนม้ในการแสวงหาโอกาสเป็นผูป้ระกอบการ แต่ยังมีผล
การศึกษาเชิงประจกัษข์องนกัวิชาการบางรายกลบัไม่พบความสมัพนัธร์ะหว่างเพศ และความตัง้ใจ
ในการเป็นผูป้ระกอบการ โดย Mueller and Thomas (2001) และ Türker and Inel (2012) พบว่า 
ผูช้ายและผูห้ญิงมีแนวโนม้ที่จะมีความตัง้ใจเป็นผูป้ระกอบการไม่แตกต่างกัน  เนื่องจากทัง้ผูช้าย
และผูห้ญิงมีความเชื่อที่คลา้ยกันว่าการเริ่มตน้ธุรกิจจะเกิดขึน้ไดจ้ากความมุ่งมั่น และการกระท า
ของตนเองมากกว่าที่จะมาจากผูอ่ื้น 

ยิ่งไปกว่านัน้ มีผลการศึกษาเชิงประจกัษ์ของ Mazzarol, et al. (1999) และ Abou-
Moghli and Al-Kasasbeh (2012) พบว่า เพศใดจะมีโอกาสที่จะเป็นผูป้ระกอบการมากกว่ากัน 
มักจะขึน้อยู่กับลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมและบริบทของประเทศที่ท าการศึกษาด้วย 
เนื่องจากแต่ละประเทศ และแต่ละอตุสาหกรรมมีลกัษณะเฉพาะที่แตกต่างกนั เช่น  การศึกษาของ 
Abou-Moghli and Al-Kasasbeh (2012) ได้ศึกษาในอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกและยางใน
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จอรแ์ดน พบว่า ผูช้ายมีแนวโนม้การเป็นผูป้ระกอบการมากกว่า เนื่องจากในอตุสาหกรรมดงักล่าว
ผู้ชายอาจมีความสนใจมากกว่า และการศึกษาของ  Mazzarol, et al. (1999) ที่ ศึกษาใน
อุตสาหกรรมบริการในออสเตรเลีย พบว่า ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเริ่มต้นธุรกิจมากกว่าผู้ชาย  
เนื่องจากในเศรษฐกิจของประเทศที่พฒันาแลว้ผูห้ญิงมีแนวโนม้เป็นผูป้ระกอบการไดเ้พิ่มขึน้ 

มีการศึกษาเชิงประจักษ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการที่
เก่ียวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว โดย Getz and Carlsen (2000) พบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่
เป็นผูห้ญิง เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัในธุรกิจโรงแรม และรา้นอาหาร โดย Ramos-Rodríguez, 
et al. (2012) พบว่า ผูห้ญิงมีแนวโนม้ที่จะเริ่มตน้ธุรกิจโรงแรม และรา้นอาหารมากกว่าผูช้าย แต่
อย่างไรก็ตาม Jaafar, et al. (2011) กลับพบว่า ผูป้ระกอบการโรงแรมในมาเลเซียส่วนใหญ่เป็น
ผูช้าย 

 
1.2 อำยุ (Age)   
 อายุส่งผลต่อแนวโน้มในการแสวงหาโอกาสเป็นผู้ประกอบการ โดยอายุจะมี

ความสัมพันธ์เชิงเส้นโคง้ (Curvilinear Relationship) กับการแสวงหาโอกาสเป็นผูป้ระกอบการ 
สามารถอธิบายได้ว่าในช่วงแรกนั้นเมื่อมีอายุเพิ่มขึน้การแสวงหาโอกาสเป็นผูป้ระกอบการก็จะ
เพิ่มขึน้ตามไปดว้ย เพราะมีการรวบรวบเอาความรูแ้ละทักษะที่จ  าเป็นในการแสวงหาโอกาส เพื่อ
สรา้งโอกาสใหก้ับชีวิตของตัวเอง ในทางกลบักันเมื่อมีอายุเพิ่มขึน้ อาจมีผลต่อความเป็นไปไดใ้น
การแสวงหาโอกาสที่ลดลง เพราะเมื่อมีอายุมากขึน้ความเต็มใจที่แบกรบัความไม่แน่นอนลดลง 
เนื่องจากตระหนกัว่าตนเองมีช่วงชีวิตที่ลดลง (Shane, 2003) 

มีผลการวิจยัเชิงประจกัษ์ของนกัวิชาการหลายรายที่พบว่าช่วงอายุที่โดดเด่นในการ
เป็นผู้ประกอบการอยู่ในช่วงวัยกลางคนตามวัฎจักรชีวิตมนุษย์ โดยมีอายุระหว่าง 35 - 50 ปี 
เนื่องจากในช่วงวัยกลางคนนี ้เป็นช่วงอายุที่บุคคลมีความกล้าเสี่ยงทางธุรกิจ (Schwer and 
Yucelt, 1984) และความกลา้เสี่ยงดังกล่าวจะลดลงตามอายุที่เพิ่มขึน้ (Nicholson, et al., 2005) 
เนื่องจากผูสู้งอายุจะไม่เต็มใจที่จะแบกรบัความเสี่ยงที่มากขึน้ โดยผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่า
ผู้สูงอายุคือช่วงอายุ 50 ปีขึ ้นไป จะมี แนวโน้มที่จะเป็นผู้ประกอบการลดลง ไม่ว่าจะเป็น
ผูป้ระกอบการแบบตัง้ใจ (Deliberate Entrepreneurial Intention) หรือผูป้ระกอบการแบบฉับพลนั 
(Impulsive Entrepreneurial Intention) ก็ตาม (Quan, 2012) 

ในอุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว พบว่า
ช่วงอายุที่โดดเด่นในการเป็นผูป้ระกอบการอยู่ในช่วงวัยกลางคน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอ่ืน (Getz and Carlsen, 2000; Glancey and Pettigrew, 1997; 
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Jaafar, Maideen, and Mohd, 2010; Szivas, 2001) โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโรงแรม พบว่า
ช่วงวัยกลางคนเป็นอายุช่วงที่มีความเหมาะสมในการด าเนินธุรกิจโรงแรมของผู้ประกอบการ 
เนื่องจากผูป้ระกอบการมีเงินทุนที่เพียงพอ และมีวยัวฒุิ หรือความเป็นผูใ้หญ่ที่จะจดัการกับธุรกิจ 
(Jaafar, et al., 2010) หากมีอายุที่มากขึน้จะมีแนวโน้มที่จะเริ่มตน้ธุรกิจโรงแรมลดลง เนื่องจาก
บคุคลมีแนวโนม้เป็นผูป้ระกอบการเมื่ออายุยงันอ้ย (Ramos-Rodríguez, et al., 2012)  

 
1.3 ระดับกำรศึกษำ (Education)  
 การแสวงหาประโยชนจ์ากโอกาสที่จะเป็นผูป้ระกอบการนัน้จะมีเพิ่มมากขึน้ หาก

บุคคลคนนัน้มีการศึกษาที่ดี หรืออาจกล่าวไดว้่าระดับการศึกษามีบทบาทส าคัญที่สนับสนุนการ
เป็นผูป้ระกอบการ เนื่องจากการศึกษาจะส่งผลใหบุ้คคลมีขอ้มูลข่าวสารเพิ่มขึน้ และเกิดทักษะที่
เอือ้ประโยชนต่์อกิจกรรมที่จะสามารถรวบรวมเอาทรพัยากรต่างๆ มาใช ้เช่น ทักษะการขาย การ
เจรจาต่อรอง การเป็นผู้น า การวางแผน การแก้ไขปัญหา การจัดการ และการติดต่อสื่อสาร 
(Shane, 2003; Ulvenblad, et al., 2013) ซึ่งข้อมูลข่าวสาร และทักษะต่างๆ เหล่านีอ้ันเกิดจาก
การศกึษา จะสง่ผลต่อการคน้พบโอกาส และรบัรูว้่าโอกาสนัน้ มีความน่าสนใจเพียงพอที่จะกระตุน้
ให้เกิดการเริ่มต้นธุรกิจของผู้ประกอบการ (Davidsson and Honig, 2003) มากไปกว่านั้น
การศึกษายังช่วยให้การพิจารณาตัดสินใจของผู้ประกอบการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้อีกด้วย 
(Shane, 2003; Ulvenblad, et al., 2013) 

มีผลการศึกษาเชิงประจักษ์ของนักวิชาการต่างๆ ไดส้นับสนุนแนวความคิดนีท้ี่ว่า
การศึกษาส่งผลต่อแนวโน้มการเป็นผูป้ระกอบการ โดย Quan (2012) พบว่าการศึกษามีอิทธิพล
เชิงบวกต่อความตัง้ใจที่จะเป็นผูป้ระกอบการ สอดคลอ้งกับ Evans and Leighton (1989) Frank, 
et al. (2007) และ Caliendo, et al. (2009) ที่ พบว่า ระดับการศึกษามี อิท ธิพลต่อการเป็น
ผูป้ระกอบการ กล่าวคือ โอกาสที่บุคคลจะเขา้มาเป็นผูป้ระกอบการนัน้จะเพิ่มสงูขึน้ หากบุคคลนัน้
มีระดับการศึกษาที่ดี และหากมีการเปรียบเทียบระหว่างผูป้ระกอบการ และบุคคลทั่วไปพบว่า 
ผูป้ระกอบการมีระดบัการศกึษาที่สงูกว่า (Caliendo, et al., 2009; Davidsson and Honig, 2003; 
Gupta and York, 2008; Tyszka, Cie´slik, Domurat, and Macko, 2011) โดยบุ คคลทั่ ว ไปที่
ไม่ไดเ้ป็นผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมธัยมศึกษา (Tyszka, et al., 2011) ในขณะ
ที่ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และในระดับวิทยาลัย (Abou-
Moghli and Al-Kasasbeh, 2012 ; Fahed-Sreih, Pistrui, Huang, and Welsch, 2009 ; Getz 
and Carlsen, 2000; Green, et al., 1996; Schwer and Yucelt, 1984) เนื่องจากความรู้และ
ทักษะที่ใชใ้นการเริ่มตน้ธุรกิจของผูป้ระกอบการนัน้ ส่วนใหญ่ไดร้บัมาจากการเรียนรูใ้นหอ้งเรียน 
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(Basu, 2004) และระดับการศึกษายังส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึน้ 
(Davidsson and Honig, 2003) และมีแนวโน้มกล้าเสี่ยงที่จะลงทุนในธุรกิจ (Davidsson and 
Honig, 2003; Schwer and Yucelt, 1984)  

ยิ่งไปกว่านัน้ หากผูป้ระกอบการผ่านการศกึษาในหลกัสตูรที่เฉพาะเจาะจง กลา่วคือ
หลักสูตรการเป็นผูป้ระกอบการ หรือหลักสูตรบริหารธุรกิจ  หรือหลกัสูตรที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของ
ผู้ ป ระก อบ การ  (Davidsson and Honig, 2003; Gupta and York, 2008; Ulvenblad, et al., 
2013) หรือผ่านการเขา้ร่วมอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เก่ียวขอ้งกับดา้นธุรกิจ (Basu, 
2004; Davidsson and Honig, 2003; Gupta and York, 2008; Hadjimanolis, 2000; C. Lee, 
Hallak, and Sardeshmukh, 2016) ก็ เ อื ้อ ป ระ โย ชน์ ต่ อ ก ารแส ว งห า โอ ก าส ใน กา ร เป็ น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร เช่ น กั น  (Davidsson and Honig, 2 0 0 3 ; Gupta and York, 2 0 0 8 )  โด ย
ผูป้ระกอบการที่ผ่านการศึกษาในหลกัสูตรที่เฉพาะเจาะจงดังกล่าว จะเปิดกวา้งยอมรบัความคิด
แปลกใหม่เพื่อการสรา้งสรรค์ของตนเองมากขึน้ (Hadjimanolis, 2000; C. Lee, et al., 2016; 
Ulvenblad, et al., 2013) และการผ่านการศึกษาในหลักสูตรที่ เฉพาะเจาะจงยังช่ วยให้
ผูป้ระกอบการมีความรู ้ทักษะ และขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ทางธุรกิจ เพื่อสรา้งความมั่นใจใหก้ับ
ผูป้ระกอบการมีความกล้าเผชิญกับความไม่แน่นอนและความเสี่ยงในการเริ่มตน้ธุรกิจอีกดว้ย 
(Acedo and Jones, 2007; Davidsson and Honig, 2003; Nicholson, et al., 2005) ดั ง นั้ น 
การศกึษาจึงถือเป็นปัจจยัส าคญัในการเป็นผูป้ระกอบการ (Ulvenblad, et al., 2013) 

ถึงแม้ว่าผูป้ระกอบการจะมีการศึกษาที่ดี แต่ระดับการศึกษาจะมีความส าคัญใน
การเริ่มต้นธุรกิจขนาดกลางเท่านั้น (D. Y. Lee and Tsang, 2001) โดยผู้ประกอบการที่มีระดับ
การศึกษาสูงจะมีแนวโน้มที่จะเริ่มต้นธุรกิจในขนาดที่ ใหญ่ขึ ้น (Chen, Su, and Wu, 2012; 
Schwer and Yucelt, 1984) เนื่องจากธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ขึน้จะมีการด าเนินงานที่มีความซบัซอ้น
มากขึน้ ดังนัน้ผูป้ระกอบการจ าเป็นที่จะตอ้งมีความรูม้ากขึน้ดว้ย ซึ่งความรูบ้างส่วนจะไดร้บัจาก
การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่ เก่ียวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ และการลงทุนจาก
ต่างประเทศ ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถทางด้านภาษา และธุรกิจที่มีแนวโน้มจะใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ซึ่งระดบัการศึกษาจะเขา้
มาช่วยสนับสนุนในขอบเขตนีไ้ด้ ในขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กกลับพบว่า ระดับการศึกษาจะไม่มี
ความส าคัญในการเริ่มต้นธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจที่มีขนาดเล็กจะมีการด าเนินงานที่เรียบง่ายไม่
ซับซอ้น ดังนั้นระดับการศึกษาจึงไม่มีความจ าเป็นมากนัก (D. Y. Lee and Tsang, 2001) และ
หากมีการเปรียบเทียบระหว่างผูป้ระกอบการที่มีระดับการศึกษาสูงกับผู้ประกอบการที่มีระดับ
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การศึกษาไม่สงูมากนกั พบว่า ผูป้ระกอบการที่มีระดบัการศึกษาสงูจะมีแนวโนม้ที่จะกลา้ลงทุนใน
ธุรกิจมากกว่าผู้ประกอบการที่มีการศึกษาไม่สูงมากนัก (Chen, et al., 2012) เนื่องจากระดับ
การศึกษาจะช่วยเพิ่มทักษะและความสามารถในการรับรูแ้ละแสวงหาโอกาสทางธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการ (Chen, et al., 2012; Schwer and Yucelt, 1984) 

ในอตุสาหกรรมท่องเที่ยว และอตุสาหกรรมบริการที่เก่ียวเนื่องกบัภาคการท่องเที่ยว
นัน้ พบว่าผูป้ระกอบการภาคการท่องเที่ยวส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัวิทยาลยั และการศึกษา
ที่ดีจะส่งผลต่อความสามารถในการมองเห็นโอกาสของผูป้ระกอบการ (Szivas, 2001) สอดคลอ้ง
กับผู้ประกอบการโรงแรมที่ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับการศึกษามี
ความส าคญัในการสนบัสนนุการเป็นผูป้ระกอบการโรงแรม (Glancey and Pettigrew, 1997)  

ในทางตรงกนัขา้มมีนกัวิชาการบางรายกลบัพบว่า ระดบัการศึกษาที่ดีนัน้ ไม่ไดเ้ป็น
สิ่งที่ส  าคัญในการสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ (Getz and Carlsen, 2000; Gurel, Altinay, 
and Daniele, 2010 ; Jaafar, et al., 2011 ; Jaafar, et al., 2010 ; Ramos-Rodríguez, et al., 
2012) หรือกลา่วไดว้่า ระดบัการศึกษาไม่ไดส้ง่ผลต่อการเริ่มตน้ธุรกิจของผูป้ระกอบการ (Gurel, et 
al., 2010; Ramos-Rodríguez, et al., 2012) เนื่องจากระดับการศึกษาของผูป้ระกอบการมีความ
แตกต่างกัน และการศึกษาในระดับต่างๆ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเริ่มต้นธุรกิจโรงแรม 
(Ramos-Rodríguez, et al., 2012) ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จบการศึกษาเพียงใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น (Getz and Carlsen, 2000; Jaafar, et al., 2010) และไม่ได้
เคยเขา้รว่มหลกัสตูรการอบรมใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ เพื่อเตรียมความพรอ้มในการประกอบธุรกิจ 
(Jaafar, et al., 2011) เนื่องจากความรูส้ามารถเรียนรูผ้่านการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูท้ี่เขา้มาใชบ้ริการ
ในโรงแรม (Jaafar, et al., 2010) 

 
1.4 ประสบกำรณใ์นอำชีพ หรือ อำชีพทีเ่คยท ำมำแล้ว (Career Experience) 
 ประสบการณ์ในอาชีพ ถือได้ว่ามีผลต่อการแสวงหาประโยชน์จากโอกาสของ

ผูป้ระกอบการ โดยประเภทของความรูจ้ะฝังตัวอยู่ในประสบการณใ์นการท างานของแต่ละบุคคล 
ดงันัน้ธรรมชาติของงานที่แต่ละบุคคลไดเ้คยปฏิบติัมาจะส่งผลต่อการเป็นผูป้ระกอบการ  (Quan, 
2012; Shane, 2003) กล่าวอีกนัยหนึ่ งได้ว่าการเป็นผู้ป ระกอบการจะได้รับ อิท ธิมาจาก
ประสบการณ์ในการท างานก่อนหนา้ (Åstebro and Thompson, 2011) เนื่องจากบุคคลเคยผ่าน
ประสบการณใ์นการท างาน จะสามารถพฒันาขอ้มลูและมีทกัษะที่เอือ้ประโยชนใ์นดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
การก าหนดกลยุทธ์ของผูป้ระกอบการ การครอบครองทรพัยากร และการจัดองคก์าร นอกจากนี ้
ประสบการณ์ในการท างานจะช่วยลดความไม่แน่นอนเก่ียวกับมูลค่าที่จะไดร้บัจากการแสวงหา
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โอกาสในการเป็นผูป้ระกอบการอีกดว้ย (Shane, 2003) ดงันัน้บุคคลที่จะเขา้มาเป็นผูป้ระกอบการ
มักจะผ่านประสบการณ์ในการท างานมาก่อน (Åstebro and Thompson, 2011) ประสบการณ์ที่
สนบัสนนุการแสวงหาโอกาสของผูป้ระกอบการมีดงันี ้

 
1.4.1 ประสบกำรณใ์นหน้ำที ่(Functional Experience)  
 บุคคลที่มีความช านาญในหนา้ที่การท างานนัน้ๆ จะส่งผลต่อความเป็นไป

ไดท้ี่จะแสวงหาโอกาสในการเป็นผูป้ระกอบการ ซึ่งชนิดของความรูจ้ะฝังอยู่ในประสบการณ์การ
ท างานของแต่ละบุคคล ดังนัน้ ลกัษณะของงานที่แต่ละบุคคลเคยผ่านการปฏิบติังานมา จะส่งผล
ต่อการเป็นผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มีประสบการณ์ในการท างานที่ยาวนาน จะ
สามารถท าใหเ้ขา้ถึงทรพัยากรไดง้่าย (Shane, 2003) อันจะเอือ้ประโยชนต่์อการคน้พบโอกาสใน
การเริ่มตน้ธุรกิจ และรบัรูว้่าโอกาสมีความน่าสนใจ (Davidsson and Honig, 2003) และโอกาสมี
ความเป็นไปได้ (Shane, 2003) เพียงพอที่จะกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการ (Davidsson and Honig, 2003; Shane, 2003)  

นกัวิชาการต่างๆ มีผลการศึกษาเชิงประจกัษ์ที่สนับสนุนแนวความคิดที่ว่า
ประสบการณ์ในหน้าที่ จะส่งผลต่อแนวโน้มการเป็นผูป้ระกอบการ โดย Davidsson and Honig 
(2003) พบว่า ประสบการณ์ในหน้าที่การท างานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการเป็นผู้ประกอบการ 
กล่าวคือ บุคคลที่เคยผ่านประสบการณ์ในหนา้ที่การท างานที่ยาวนานมากขึน้ ก็จะคน้พบโอกาส
ทางธุรกิจไดดี้ยิ่งขึน้ เนื่องจากประสบการณใ์นการท างานจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงระดบัความรูท้ี่บุคคล
มี (Quan, 2012) ซึ่งระดบัความรูจ้ะส่งผลใหบุ้คคลมีความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึน้ มีความกลา้เสี่ยง
ที่ จะลงทุนในธุ รกิจ  (Davidsson and Honig, 2003) อันก่อให้ เกิดการเป็นผู้ป ระกอบการ 
(Davidsson and Honig, 2003; Quan, 2012) หากบุคคลนัน้ ไดร้บัการเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่งใน
ระดบัที่สงูขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้ที่เป็นผูป้ระกอบการเพิ่มขึน้ เนื่องจากต าแหน่งที่สงูขึน้จะส่งผลต่อ
การเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ซึ่งเอือ้ประโยชน์ต่อการเป็นผู้ประกอบการ  (Quan, 2012) และหาก
บุคคลผ่านประสบการณ์ในการท างานที่หลากหลาย ก็จะส่งผลให้ผูป้ระกอบการมีความรู ้และ
ความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งสามารถน าเอาไปประยุกตใ์ชก้บัธุรกิจไดเ้ป็นอย่างดี หรือกลา่วไดว้่า
ประสบการณ์ในการท างานที่หลากหลาย จะส่งผลต่อแนวโน้มการเป็นผูป้ระกอบการ  (Åstebro 
and Thompson, 2011) ยิ่งไปกว่านัน้ยงัพบว่า ผูป้ระกอบการโดยส่วนใหญ่เคยผ่านประสบการณ์
ในการท างานมาก่อนที่จะเริ่มต้นธุรกิจ (Davidsson and Honig, 2003; Fahed-Sreih, et al., 
2009) และผูป้ระกอบการมีประสบการณ์มากกว่าบุคคลทั่วไปที่ไม่ไดเ้ป็นผูป้ระกอบการอีกดว้ย  
(Davidsson and Honig, 2003) 
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ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการที่เก่ียวเนื่องกับภาคการ
ท่องเที่ยว พบว่าประสบการณใ์นการท างาน จะสนบัสนุนการเขา้มาเป็นผูป้ระกอบการในกลุ่มธุรกิจ
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผูป้ระกอบการเคยมีประสบการณ์ในหนา้ที่การท างานดา้นการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านการตลาด ด้านการเงินและการบัญชี จะส่งผลให้มีทักษะที่ เอื ้อ
ประโยชนใ์นการด าเนินธุรกิจท่องเที่ยว (Szivas, 2001)  

ในอตุสาหกรรมโรงแรมพบว่า หากผูป้ระกอบการเคยมีประสบการณใ์นการ
ท างานมาก่อน เช่น ดา้นการจดัการ ดา้นการบรหิาร และดา้นการตลาด ผูป้ระกอบการสามารถที่จะ
น าความรูท้ี่เก่ียวขอ้งเหล่านีม้าประยุกตใ์ชใ้นธุรกิจโรงแรม (Jaafar, et al., 2010) โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหากบุคคลนั้นเคยผ่านประสบการณ์ทางด้านบริหาร หรืออยู่ในระดับผู้บริหาร  จะส่งผลต่อ
แนวโนม้การเป็นผูป้ระกอบการโรงแรม (Glancey and Pettigrew, 1997) 

 
1.4.2 ประสบกำรณใ์นอุตสำหกรรม (Industry Experience)  
 ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม หมายถึง การที่บุคคลเคยผ่านการท างานใน

อุตสาหกรรมเดียวกันกับธุรกิจที่ บุคคลนั้นร่วมงานอยู่  (D. Y. Lee and Tsang, 2001) ซึ่ ง
ประสบการณใ์นอตุสาหกรรมจะก่อใหเ้กิดความรูเ้รื่องอุตสาหกรรม หรือดา้นการตลาด และส่งผล
อย่างมากต่อการตัดสินใจในการแสวงหาโอกาสของผูป้ระกอบการ เนื่องจากความไม่แน่นอนของ
ผูป้ระกอบการ ที่เก่ียวขอ้งกบัมลูค่าสินคา้และบรกิาร ที่จะวางแผนในการผลิต (Shane, 2003)  

นกัวิชาการต่างๆ มีผลการศึกษาเชิงประจกัษ์ที่สนับสนุนแนวความคิดที่ว่า
ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม จะส่งผลต่อแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  โดย Cassar (2014) 
พบว่า หากผู้ประกอบการมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่ยาวนานมากขึน้  ก็จะเพิ่มโอกาสใน
เริ่มต้นธุรกิจ และช่วยลดความน่าจะเป็นที่ท าใหก้ารเริ่มตน้ธุรกิจใหม่ไม่ราบรื่น (D. Y. Lee and 
Tsang, 2001) ยิ่งไปกว่านั้นการมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่ยาวนานมากขึ ้น  จะส่งให้
ผูป้ระกอบการมีความกลา้เสี่ยงที่จะลงทุนในธุรกิจเนื่องจากการที่ผูป้ระกอบการมีประสบการณใ์น
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ ้นนั้น จะท าให้ได้รับรู ้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินธุรกิจใน
อตุสาหกรรม (Acedo and Jones, 2007; Cassar, 2014; Delmar and Shane, 2004) เช่น ขอ้มูล
เก่ียวกบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย ไดแ้ก่ ลกูคา้ ผูป้อ้นปัจจยัในการผลิต ผูใ้หก้ารสนบัสนนุทางดา้นการเงิน 
(Delmar and Shane, 2004) และรบัรูถ้ึงสภาพแวดลอ้มในอุตสาหกรรม ซึ่งไม่สามารถหาไดจ้าก
แหล่งภายนอก หรืออุตสาหกรรมอ่ืน (Acedo and Jones, 2007; Cassar, 2014) ในท านอง
เดียวกันกับ Delmar and Shane (2004) ที่พบว่า ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมจะช่วยลดความ
เสี่ยงที่ธุรกิจใหม่จะลม้เหลว กลา่วคือ หากผูป้ระกอบการมีประสบการณใ์นอตุสาหกรรมมากขึน้ จะ
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ส่งผลให้ความเสี่ยงที่ธุรกิจจะประสบความล้มเหลวลดลง ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรที่จะมี
ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม ก่อนที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง (D. Y. Lee and Tsang, 2001) 
นอกจากนีห้ากบุคคลนัน้เคยผ่านประสบการณ์ที่ไม่เก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรม เช่นผ่านการท างาน
ภาครฐัมาก่อนหน้านี ้ถือไดว้่าเป็นผูท้ี่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมน้อย จะมีแนวโน้มที่จะเป็น
ผูป้ระกอบการลดลง หรือมีโอกาสนอ้ยที่จะก่อตัง้ธุรกิจไดส้  าเรจ็ (Mazzarol, et al., 1999)  

อย่างไรก็ตาม Åstebro and Thompson (2011) กลบัพบว่าผูป้ระกอบการ
ไม่จ าเป็นที่จะตอ้งผ่านประสบการณใ์นอตุสาหกรรมเดียวกนักบัธุรกิจ แต่ควรผ่านประสบการณใ์น
อตุสาหกรรมที่หลากหลาย เนื่องจากประสบการณต่์างๆ เหล่านี ้จะสง่ผลใหผู้ป้ระกอบการมีความรู ้
และความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งสามารถน าเอาไปประยุกตใ์ชก้บัธุรกิจไดเ้ป็นอย่างดี หรือกล่าว
ไดว้่าประสบการณใ์นอตุสาหกรรมที่หลากหลาย จะสง่ผลต่อแนวโนม้การเป็นผูป้ระกอบการ  

ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการที่เก่ียวเนื่องกับภาคการ
ท่องเที่ยว พบว่า ผูป้ระกอบการที่เขา้มาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ถึงแมว้่าจะมาจากหลากหลาย
อตุสาหกรรม แต่สว่นใหญ่หรือประมาณ 1 ใน 3 นัน้เคยผ่านประสบการณใ์นอตุสาหกรรมท่องเที่ยว 
และอุตสาหกรรมบริการที่ เก่ียวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวมาก่อน  และประสบการณ์ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันกับธุรกิจ อาจท าให้ผูป้ระกอบการค้นพบบางอย่างที่มีความเหมาะสมกับ
ตนเอง  แต่ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมไม่ไดม้ีอิทธิพลที่จะส่งเสริมการเขา้มาในธุรกิจท่องเที่ยว 
เนื่องจากการเรียนรูแ้ละทักษะทางธุรกิจโดยส่วนใหญ่มาจากการฝึกฝนลงมือปฏิบติัจริง (Szivas, 
2001) 

ในอุตสาหกรรมโรงแรมพบว่า ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับ
ธุรกิจนัน้ ไม่มีความส าคญัต่อการเป็นผูป้ระกอบการโรงแรม และไม่ไดส้นบัสนุนต่อการอยู่รอดของ
ผูป้ระกอบการโรงแรม (Jaafar, et al., 2011; Jaafar, et al., 2010) เนื่องจากผูป้ระกอบการส่วน
ใหญ่ ไม่เคยผ่านประสบการณ์ที่เก่ียวขอ้งกับอุตสาหกรรมโรงแรมมาก่อน อีกทั้งผูป้ระกอบการ
สามารถที่จะน าความรูท้ี่ไดจ้ากอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งมาประยุกตใ์ชไ้ดก้บัธุรกิจโรงแรม เช่น 
ดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นการตลาด (Jaafar, et al., 2010) 

 
1.4.3 ประสบกำรณใ์นกำรเร่ิมต้นธุรกิจ (Start-up Experience)  
 ประสบการณใ์นอดีตที่เคยเริ่มตน้ท าธุรกิจ จะเพิ่มความเป็นไปไดข้องบคุคล

ในการแสวงหาโอกาสที่ จะเป็นผู้ประกอบการ (Davidsson and Honig, 2003 ; Evans and 
Leighton, 1989; Quan, 2012; Shane, 2003) เนื่องจากการที่ผูป้ระกอบการมีประสบการณ์ใน
การเริ่มตน้ธุรกิจ จะท าใหม้ีความรูแ้ละทกัษะที่จ  าเป็นในการสรา้งโอกาสนัน้ เช่น ความรูใ้นการสรา้ง
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ธุรกิจ การจา้งงาน การสรา้งความสมัพนัธก์บัผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย และการพัฒนาสินคา้ บริการและ
กระบวนการ โดยสามารถที่จะเรียนรูผ้่านประสบการณ์ในการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งการเรียนรูผ้่าน
การลงมือปฏิบติัจรงิ จะเป็นวิธีการในการรวบรวมขอ้มลู และทกัษะที่จ  าเป็นที่มีคณุค่ามากที่สดุกว่า
วิธีอ่ืนๆ เนื่องจากเป็นวิธีการสรา้งเครือข่ายกบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย ยิ่งไปกว่านัน้ประสบการณใ์นอดีต
จะช่วยเพิ่มความรู้ที่ ซ่อนเร้น  (Tacit Knowledge) ซึ่ งเอื ้อประโยชน์ในการตัดสินใจภายใต้
สถานการณ์ที่กดดัน และไม่แน่นอนของผูป้ระกอบการ ดังนัน้บุคคลที่มีประสบการณ์มากมายใน
การเริ่มตน้ธุรกิจ จะสามารถมองเห็นโอกาส และใชป้ระโยชนจ์ากโอกาสนั้นไดดี้กว่าบุคคลที่ไม่มี
ประสบการณ ์(Delmar and Shane, 2004; Shane, 2003) 

มีผลการศึกษาเชิงประจกัษ์ของนกัวิชาการต่างๆ ไดส้นบัสนุนแนวความคิด
นีท้ี่ว่า ประสบการณใ์นการเริ่มตน้ธุรกิจสง่ผลต่อแนวโนม้การเป็นผูป้ระกอบการ โดย Quan (2012) 
และNicholson, et al. (2005) พบว่า ประสบการณ์ในการเริ่มต้นธุรกิจจะมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความตัง้ใจเป็นผูป้ระกอบการ เนื่องจากประสบการณ์ในการเริ่มตน้ธุรกิจจะท าใหผู้ป้ระกอบการมี
ความเชี่ยวชาญในการด าเนินธุรกิจ และมีความกลา้เสี่ยงเพิ่มมากขึน้ สอดคลอ้งกับ  Evans and 
Leighton (1989) ที่วดัการตดัสินใจที่จะแสวงหาโอกาสเป็นผู้ประกอบการ โดยพบว่า ความน่าจะ
เป็นที่บุคคลจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นผูป้ระกอบการ จะเพิ่มขึน้จากอิทธิพลของประสบการณ์ในการ
เป็นผูป้ระกอบการมาก่อน หรือกลา่วอีกนยัหนึ่งไดว้่า โอกาสที่บคุคลจะเขา้มาเป็นผูป้ระกอบการนัน้
จะเพิ่มสงูขึน้ หากบคุคลนัน้เคยมีประสบการณใ์นการเป็นผูป้ระกอบการมาก่อน ย่ิงไปกว่านัน้หากมี
การเปรียบเทียบแนวโนม้ที่จะแสวงหาโอกาสเป็นผูป้ระกอบการระหว่างบุคคลที่มีประสบการณ์ใน
การเริ่มตน้ และบุคคลที่ไม่มีประสบการณใ์นการเริ่มตน้ธุรกิจ พบว่า บคุคลที่มีประสบการณใ์นการ
เริ่มตน้ธุรกิจจะมีแนวโนม้ที่จะเป็นผูป้ระกอบการมากกว่าบุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ในการเริ่มตน้
ธุรกิจ (Ulvenblad, et al., 2013) และหากพิจารณาไปที่กลุ่มผูป้ระกอบการ พบว่า ผูป้ระกอบการ
ส่วนใหญ่จะเคยผ่านประสบการณ์ในการเริ่มต้นธุรกิจมาแล้ว  (Davidsson and Honig, 2003; 
Schwer and Yucelt, 1984; Ulvenblad, et al., 2013) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคลที่ เคยผ่าน
ประสบการณ์ในการเริ่มต้นธุรกิจมาอย่างยาวนานมากขึน้เท่าใด ก็จะส่งผลต่อการเข้ามาเป็น
ผูป้ระกอบการไดอ้ย่างรวดเรว็มากยิ่งขึน้ หรือกล่าวไดว้่าประสบการณใ์นการเริ่มตน้ธุรกิจมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อความกา้วหนา้ที่จะเขา้มาเป็นผูป้ระกอบการ (Davidsson and Honig, 2003) เนื่องจาก
ประสบการณ์ในการเริ่มตน้ธุรกิจจะส่งผลต่อความสามารถของผูป้ระกอบการในการเริ่มตน้ธุรกิจ
ใหม่  (Delmar and Shane, 2004) กล่ าวคือ  ป ระสบการณ์ ในการเริ่ม ต้นธุ รกิ จ  จะท าให้
ผูป้ระกอบการมีทักษะในการรบัมือกับความแปลกใหม่ และมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทัง้ดา้น
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การปรบัตวัเขา้กบับุคคลอ่ืน  และเต็มใจที่จะรบัฟังบคุคลอ่ืน ซึ่งทกัษะต่างๆ เหล่านีจ้ะถูกสะทอ้นให้
เห็นในช่วงที่ผูป้ระกอบการเผชิญหน้ากับความทา้ทายในการเริ่มตน้ธุรกิจ (Aldrich and Auster, 
1986; Ulvenblad, et al., 2013; Witt, 2004) นอกจากนีป้ระสบการณ์ในการเริ่มตน้ธุรกิจยังช่วย
ลดความเสี่ยงที่ธุรกิจใหม่จะลม้เหลว กล่าวคือ หากผูป้ระกอบการมีประสบการณ์ในการเริ่มตน้
ธุรกิจมากขึน้ จะส่งผลใหค้วามเสี่ยงที่ธุรกิจใหม่จะประสบความลม้เหลวลดลง และผูป้ระกอบการที่
มีประสบการณ์ในการเริ่มต้นธุรกิจ จะมีความเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางธุรกิจ น้อยกว่า
ผู้ประกอบการที่ ไม่มีประสบการณ์ในการเริ่มต้นธุรกิจ (Delmar and Shane, 2004) ดังนั้น 
ผู้ประกอบการจึงควรที่ จะมีประสบการณ์ในการเริ่มต้นธุรกิจ ก่อนที่ จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ 
(Davidsson and Honig, 2003 ; Delmar and Shane, 2004 ; Evans and Leighton, 1989 ; 
Quan, 2012; Schwer and Yucelt, 1984; Ulvenblad, et al., 2013) 

อย่างไรก็ตามยังมีนักวิชาการบางรายที่ไม่ได้สนับสนุนแนวความคิดที่ว่า 
ประสบการณใ์นอดีตที่เคยเริ่มตน้ธุรกิจ จะเพิ่มความเป็นไปไดข้องบคุคลในการแสวงหาโอกาสที่จะ
เป็นผูป้ระกอบการ กล่าวคือผูป้ระกอบการไม่จ าเป็นที่จะตอ้งมีประสบการณ์ในการเริ่มตน้ธุรกิจ 
ก่อนที่จะเริ่มตน้ธุรกิจใหม่ เนื่องจากประสบการณใ์นการเริ่มตน้ธุรกิจ ไม่ไดส้่งผลใหก้ารคาดการณ์
ของผูป้ระกอบการในเรื่องผลการด าเนินงานของธุรกิจดีขึน้ (Cassar, 2014) แต่ถึงกระนั้นก็ตาม 
Cassar (2014) ไม่ไดพ้ิจารณาว่าประสบการณ์ในการเริ่มตน้ธุรกิจนั้น ผูป้ระกอบการไดเ้ขา้ไปมี
สว่นรว่มในการเริ่มตน้ธุรกิจหรือไม่ 

ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนัน้ ประสบการณ์ในการเริ่มตน้ธุรกิจมาก่อน
ของผูป้ระกอบการ ไม่ไดม้ีอิทธิพลที่จะส่งเสรมิการเขา้มาเป็นผูป้ระกอบการในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว 
เนื่องจากพบว่ามีผูป้ระกอบการเพียงเล็กนอ้ยเท่านัน้ที่เคยผ่านประสบการณใ์นการเริ่มตน้ท าธุรกิจ
มาก่อน และผูป้ระกอบการส่วนใหญ่สามารถเรียนรูท้กัษะทางธุรกิจจากการฝึกลงมือปฏิบติัจริงใน
ธุรกิจใหม่ (Szivas, 2001) 

 
1.4.4 ประสบกำรณม์ือสอง (Vicarious Experience)  
 ประสบการณ์ในอดีต ที่ส่งผลต่อแนวโน้มในการแสวงหาโอกาสเป็น

ผูป้ระกอบการ คือ ความรูแ้ละทกัษะที่จ  าเป็นในการตดัสินใจ ซึ่งสามารถที่จะเรียนรูผ้่านการสงัเกต
จากคนอ่ืน โดยที่ความรูแ้ละทักษะที่จ  าเป็นในการตดัสินใจเหล่านีจ้ะไม่มีรูปแบบที่ตายตวั และไม่
สามารถที่จะรวบรวมไดง้่ายๆ ในสถานการณท์ี่เกิดขึน้จรงิ ดงันัน้ความรูซ้่อนเรน้ในการตดัสินใจของ
ผูป้ระกอบการ นับไดว้่าเป็นสิ่งที่จ  าเป็น และมีผลอย่างมากในการฉกฉวยโอกาส  ซึ่งความรูท้ี่ซ่อน
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เรน้ที่เก่ียวกบัวิธีการในการแสวงหาโอกาสเป็นผูป้ระกอบการนัน้ สามารถที่จะพัฒนาไดจ้ากการที่
สงัเกตผูป้ระกอบการอย่างใกลช้ิด (Shane, 2003)  

มีผลการศึกษาเชิงประจกัษ์ของนกัวิชาการต่างๆ ไดส้นบัสนุนแนวความคิด
ที่ว่าบุคคลที่มีประสบการณ์มือสอง กล่าวคือ มีภูมิหลงัครอบครวัเป็นผูป้ระกอบการ โดยเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในธุรกิจของพ่อแม่ หรือเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบุคคลคุน้เคยนัน้ จะมีแนวโนม้ในการ
เริ่มตน้ธุรกิจ โดย Gurel, et al. (2010) และ Gu¨rol and Atsan (2006) พบว่า บุคคลที่มีแนวโน้ม
เป็นผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะมีภูมิหลงัครอบครวัเป็นเจา้ของธุรกิจ และหากเปรียบเทียบแนวโนม้
ในการเป็นผูป้ระกอบการ พบว่ากลุม่บุคคลที่มีภมูิหลงัครอบครวัเป็นเจา้ของธุรกิจจะมีแนวโนม้เป็น
ผูป้ระกอบการมากกว่ากลุม่บคุคลที่ไม่มีภูมิหลงัครอบครวัเป็นเจา้ของธุรกิจ อาจกลา่วอีกนยัหนึ่งได้
ว่า ภูมิหลงัที่ครอบครวัเป็นผูป้ระกอบการ จะสง่ผลต่อแนวโนม้การเป็นผูป้ระกอบการ สอดคลอ้งกบั 
Basu (2004), และ Green, et al. (1996) ที่ พบว่ า  การตัดสิน ใจในการเริ่มต้นธุ รกิ จของ
ผูป้ระกอบการ จะไดร้บัอิทธิพลมาจากภูมิหลงัที่ครอบครวัเป็นผูป้ระกอบการ ไม่ว่าจะเขา้ไปมีส่วน
ร่วมในธุรกิจของพ่อแม่ หรือเข้าไปเก่ียวข้องกับธุรกิจของบุคคลคุ้นเคยก็ตาม มากไปกว่านั้น 
Caliendo, et al. (2009) พบว่า ภูมิหลังของครอบครวัมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงจากสถานะ
ลูกจ้างให้กลายเป็นผู้ประกอบการ เนื่องจากครอบครัวเปรียบเสมือนตัวแทนในการเรียนรูถ้ึง
กิจกรรมการเป็นผู้ประกอบการ (Fahed-Sreih, et al., 2009) ครอบครัวจะฝึกหัดให้เป็น
ผูป้ระกอบการตัง้แต่อายุยงันอ้ย (Basu, 2004) และถ่ายทอดทกัษะที่จ  าเป็นในการสรา้งธุรกิจธุรกิจ 
เช่น ดา้นการขยายตลาด การพัฒนาตลาด การขยายการด าเนินงาน และการยกระดับทางดา้น
เทคโนโลยีต่างๆ (Fahed-Sreih, et al., 2009) ถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการเป็นผูป้ระกอบการ (Basu, 
2004) หากมีการเปรียบเทียบด้านภูมิหลังของครอบครัว โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
ผูป้ระกอบการ และบคุคลทั่วไปที่ไม่ไดเ้ป็นผูป้ระกอบการ พบว่า กลุ่มผูป้ระกอบการจะมีพ่อแม่เป็น
เจา้ของธุรกิจมากกว่ากลุ่มบุคคลทั่วไปที่ไม่ไดเ้ป็นผูป้ระกอบการ (Green, et al., 1996) ดงันัน้ภูมิ
หลงัที่ครอบครวัเป็นผูป้ระกอบการ จึงจ าเป็นส าหรบัการเริ่มตน้ธุรกิจของผูป้ระกอบการ (Altinay, 
Madanoglu, Daniele, and Lashley, 2012) 

ถึงแมว้่าการที่มีครอบครวัเป็นผูป้ระกอบจะมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการเริ่มตน้
ธุรกิจ แต่ยังมีนักวิชาการบางรายที่พบว่าภูมิหลงัครอบครวัของผูป้ระกอบการไม่เก่ียวขอ้งกับการ
ก่อตั้งธุรกิจ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าภูมิหลังครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับการก่อตั้งธุรกิจ 
(Mazzarol, et al., 1999) 
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ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการที่เก่ียวเนื่องกับภาคการ
ท่องเที่ยว Altinay et al. (2012) ไดท้ดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างครอบครวัของผูป้ระกอบการ และ
ความตัง้ใจในการเริ่มตน้ธุรกิจ ซึ่งตัง้อยู่บนค าถามที่ว่ามีใครในครอบครวัมีประสบการณใ์นการเป็น
ผูป้ระกอบการมาก่อนหรือไม่ และพบว่าหากมีบุคคลในครอบครวัเป็นผูป้ระกอบมาก่อน จะส่งผล
ต่อความเป็นไปไดท้ี่จะเป็นผูป้ระกอบการเพิ่มขึน้ เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั Gurel, et al. (2010) 
ที่พบว่า ภูมิหลังที่ครอบครวัเป็นผู้ประกอบการ จะมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจเป็น
ผูป้ระกอบการ เนื่องจากการที่มีครอบครวัเป็นผูป้ระกอบการจะท าใหบุ้คคลมีโอกาสไดร้บัทักษะ
ทางธุรกิจ มีแนวคิดในการด าเนินธุรกิจ มีวิสยัทัศนท์ี่ดี และมีความมั่นใจ อนัจะน าไปสู่แนวโนม้ใน
การเริ่มตน้ธุรกิจ 

 
2. ขนำดของธุรกิจโรงแรม  

ส าหรบัขนาดของธุรกิจโรงแรมนัน้ มีนกัวิชาการต่างๆ พยายามจดัประเภทของโรงแรม โดย
ใชเ้กณฑก์ารพิจารณาจากจ านวนหอ้งพกัไวแ้ตกต่างกนั ซึ่งเป็นไปตามประเทศที่ท าการศึกษา โดย  
Glancey and Pettigrew (1997) ไดศ้ึกษาอุตสาหกรรมโรงแรมในกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร 
และจ าแนกขนาดของธุรกิจโรงแรมตามจ านวนหอ้งพกัออกเป็น 3 ขนาด ดงันี ้

1. โรงแรมขนาดย่อม มีจ านวนหอ้งพกัทัง้หมดนอ้ยกว่า 100 หอ้ง  

2. โรงแรมขนาดกลาง มีจ านวนหอ้งพกัทัง้หมดระหว่าง 100 ถึง 500 หอ้ง  

3. โรงแรมขนาดใหญ่ มีจ านวนหอ้งพกัทัง้หมดมากกว่า 500 หอ้ง 

ในขณะที่ Jaafar, et al. (2011) ไดศ้ึกษาอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศมาเลเซีย และ
จ าแนกขนาดของธุรกิจโรงแรมตามจ านวนหอ้งพกัออกเป็น 3 ขนาด ดงันี ้

1. โรงแรมขนาดย่อม มีจ านวนหอ้งพกัทัง้หมดไม่เกิน 50 หอ้ง  

2. โรงแรมขนาดกลาง มีจ านวนหอ้งพกัทัง้หมดระหว่าง 51 ถึง 100 หอ้ง  

3. โรงแรมขนาดใหญ่ มีจ านวนหอ้งพกัทัง้หมดมากกว่า 100 หอ้ง 

ส าหรบัประเทศไทยแลว้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไดจ้ าแนกขนาดของธุรกิจโรงแรม
ตามจ านวนหอ้งพกัออกเป็น 3 ขนาดเช่นกนั  ดงันี ้

1. โรงแรมขนาดย่อม มีจ านวนหอ้งพกัทัง้หมดไม่เกิน 59 หอ้ง  

2. โรงแรมขนาดกลาง มีจ านวนหอ้งพกัทัง้หมดระหว่าง 60 ถึง 149 หอ้ง  

3. โรงแรมขนาดใหญ่ มีจ านวนหอ้งพกัตัง้แต่ 150 หอ้งขึน้ไป 
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3. กรอบแนวควำมคิด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภำพ 2.1 แสดงกรอบแนวคิดวิจัย

ทุนส่วนบุคคล (Individual Capital) 
 

1. เพศ (Gender) 
2. อาย ุ(Age) 
3. ระดบัการศกึษา (Education)  
4. ประสบการณใ์นอาชีพ (Career Experience) 

4.1 ประสบการณใ์นหนา้ที่  
(Functional Experience) 

4.2 ประสบการณใ์นอตุสาหกรรม  
 (Industry Experience) 
4.3 ประสบการณใ์นการเริ่มตน้ธุรกิจ  

 (Start-up Experience) 
4.4 ประสบการณม์ือสอง  
 (Vicarious Experience) 

 

 
ขนำดของธุรกิจโรงแรม 




