
 
 

 

บทที ่ 4 
 

ผลกำรวิจัย 
 

การวิจัยครัง้นี ้เป็นการศึกษาเรื่อง ทุนส่วนบุคคลที่ส  าคัญของผู้ประกอบการโรงแรมใน
จงัหวดัเชียงใหม่ จากการวิเคราะหข์อ้มลูท าใหไ้ดผ้ลลพัธต์ามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ซึ่งสามารถ
น าเสนอออกเป็น 3 สว่น ดงัต่อไปนี ้ 

สว่นที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทุนส่วนบุคคลที่ส  าคัญของผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัด
เชียงใหม่ ตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยัขอ้ที่ 1 โดยการใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห ์

สว่นที่ 2 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทุนส่วนบุคคลกับขนาดของธุรกิจโรงแรม 
ตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยัขอ้ที่ 2 โดยใชส้ถิติเพียรส์นัไคสแควร ์(Pearson Chi-square) 

สว่นที่ 3 ผลการวิเคราะหเ์ชิงคณุภาพ   
จากสาระส าคัญดงักล่าวขา้งตน้ จึงขอน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลอย่างละเอียดในแต่

ละประเด็นตามล าดบัดงัต่อไปนี ้
 

ส่วนที ่1 ผลกำรวิเครำะห์ทุนส่วนบุคคลที่ส ำคัญของผู้ประกอบกำรโรงแรมในจังหวัด
เชียงใหม่ ตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยข้อที่ 1 โดยกำรใช้สถิติเชิงพรรณนำในกำร
วิเครำะห ์

ผลการวิเคราะหใ์นส่วนที่ 1 นี ้ผูว้ิจัยขอน าเสนอทัง้ขอ้มูลทั่วไปของผูป้ระกอบการโรงแรม 
และทนุสว่นบคุคลของผูป้ระกอบการโรงแรม ดงัแสดงไวใ้นตาราง 4.1 
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ตำรำง 4.1 แสดงควำมถ่ี ร้อยละ และค่ำเฉล่ียของข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกอบกำรโรงแรม 
          (n = 250) 

ข้อมูลท่ัวไป จ ำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
 ชาย 122 48.80 
 หญิง 128 51.20 
2. อายุ 
 21-30 ปี 11 4.40 
 31-40 ปี 90 36.00 
 41-50 ปี 100 40.00 
 51-60 ปี 49 19.60 
 61 ปีขึน้ไป - - 
3. ขนาดของธุรกิจโรงแรม   
 โรงแรมขนาดย่อม (หอ้งพกัไม่เกิน 59 หอ้ง) 172 68.80 
 โรงแรมขนาดกลาง (หอ้งพกั 60 – 149 หอ้ง) 78 31.20 
4. ระดบัการศกึษา 
 ต ่ากว่ามธัยมศกึษา - - 
 มธัยมศกึษา/ ปวช. - - 
 อนปุรญิญา (ปวส.) 7 2.80 
 ปรญิญาตร ี 162 64.80 
 สงูกว่าปรญิญาตร ี 81 32.40 
5. สาขาที่ท่านเรียนจบ   
 บรหิารธุรกิจ (การตลาด/ การจดัการ/ 

การบริหารทรพัยากรมนุษย/์ การบญัชี/ การเงิน) 
160 64.00 

 การเป็นผูป้ระกอบการ/ การเป็นเจา้ของธุรกิจ 15 6.00 
 การจดัการโรงแรม/ การจดัการท่องเที่ยว/  

การจดัการอตุสาหกรรมบรกิาร 
42 16.80 

 อ่ืนๆ (เช่น วิศวกรรมศาสตร ์วิทยาศาสตร ์และ
นิเทศศาสตร)์  

33 13.20 
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ตำรำง 4.1  (ต่อ) 
(n = 250) 

ข้อมูลท่ัวไป จ ำนวน ร้อยละ 
6. การเขา้ร่วมอบรม   
 เคยเขา้รว่มอบรม 195 78.00 
 ไม่เคยเขา้รว่มอบรม 55 22.00 
7. หลกัสตูรที่เคยเขา้รว่มอบรม   
 หลกัสตูรการเป็นผูป้ระกอบการ/ การเป็น 

เจา้ของธุรกิจ 
120 61.54 

 หลกัสตูรการจดัการโรงแรม/ การจดัการ
ท่องเที่ยว/ การจดัการอตุสาหกรรมบริการ 

73 37.44 

 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ 2 1.02 
8. พ่อแม่เป็นผูป้ระกอบการ 
 พ่อแม่เป็นผูป้ระกอบการ 132 52.80 
 พ่อแม่ไม่ไดเ้ป็นผูป้ระกอบการ 118 47.20 
9. การเขา้ไปมีส่วนรว่มในธุรกิจพ่อแม่   
 มีสว่นรว่มในธุรกิจพ่อแม่ 128 96.97 
 ไม่มีสว่นรว่มในธุรกิจพ่อแม่ 4 3.03 
10. ระยะเวลาที่เขา้ไปมีสว่นรว่มในธุรกิจพ่อแม่เฉลี่ย 13.09 ปี  
11. เคยเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่พ่อแม่ 
ในช่วงตัง้แต่เล็กจนโต 

  

 เคย 38 15.20 
 ไม่เคย 212 84.80 
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ตำรำง 4.1  (ต่อ) 
(n = 250) 

ข้อมูลท่ัวไป จ ำนวน ร้อยละ 
12. บคุคลคุน้เคยที่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ   
 ลงุ ปา้ 12 31.59 
 ปู่  ย่า 7 18.42 
 ตา ยาย 6 15.79 
 นา้ 7 18.42 
 อา 2 5.26 
 ลกูพี่ลกูนอ้ง 3 7.89 
 คู่สมรส 1 2.63 
13. กิจกรรมส าคญัที่เขา้ไปเก่ียวขอ้งในธุรกิจของบคุคลที่คุน้เคย   
 ดา้นการขาย 31 81.58 
 ดา้นการบญัชี 5 13.16 
 ดา้นการตลาด 2 5.26 
14. ประสบการณก์ารท างานในองคก์ารต่างๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบั
อตุสาหกรรมโรงแรม 

  

 มีประสบการณ ์ 152 60.80 
 ไม่มีประสบการณ ์ 98 39.20 
15. ระยะเวลาการท างานในองค์การต่างๆ ที่ ไม่ เก่ียวข้องกับ
อตุสาหกรรมโรงแรมเฉลี่ย 

8.51 ปี  

16. ประสบการณก์ารท างานในอตุสาหกรรมโรงแรม   
 มีประสบการณ ์ 93 37.20 
 ไม่มีประสบการณ ์ 157 62.80 
17. ระยะเวลาการท างานในอตุสาหกรรมโรงแรมเฉลี่ย 7.97 ปี  
18. ประสบการณใ์นการเป็นผูป้ระกอบการ/ เจา้ของกิจการ  
โดยมีสว่นรว่มในการก่อตัง้ธุรกิจ 

  

 มีประสบการณ ์ 165 66.00 
 ไม่มีประสบการณ ์ 85 34.00 
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ตำรำง 4.1  (ต่อ) 
(n = 250) 

ข้อมูลท่ัวไป จ ำนวน ร้อยละ 
19. ระยะเวลาในการเป็นผูป้ระกอบการ/ เจา้ของกิจการ เฉลี่ย 9.77 ปี  
20. ไม่เคยผ่านการท างานมาเลย - - 

 
จากตาราง 4.1 ผูป้ระกอบการโรงแรมที่ตอบแบบสอบถามมีจ านวน 250 ราย เป็นเพศหญิง

ใกล้เคียงกับเพศชาย โดยเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 51.20 และเป็นเพศชาย คิดเป็นรอ้ยละ 
48.80 เมื่อจ าแนกตามอายุปรากฏว่าส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 40.00  รองลงมาคือ
อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 36.00 ส่วนกลุ่มอายุที่ตอบแบบสอบถามนอ้ยที่สดุคือ 21-30 
ปี คิดเป็นรอ้ยละ 4.40 และผูป้ระกอบการสว่นใหญ่เป็นเจา้ของธุรกิจโรงแรมขนาดย่อม (หอ้งพกัไม่
เกิน 59 หอ้ง) คิดเป็นรอ้ยละ 68.80 สว่นที่เหลือรอ้ยละ 31.20 เป็นเจา้ของธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง  
(หอ้งพกั 60 – 149 หอ้ง) 

ดา้นการศึกษา พบว่า รอ้ยละ 64.80 หรือเกือบ 2 ใน 3 ของผูป้ระกอบการโรงแรมส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมารอ้ยละ 32.40 หรือเกือบ 1 ใน 3 ส าเร็จการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี และมีเพียงรอ้ยละ 2.80 ที่ส  าเร็จการศึกษาอนุปริญญาตรี (ปวส.) โดยส่วนใหญ่จะ
เลือกเรียนในสาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด/ การจัดการ/ การบริหารทรพัยากรมนุษย/์ การบัญชี/ 
การเงิน) มากที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 64.00 รองลงมา คือ สาขาการจัดการโรงแรม/ การจัดการ
ท่องเที่ยว/ การจัดการอุตสาหกรรมบริการ คิดเป็นรอ้ยละ 16.80 และเลือกเรียนในสาขาการเป็น
ผูป้ระกอบการ/ การเป็นเจา้ของธุรกิจ นอ้ยที่สดุคิดเป็นรอ้ยละ 6.00 เมื่อพิจารณาการเขา้รว่มอบรม
ปรากฏว่า รอ้ยละ 78.00 ของผูป้ระกอบการโรงแรมเคยผ่านการเขา้ร่วมอบรมมาแลว้ทั้งสิน้ ซึ่งมี
เพียงรอ้ยละ 22.00 ที่ไม่เคยผ่านการอบรมใดๆ มาเลย โดยหลกัสตูรที่เคยเขา้รว่มอบรมมากท่ีสดุคือ 
หลกัสตูรการเป็นผูป้ระกอบการ/ การเป็นเจา้ของธุรกิจ คิดเป็นรอ้ยละ 61.54 รองลงมาคือ หลกัสตูร
การจัดการโรงแรม/ การจัดการท่องเที่ยว/ การจัดการอุตสาหกรรมบริการ คิดเป็นรอ้ยละ 37.44 
สว่นที่เหลือรอ้ยละ 1.02 เขา้รว่มอบรมในหลกัสตูรอ่ืนๆ   

ผูป้ระกอบการโรงแรมที่มีพ่อแม่เป็นผูป้ระกอบการมีสดัส่วนที่ใกลเ้คียงกับผูป้ระกอบการ
โรงแรมที่ไม่ไดม้ีพ่อแม่เป็นผูป้ระกอบการ โดยมีพ่อแม่เป็นผูป้ระกอบการ คิดเป็นรอ้ยละ 52.80 สว่น
ที่เหลืออีกรอ้ยละ 47.20 ไม่ได้มีพ่อแม่เป็นผู้ประกอบการ เมื่อพิจารณาในกลุ่มที่มีพ่อแม่เป็น
ผูป้ระกอบการแลว้ พบว่า เกือบทัง้หมดหรือรอ้ยละ 96.97 ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในธุรกิจพ่อแม่เป็น
ระยะเวลาเฉลี่ย 13.09 ปี และมีเพียงเล็กนอ้ยเท่านัน้ หรือรอ้ยละ 3.03 ที่ไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมใน
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ธุรกิจพ่อแม่ (ถึงแมว้่ากลุ่มผูป้ระกอบการจะไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนรว่มในธุรกิจพ่อแม่ แต่ผูป้ระกอบการ
กลุ่มนีท้ัง้หมดไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบุคคลคุน้เคยที่ไม่ใช่พ่อแม่ในช่วงตัง้แต่เล็กจนโต ดัง
แสดงไวใ้นตาราง 7) 

การเขา้ไปเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่พ่อแม่ในช่วงตัง้แต่เล็กจนโต พบว่า ส่วน
ใหญ่ หรือรอ้ยละ 84.80 ไม่เคยเขา้ไปเก่ียวขอ้ง และมีเพียงรอ้ยละ 15.20 ที่เขา้ไปเก่ียวขอ้ง  เมื่อ
พิจารณาในกลุ่มที่เคยเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่พ่อแม่ในช่วงตัง้แต่เล็กจนโตนัน้ 
ปรากฏว่า รอ้ยละ 31.59 หรือเกือบ 1 ใน 3 ของผูป้ระกอบการโรงแรมไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกับธุรกิจ
ของลุง ป้า รองลงมา คือ ของปู่  ย่า และ นา้ คิดเป็นรอ้ยละเท่าๆ กัน คือ 18.42 นอกเหนือจากนีไ้ด้
เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของญาติๆ ในครอบครวั โดยส่วนใหญ่เขา้ไปเก่ียวขอ้งในกิจกรรมดา้นการ
ขาย คิดเป็นรอ้ยละ 81.58 รองลงมา คือ ดา้นการบัญชี คิดเป็นรอ้ยละ 13.16 และน้อยที่สุด คือ 
ดา้นการตลาด คิดเป็นรอ้ยละ 5.26 

ประสบการณก์ารท างานในองคก์ารต่างๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัอตุสาหกรรมโรงแรม พบว่า รอ้ย
ละ 60.80 หรือ 2 ใน 3 ของผูป้ระกอบการโรงแรมเคยผ่านการท างานในองคก์ารต่างๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้ง
กบัอตุสาหกรรมโรงแรมมาแลว้ทัง้สิน้ โดยมีระยะเวลาในการท างานเฉลี่ย 8.51 ปี ส่วนที่เหลือรอ้ย
ละ 39.20 ไม่เคยผ่านการท างานดงักลา่วมาเลย 

ประสบการณ์การท างานในอุตสาหกรรมโรงแรม พบว่า รอ้ยละ 62.80 หรือเกือบ 2 ใน 3 
ของผูป้ระกอบการโรงแรมไม่เคยยุ่งเก่ียวกบัอตุสาหกรรมโรงแรมเลย ในขณะที่ 1 ใน 3 หรือรอ้ยละ 
37.20 เท่านัน้ที่เคยยุ่งเก่ียวในอตุสาหกรรมโรงแรม โดยมีระยะเวลาในการท างานเฉลี่ย 7.97 ปี 

ผูป้ระกอบโรงแรมเกือบ 2 ใน 3 หรือรอ้ยละ 66.00 เคยเป็นผูป้ระกอบการหรือเป็นเจา้ของ
กิจการ โดยมีส่วนร่วมในการก่อตัง้ธุรกิจ เป็นระยะเวลาเฉลี่ย 9.77 ปี และมีเพียง 1 ใน 3 หรือรอ้ย
ละ 34.00 ที่ไม่เคยเป็นผูป้ระกอบการหรือเป็นเจา้ของกิจการมาเลย 

 
ตำรำง 4.2 แสดงควำมถ่ี และร้อยละของประสบกำรณม์ือสอง 

(n = 250) 
ประสบกำรณม์ือสอง จ ำนวน ร้อยละ 

มีประสบการณ ์ 154 61.60 
ไม่มีประสบการณ ์ 96 38.40 
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จากตาราง 4.2 ผูป้ระกอบการโรงแรมส่วนใหญ่เคยผ่านประสบการณ์มือสอง กล่าวคือ  
รอ้ยละ 61.60 หรือ 3 ใน 5 ของผูป้ระกอบการโรงแรมนัน้ ไดเ้ขา้ไปมีส่วนรว่มในธุรกิจพ่อแม่ หรือเขา้
ไปเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่พ่อแม่ ในช่วงตัง้แต่เล็กจนโต ในขณะที่เกือบ 2 ใน 5 ของ
ผูป้ระกอบการโรงแรมนัน้ ไม่มีประสบการณม์ือสองเลย 
 
ตำรำง 4.3 แสดงควำมถ่ี และร้อยละของประสบกำรณ์มือสองจ ำแนกตำมกำรเข้ำไป

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ ในช่วงตั้งแต่เล็กจนโต และพ่อ
แม่เป็นผู้ประกอบกำร 

(n = 250) 

 
เคยเข้ำไปเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบุคคลอื่นที่

ไม่ใช่พ่อแม่ 

 

พ่อแม่เป็นผู้ประกอบกำร 
 

พ่อแม่ไม่ได้เป็น
ผู้ประกอบกำร 

มีส่วนร่วมใน 
ธุรกิจพ่อแม่ 

ไม่มีส่วนร่วมใน
ธุรกิจพ่อแม่ 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
เคยเขา้ไปเก่ียวขอ้ง 11 4.40 4 1.6 23 9.20 
ไม่เคยเขา้ไปเก่ียวขอ้ง 117 46.8 - - 95 38.00 

 
จากตาราง 4.3 เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มผูป้ระกอบการโรงแรมที่เคยผ่านประสบการณม์ือ

สองมานัน้ พบว่า รอ้ยละ 46.8 ของผูป้ระกอบการโรงแรมไดร้บัประสบการณม์าจากการที่มีพ่อแม่
เป็นผูป้ระกอบการ และไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในธุรกิจพ่อแม่ รองลงมา คือ การเขา้ไปเก่ียวขอ้งกับ
ธุรกิจของบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่พ่อแม่ ถึงแมว้่าพ่อแม่จะไม่ไดเ้ป็นผูป้ระกอบการก็ตาม คิดเป็นรอ้ยละ 
9.20 ในขณะที่กลุ่มผูป้ระกอบการที่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในธุรกิจพ่อแม่และยงัไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกับ
ธุรกิจของบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่พ่อแม่อีกดว้ย มีเพียงรอ้ยละ 4.40 ส่วนที่เหลืออีกรอ้ยละ 1.60 ได้รบั
ประสบการณ์มาจากการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่พ่อแม่ ถึงแมว้่าจะมีพ่อแม่
เป็นผูป้ระกอบการแต่ก็ไม่ไดม้ีสว่นรว่มในธุรกิจพ่อแม่ 
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ตำรำง 4.4 แสดงควำมถ่ี และร้อยละของประสบกำรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรม
โรงแรม จ ำแนกตำมประสบกำรณใ์นอุตสำหกรรมโรงแรม และประสบกำรณ์
ในกำรเร่ิมต้นธุรกิจ 

(n = 250) 
ประสบกำรณก์ำร
ท ำงำนในองคก์ำร
ต่ำงๆ ทีไ่ม่เกี่ยวข้อง
กับอุตสำหกรรม

โรงแรม 

ประสบกำรณ ์
กำรท ำงำนใน
อุตสำหกรรม 

โรงแรม 
 

ประสบกำรณก์ำรเป็นผู้ประกอบกำร/ 
เจ้ำของกิจกำร โดยมีส่วนร่วม 

ในกำรก่อตั้งธุรกิจ 
มีประสบกำรณ ์ ไม่มีประสบกำรณ ์

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
 

มีประสบการณ ์
มีประสบการณ ์ 28 11.20 12 4.80 
ไม่มีประสบการณ ์ 61 24.40 51 20.40 

 

ไม่มีประสบการณ ์
มีประสบการณ ์ 31 12.40 22 8.80 
ไม่มีประสบการณ ์ 45 18.00 - - 

 
จากตาราง 4.4 ผู้ประกอบการโรงแรมทั้งหมดเคยผ่านประสบการณ์ในการท างานที่

หลากหลายแตกต่างกนั ไม่มีผูป้ระกอบการรายใดเลยที่ไม่เคยผ่านประสบการณใ์นการท างาน 
เมื่อพิจารณาประสบการณต่์างๆ ในการท างานของผูป้ระกอบการโรงแรม พบว่า ส่วนใหญ่

เคยผ่านการท างานในองคก์ารที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัอตุสาหกรรมโรงแรม และยงัเคยเป็นผูป้ระกอบการ 
หรือเจ้าของกิจการมาก่อน คิดเป็นรอ้ยละ 24.4 รองลงมา คือ เคยผ่านเป็นผ่านการท างานใน
องคก์ารที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมโรงแรม คิดเป็นรอ้ยละ 20.40 และนอ้ยที่สดุ คือ เคยผ่านทัง้
การท างานในองคก์ารที่ไม่เก่ียวขอ้งกับอุตสาหกรรมโรงแรม และเคยเขา้ไปท างานในอตุสาหกรรม
โรงแรม คิดเป็นรอ้ยละ 4.80 
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ส่วนที ่2 ผลกำรทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทุนส่วนบุคคลกับขนำดของธุรกิจโรงแรม 
ตำมวัตถุประสงคข์องกำรวิจัยข้อที ่2 โดยใช้สถิติเพียรสั์นไคสแควร ์(Pearson Chi-square) 

ผลการวิเคราะหใ์นส่วนที่ 2 นี ้ผูว้ิจัยขอน าเสนอผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทุน
สว่นบคุคลกบัขนาดของธุรกิจโรงแรมทีละประเด็น ดงัต่อไปนี ้

 
ตำรำง 4.5 แสดงค่ำสถิติทดสอบควำมสัมพันธ์โดยใช้สถิติเพียร์สันไคสแควร์ (Pearson 

Chi-square) ระหว่ำงเพศกับขนำดของธุรกิจโรงแรม 
(n = 250) 

 
เพศ 

ขนำดของธุรกิจโรงแรม  
df 

 
Chi-square 

 
Sig ขนำดย่อม ขนำดกลำง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 84 68.90 38 31.10 1 0.000 0.986 
หญิง 88 68.80 40 31.30 

 
จากตาราง 4.5 เพศของผูป้ระกอบการไม่มีความสมัพันธ์กับขนาดของธุรกิจโรงแรม หรือ

กล่าวอีกนัยหนึ่งไดว้่า ผูป้ระกอบการโรงแรมไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง ก็มีแนวโน้มเป็น
เจา้ของโรงแรมในขนาดไม่แตกต่างกนั 
 
ตำรำง 4.6 แสดงค่ำสถิติทดสอบควำมสัมพันธ์โดยใช้สถิติเพียร์สันไคสแควร์ (Pearson 

Chi-square) ระหว่ำงอำยุกับขนำดของธุรกิจโรงแรม 
(n = 239) 

 
อำยุ 

ขนำดของธุรกิจโรงแรม  
df 

 
Chi-square 

 
Sig ขนำดย่อม ขนำดกลำง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
31-40 ปี 67 74.40 23 25.60 2 5.439 

 
0.066 

41-50 ปี 68 68.00 32 32.00 
51-60 ปี 27 55.10 22 44.90 
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จากตาราง 4.6 เมื่อพิจารณาอายุของผู้ประกอบการโรงแรม พบว่า กลุ่มผู้ประกอบการ
โรงแรมที่มีอายรุะหว่าง 21 – 30 ปี มีเพียง 11 ราย จึงไม่ไดน้ ามาวิเคราะห ์เนื่องจากมีจ านวนที่นอ้ย
กว่า 30 ราย โดย Ghasemi and Zahediasl (2012) กลา่วว่า กลุม่ตวัอย่างควรมีตัง้แต่ 30 ตวัอย่าง
ขึน้ไป เมื่อน ามาวิเคราะห์แล้วจึงจะเป็นค่าเฉลี่ยที่แท้จริงของประชากร ดังนั้นจึงเหลือกลุ่ม
ผูป้ระกอบการโรงแรมที่น ามาวิเคราะห ์จ านวน 239 ราย 

จากตาราง 4.6 อายุของผูป้ระกอบการไม่มีความสมัพันธ์กับขนาดของธุรกิจโรงแรม หรือ
กล่าวไดว้่า ผูป้ระกอบการโรงแรมไม่ว่าจะมีอายุในช่วงใดก็ตาม ก็มีแนวโนม้เป็นเจา้ของโรงแรมใน
ขนาดไม่แตกต่างกนั 

 
ตำรำง 4.7 แสดงค่ำสถิติทดสอบควำมสัมพันธ์โดยใช้สถิติเพียร์สันไคสแควร์ (Pearson 

Chi-square) ระหว่ำงระดับกำรศึกษำกับขนำดของธุรกิจโรงแรม 
(n = 243) 

 
ระดับกำรศึกษำ 

ขนำดของธุรกิจโรงแรม  
df 

 
Chi-square 

 
Sig ขนำดย่อม ขนำดกลำง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ปรญิญาตร ี 117 72.20 45 27.80 1 3.432* 0.035 
สงูกว่าปรญิญาตรี 49 60.50 32 39.50 

 

* มีนยัความส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
 

จากตาราง 4.7 เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของผู้ประกอบการโรงแรม พบว่า กลุ่ม
ผู้ประกอบการโรงแรมที่จบการศึกษะระดับอนุปริญญา (ปวส.) มีเพียง 7 ราย จึงไม่ได้น ามา
วิเคราะห์ เนื่องจากมีจ านวนที่น้อยกว่า 30 ราย โดย Ghasemi and Zahediasl (2012) กล่าวว่า 
กลุ่มตวัอย่างควรมีตัง้แต่ 30 ตวัอย่างขึน้ไป เมื่อน ามาวิเคราะหแ์ลว้จึงจะเป็นค่าเฉลี่ยที่แทจ้ริงของ
ประชากร ดงันัน้จึงเหลือกลุม่ผูป้ระกอบการโรงแรมที่น ามาวิเคราะห ์จ านวน 243 ราย 

จากตาราง 4.7 ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์กับขนาดของธุรกิจ
โรงแรม หรือกล่าวไดว้่า เมื่อใดก็ตามที่ผูป้ระกอบการจบการศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี เมื่อ
นั้นจะมีแนวโน้มเป็นเจ้าของโรงแรมในขนาดกลางมากกว่า คิดเป็นรอ้ยละ  39.50 ในขณะที่
ผูป้ระกอบการที่จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี มีแนวโนม้เป็นเจา้ของโรงแรมในขนาดย่อมมากกว่า 
คิดเป็นรอ้ยละ 72.20 
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ตำรำง 4.8 แสดงค่ำสถิติทดสอบควำมสัมพันธ์โดยใช้สถิติเพียร์สันไคสแควร์ (Pearson 
Chi-square) ระหว่ำงสำขำทีเ่รียนจบกับขนำดของธุรกิจโรงแรม 

(n = 235) 
 

สำขำทีจ่บ 
ขนำดของธุรกิจโรงแรม  

df 
 

Chi-square 
 

Sig ขนำดย่อม ขนำดกลำง 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

บรหิารธุรกิจ 111 69.40 49 30.60 2 3.248 0.197 
การจดัโรงแรม / 
การท่องเที่ยว 

25 59.50 17 40.50 

อ่ืนๆ 26 78.80 7 21.20 

 
จากตาราง 4.8 เมื่อพิจารณาสาขาที่ เรียนจบของผู้ประกอบการโรงแรม พบว่า กลุ่ม

ผูป้ระกอบการโรงแรมที่เรียนจบสาขาการเป็นผูป้ระกอบการ /การเป็นเจา้ของธุรกิจ มีเพียง 15 ราย 
จึงไม่ได้น ามาวิเคราะห์ เนื่องจากมีจ านวนที่น้อยกว่า 30 ราย โดย Ghasemi and Zahediasl 
(2012) กล่าวว่า กลุ่มตัวอย่างควรมีตั้งแต่ 30 ตัวอย่างขึน้ไป เมื่อน ามาวิเคราะห์แล้วจึงจะเป็น
ค่าเฉลี่ยที่แทจ้ริงของประชากร ดงันัน้จึงเหลือกลุ่มผูป้ระกอบการโรงแรมที่น ามาวิเคราะห ์จ านวน 
235 ราย 

จากตาราง 4.8 สาขาที่ผูป้ระกอบการเรียนจบไม่มีความสมัพนัธก์บัขนาดของธุรกิจโรงแรม 
หรือกล่าวไดว้่า ผูป้ระกอบการโรงแรมไม่ว่าจะเรียนจบในสาขาใดก็ตาม ก็มีแนวโน้มเป็นเจา้ของ
โรงแรมในขนาดไม่แตกต่างกนั 
 
ตำรำง 4.9 แสดงค่ำสถิติทดสอบควำมสัมพันธ์โดยใช้สถิติเพียร์สันไคสแควร์ (Pearson 

Chi-square) ระหว่ำงกำรเข้ำร่วมอบรมกับขนำดของธุรกิจโรงแรม 
(n = 250) 

 
กำรเข้ำร่วมอบรม 

ขนำดของธุรกิจโรงแรม  
df 

 
Chi-square 

 
Sig ขนำดย่อม ขนำดกลำง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
เคย 127 65.10 68 34.90 1 5.567* 0.018 
ไม่เคย 45 81.80 10 18.20 

 

* มีนยัความส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
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จากตาราง 4.9 การเขา้รว่มอบรมมีความสมัพนัธก์บัขนาดของธุรกิจโรงแรม หรือกล่าวไดว้่า 
เมื่อใดก็ตามที่ผูป้ระกอบการที่เคยผ่านการเขา้ร่วมอบรม เมื่อนัน้จะมีแนวโนม้เป็นเจา้ของโรงแรมใน
ขนาดกลางมากกว่า คิดเป็นรอ้ยละ 34.90 ในขณะที่ผูป้ระกอบการที่ไม่เคยผ่านการเขา้ร่วมอบรม
มาเลย มีแนวโนม้เป็นเจา้ของโรงแรมในขนาดย่อมมากกว่า คิดเป็นรอ้ยละ 81.80 
 
ตำรำง 4.10 แสดงค่ำสถิติทดสอบควำมสัมพันธ์โดยใช้สถิติเพียร์สันไคสแควร์ (Pearson 

Chi-square) ระหว่ำงหลักสูตรทีเ่ข้ำร่วมอบรมกับขนำดของธุรกิจโรงแรม 
(n = 193) 

หลักสูตรทีเ่ข้ำร่วม
อบรม 

ขนำดของธุรกิจโรงแรม  
df 

 
Chi-square 

 
Sig ขนำดย่อม ขนำดกลำง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
การเป็นผูป้ระกอบการ / 
การเป็นเจา้ของธุรกิจ 

79 65.80 41 34.20 1 0.000 0.991 

การจดัการโรงแรม /  
การท่องเที่ยว  

48 65.80 25 34.20 

 
จากตาราง 4.10 เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มผูป้ระกอบการที่เคยผ่านการอบรมมีทัง้สิน้ 195 

ราย พบว่า กลุ่มผูป้ระกอบการโรงแรมที่เคยผ่านการเขา้ร่วมอบรมในหลกัสูตรอ่ืนๆ มีเพียง 2 ราย 
จึงไม่ได้น ามาวิเคราะห์ เนื่องจากมีจ านวนที่น้อยกว่า 30 ราย โดย Ghasemi and Zahediasl 
(2012) กล่าวว่า กลุ่มตัวอย่างควรมีตั้งแต่ 30 ตัวอย่างขึน้ไป เมื่อน ามาวิเคราะห์แล้วจึงจะเป็น
ค่าเฉลี่ยที่แทจ้ริงของประชากร ดงันัน้จึงเหลือกลุ่มผูป้ระกอบการโรงแรมที่น ามาวิเคราะห ์จ านวน 
193 ราย 

จากตาราง 4.10 หลกัสตูรที่เขา้ร่วมอบรมไม่มีความสมัพนัธก์บัขนาดของธุรกิจโรงแรม หรือ
กล่าวได้ว่า ผู้ประกอบการโรงแรมไม่ว่าจะเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรใดก็ตาม ก็มีแนวโน้มเป็น
เจา้ของโรงแรมในขนาดไม่แตกต่างกนั 
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ตำรำง 4.11 แสดงค่ำสถิติทดสอบควำมสัมพันธ์โดยใช้สถิติเพียร์สันไคสแควร์ (Pearson 
Chi-square) ระหว่ำงประสบกำรณม์ือสองกับขนำดของธุรกิจโรงแรม 

(n = 250) 
 

ประสบกำรณม์ือสอง 
ขนำดของธุรกิจโรงแรม  

df 
 

Chi-square 
 

Sig ขนำดย่อม ขนำดกลำง 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ม ี 105 68.20 49 31.80 1 0.071 0.789 
ไม่ม ี 67 69.80 29 30.20 

 
จากตาราง 4.11 ประสบการณ์มือสองไม่มีความสมัพันธ์กับขนาดของธุรกิจโรงแรม หรือ

กล่าวไดว้่า ผูป้ระกอบการโรงแรมไม่ว่าจะเคยมีประสบการณม์ือสองหรือไม่ก็ตาม ก็มีแนวโนม้เป็น
เจา้ของโรงแรมในขนาดไม่แตกต่างกนั 
 
ตำรำง 4.12 แสดงค่ำสถิติทดสอบควำมสัมพันธโ์ดยใช้สถิติเพียรส์ันไคสแควร ์(Pearson 

Chi-square) ระหว่ำงประสบกำรณใ์นกำรท ำงำนต่ำงๆ กับขนำดของธุรกิจ
โรงแรม 

(n = 188) 
ประสบกำรณใ์น 
กำรท ำงำนต่ำงๆ 

ขนำดของธุรกิจโรงแรม  
df 

 
Chi-square 

 
Sig ขนำดย่อม ขนำดกลำง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ท างานที่ไม่เก่ียวขอ้งกบั
อตุสาหกรรมโรงแรม 

45 88.20 6 11.80 4 12.284** 0.006 

เคยเป็นผูป้ระกอบการ 28 62.20 17 37.80 
ท างานที่ไม่เก่ียวขอ้งกบั
อตุสาหกรรมโรงแรม และ
เคยเป็นผูป้ระกอบการ 

39 63.90 22 36.10 

ท างานในอตุสาหกรรม
โรงแรม และเคยเป็น
ผูป้ระกอบการ 

18 58.10 13 41.90 

** มีนยัความส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  
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จากตาราง 4.12 เมื่อพิจารณาประสบการณใ์นการท างานต่างๆ พบว่า กลุ่มผูป้ระกอบการ
โรงแรมที่ เคยผ่านประสบการณ์ในการท างานในอุตสาหกรรมโรงแรม มีเพียง 22 ราย กลุ่ม
ผู้ประกอบการโรงแรมที่เคยผ่านประสบการณ์ทั้งในอุตสาหกรรมโรงแรมและไม่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมโรงแรม มีเพียง 12 ราย กลุ่มผูป้ระกอบการโรงแรมที่เคยผ่านประสบการณ์มาอย่าง
หลากหลาย คือ ในอุตสาหกรรมโรงแรม ไม่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรม และเคยเป็น
ผูป้ระกอบการ มีเพียง 28 ราย ซึ่งผูป้ระกอบการทั้ง 3 กลุ่มนี ้จ  านวนที่น้อยกว่า 30 ราย จึงไม่ได้
น ามาวิเคราะห์ โดย Ghasemi and Zahediasl (2012) กล่าวว่า กลุ่มตัวอย่างควรมีตั้งแต่ 30 
ตวัอย่างขึน้ไป เมื่อน ามาวิเคราะหแ์ลว้จึงจะเป็นค่าเฉลี่ยที่แทจ้ริงของประชากร ดงันัน้จึงเหลือกลุ่ม
ผูป้ระกอบการโรงแรมที่น ามาวิเคราะห ์จ านวน 188 ราย 

จากตาราง 4.12 ประสบการณ์ในการท างานต่างๆ มีความสัมพันธ์กับขนาดของธุรกิจ
โรงแรม หรือกล่าวไดว้่า เมื่อใดก็ตามที่ผูป้ระกอบการเคยเป็นลกูจา้งในอตุสาหกรรมโรงแรมและเคย
เป็นผูป้ระกอบการมาก่อน เมื่อนัน้จะมีแนวโนม้เป็นเจา้ของโรงแรมในขนาดกลางมากกว่า คิด เป็น
รอ้ยละ 41.90 ในขณะที่ผูป้ระกอบการที่เคยเป็นแต่ลกูจา้งในอตุสาหกรรมที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโรงแรม 
มีแนวโนม้เป็นเจา้ของโรงแรมขนาดย่อมมากกว่า คิดเป็นรอ้ยละ 88.20 
 
ตำรำง 4.13 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 (H1) : ทุนส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับขนาด

ของธุรกิจโรงแรม 
 

ทุนส่วนบุคคล ขนำดของธุรกิจโรงแรม 
เพศ  

อาย ุ  

 
การศกึษา 

ระดบัการศกึษา * 

สาขาที่เรียนจบ  

การเขา้รว่มอบรม * 

หลกัสตูรที่เขา้รว่มอบรม  


* มีความสมัพนัธอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 ไม่มีความสมัพนัธอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
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ตำรำง 4.13 (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้ำนทุนส่วนบุคคล ขนำดของธุรกิจโรงแรม 
ประสบการณม์ือสอง  

ประสบการณใ์นการท างานต่างๆ ** 



** มีความสมัพนัธอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01

 ไม่มีความสมัพนัธอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
 

จากตาราง 4.13 พบว่า สนับสนุนเป็นบางส่วน ในสมมติฐานที่ 1 (H1) : ทุนส่วนบุคคลมี
ความสัมพันธ์กับขนาดของธุรกิจโรงแรม โดยพบว่า ประสบการณ์ในการท างานต่างๆ ระดับ
การศึกษา และการเขา้ร่วมอบรม มีความสมัพนัธก์บัขนาดของธุรกิจโรงแรมที่ผูป้ระกอบการเริ่มตน้
ธุรกิจอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01, 0.05 และ 0.05 ตามล าดบั 
 
ส่วนที ่3 ผลกำรวิเครำะหเ์ชิงคุณภำพ   

การวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง (Semi-structured 
Interview) เพื่อเสริมการวิจยัเชิงปริมาณ ซึ่งจะช่วยใหก้ารตอบค าถามของการวิจยัมีความสมบูรณ์
มากย่ิงขึน้ โดยจะเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 10 ราย ตามหลกั
สดัส่วนขนาดธุรกิจโรงแรม อนัประกอบไปดว้ย โรงแรมขนาดย่อม (หอ้งพักไม่เกิน 59 หอ้ง) 7 ราย 
และโรงแรมขนาดกลาง (หอ้งพัก 60 – 149 หอ้ง) 3 ราย โดยผลการวิเคราะหเ์ชิงคุณภาพสามารถ
สรุปไดด้งัต่อไปนี ้
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ตำรำง 4.14 แสดงกำรสรุปผลกำรสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำรโรงแรมตำมค ำถำมที่ว่ำ “จำก
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนที่ท่ำนมีมำในอดีต ท่ำนได้น ำทักษะและควำมรู้ที่
ได้รับจำกประสบกำรณเ์หล่ำน้ัน มำใช้ในธุรกิจโรงแรมอย่ำงไรบ้ำง” 

(n = 10) 
สรุปผลกำรตอบข้อค ำถำมที ่1 ค ำนิยำม / ค ำส ำคัญ จ ำนวน 

1. ประสบการณม์ือสอง 
 

1.1 ทกัษะการกลา้ตดัสินใจ 
1.2 ทักษะด้ำนกำรขำย 
1.3 ทกัษะการติดต่อประสานงาน 

กบัลกูคา้ 
1.4 ทกัษะในการใหบ้รกิาร 
 
1.5 ความรูด้า้นการเงินและ 

การบญัชี 

การไดเ้ขา้ไปมีสว่นรว่มในธุรกิจพ่อแม่ หรือ
บคุคลคุน้เคย 
กลา้ตดัสินใจลงทนุภายใตข้อ้มลูที่เพียงพอ 
เทคนิคกำรพูดชักจูงลูกค้ำให้ซือ้สินค้ำ 
การติดต่อกบัผูม้ีอ  านาจในการตดัสินใจ 
 
การใหบ้ริการที่เป็นมิตรกับลูกค้า เพื่อให้
เกิดความประทบัใจ 
กา รจั ด ท า ราย ก า รส รุป ราย ได้ แ ล ะ
ค่าใชจ้่าย 

10 
 

5 
7 
3 
 

2 
 

2 
 

2. ประสบการณใ์นหนา้ที่ 
 
 

2.1 ทักษะด้ำนกำรตลำด  
 
2.2 ทกัษะดา้นการเงินและการบญัชี 
 
2.3 ทกัษะดา้นการจดัการ 

การที่ เคยเข้าท างานในหน้าที่ ต่างๆ ใน
หน่วยงานที่ไม่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
โรงแรม 
เทคนิคในกำรติดต่อส่ือสำรกับลูกค้ำ 
และกำรให้บริกำรกับลูกค้ำ 
ความสามารถในการจัดท างบการเงิน 
วิเคราะห์งบการเงิน  และศึกษาความ
เป็นไปไดข้องธุรกิจ 
การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10 
 
 
6 
 

5 
 
 

1 

3.  ประสบการณใ์นการเริ่มตน้ธุรกิจ 
3.1  ควำมรู้ในกำรสร้ำงธุรกิจ 
3.2  ความรูใ้นการจา้งงาน 

 

การท่ีเคยผ่านการเริ่มตน้ธุรกิจมาก่อน 
กำรมองเหน็โอกำสในกำรท ำธุรกิจ 
การรกัษาไวซ้ึ่งพนกังานที่มีความสามารถ 
เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

4 
3 
1 
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จากตาราง 4.14 ค าถามที่ว่า “จากประสบการณ์ในการท างานที่ท่านมีมาในอดีต ท่านได้
น าทกัษะและความรูท้ี่ไดร้บัจากประสบการณเ์หลา่นัน้ มาใชใ้นธุรกิจโรงแรมอย่างไรบา้ง” 

โดยค าตอบของผู้ประกอบการพอจะสรุปได้ว่า ผู้ประกอบการทั้ง 10 รายเคยผ่าน
ประสบการณใ์นการท างานที่แตกต่างกนั อาจกลา่วไดว้่าไม่มีผูป้ระกอบการรายใดเลยที่ไม่เคยผ่าน
ประสบการณใ์นการท างาน โดยสามารถจ าแนกทกัษะและความรูท้ี่ไดร้บัตามประสบการณ์ต่างๆ 
ดงันี ้

1. ประสบการณม์ือสอง ผูป้ระกอบการทัง้ 10 ราย (ผูใ้หส้มัภาษณร์ายที่ 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10) กล่าวตรงกนัว่า ตนเองไดม้ีโอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมในธุรกิจของพ่อแม่ โดยพ่อแม่ได้
ฝึกหดัการเป็นผูป้ระกอบการใหต้ัง้แต่ยงัเล็ก และถ่ายทอดทกัษะที่จ  าเป็นในการสรา้งธุรกิจ ดงันี ้

1.1 ทักษะการกลา้ตัดสินใจ ผูป้ระกอบการ 5 รายจาก 10 ราย (ผูใ้หส้ัมภาษณ์
รายที่ 2, 3, 6, 8, 10) กล่าวสอดคลอ้งกนัว่า ในการท าธุรกิจตอ้งกลา้ที่จะตดัสินใจลงทุน ซึ่งการเขา้
ไปท าธุรกิจก่อนย่อมไดเ้ปรียบคู่แข่งขันที่เขา้มาภายหลงั แต่การตัดสินใจเริ่มตน้ท าธุรกิจนัน้ ตอ้ง
ศึกษาขอ้มูลมาเป็นอย่างดีก่อนไม่ควรกลา้เสี่ยงเมื่อไม่มีขอ้มูลเพียงพอเพราะจะท าใหเ้กิดความ
ลม้เหลวได ้และจะส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินได้ ดังนั้นการเริ่มตน้ธุรกิจโรงแรมจึงตอ้ง
ศึกษาหาขอ้มูลก่อน เช่น ศึกษาขอ้มูลแนวโนม้การท่องเที่ยวว่ามีทิศทางอย่างไรในอนาคต และมี
ความเป็นไปได้หรือไม่ ดังเช่นผูใ้ห้สัมภาษณ์รายที่ 2 กล่าวว่า “การศึกษาหาขอ้มูลจะช่วยสรา้ง
ความมั่นใจว่าธุรกิจจะเป็นไปได ้และมีความกลา้เสี่ยงที่จะลงทุนในธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ลงทนุในโรงแรมขนาดกลาง” 

1.2 ทักษะดา้นการขาย ผูป้ระกอบการ 7 รายจาก 10 ราย (ผูใ้หส้มัภาษณ์รายที่ 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9) กล่าวไวค้ลา้ยคลึงกันว่า การที่เคยท าหนา้ที่ขายของหนา้รา้นท าใหม้ีโอกาสได้
พบปะพดูคยุกบัลกูคา้ที่มีความหลากหลายรูเ้ทคนิควิธีการในการพดูชกัจูง และโนม้นา้วใจใหล้กูคา้
รูส้ึกคลอ้ยตามจนกระทั่งตอ้งการซือ้สินคา้ จึงไดน้ ามาปรบัใชก้ับการขายหอ้งพัก นอกจากนีผู้ท้ี่มี
ประสบการณ์ช่วยพ่อแม่ขายของตัง้แต่อายุยงันอ้ยท าใหไ้ม่เขินอายต่อการใหบ้ริการลูกคา้ที่มาเขา้
พกัโรงแรม  

1.3 ทกัษะในการติดต่อประสานงานกับลกูคา้ ผูป้ระกอบการ 3 รายจาก 10 ราย 
(ผูใ้หส้มัภาษณร์ายที่ 4, 6, 7) กล่าวตรงกนัว่า พ่อแม่มกัจะพาไปติดต่อกบัลกูคา้ไม่ว่าจะเป็นบรษิัท 
หา้งรา้น หน่วยงานภาครฐัและเอกชนต่างๆ จึงท าใหเ้รารูว้่าการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ควรติดต่อกับผูท้ี่มีอ  านาจในการตัดสินใจ ดังเช่นผูใ้หส้มัภาษณ์รายที่ 4 กล่าวว่า “ถา้เราติดต่อกับ

http://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
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พนักงานเล็กๆ ที่ไม่มีอ  านาจในการตัดสินใจอาจช่วยเพียงแค่สนับสนุนเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นคน
ตดัสินว่าจะซือ้สินคา้หรือบรกิารเราหรือไม่”  

1.4 ทกัษะในการใหบ้ริการ ผูป้ระกอบการ 2 รายจาก 10 ราย (ผูใ้หส้มัภาษณร์าย
ที่ 7, 10) กล่าวไปในทิศทางเดียวกนัว่า การไดเ้ขา้ไปช่วยธุรกิจโรงแรมของพ่อแม่โดยไดเ้ขา้ไปช่วย
ในหลากหลายหนา้ที่ เช่น เป็นเด็กยกกระเป๋า และพนกังานตอ้นรบั จะท าใหรู้ว้่าธุรกิจโรงแรมตอ้ง
เน้นการใหบ้ริการที่เป็นมิตรกับลูกคา้ เช่น ให้การตอ้นรบัอย่างเป็นกันเองโดยเจา้ของควร เขา้ไป
พูดคุย และใหข้อ้มูลต่างๆ กับลูกคา้ เช่น แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งลูกคา้เปรียบเสมือนแขกคน
ส าคัญ ดังนั้นการพูดคุยทักทายกับลูกคา้ตอ้งท าใหเ้กิดความประทับใจเพื่อที่ลูกคา้จะกลับมาใช้
บรกิารอีก  

1.5 ความรูด้้านการเงินและการบัญชี ผู้ประกอบการ 2 รายจาก 10 ราย (ผู้ให้
สมัภาษณร์ายที่ 5, 9) กล่าวไวส้อดคลอ้งกนัว่า ทุกๆ วนัหลงัปิดรา้นตอ้งช่วยพ่อแม่ท าการสรุปยอด
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในแต่ละวันส่งผลใหรู้ถ้ึงสถานะทางการเงินของกิจการ ดังนัน้จึงน าเอาระบบ
การบนัทกึบญัชีมาใช ้ 

2. ประสบการณ์ในหนา้ที่ ผูป้ระกอบการทัง้ 10 ราย (ผูใ้หส้มัภาษณ์รายที่ 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10) พดูตรงกนัว่า เคยผ่านประสบการณใ์นการท างานในองคก์ารต่างๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้ง
กับอุตสาหกรรมโรงแรม และไดน้ าความรูท้ี่ไดร้บัตามลกัษณะของงานที่แต่ละบุคคลเคยผ่านการ
ปฏิบติัมาใชใ้นการเริ่มตน้ธุรกิจโรงแรม ดงันี ้

2.1 ทกัษะดา้นการตลาด ผูป้ระกอบการ 6 รายจาก 10 ราย (ผูใ้หส้มัภาษณร์ายที่ 
1, 4, 5, 6, 7, 9) กล่าวตรงกันว่า ตนเองเคยผ่านงานดา้นการตลาดมาก่อน เช่น  ฝ่ายขายหรือฝ่าย
บริการลูกค้าโดยมีหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าหรือมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรงจะมีทักษะในการ
ติดต่อสื่อสารกับลูกคา้เนื่องจากต้องเจอกับลูกคา้ที่มีความหลากหลาย จึงท าใหเ้ขา้ใจว่าควรพูด
อย่างไรให้ลูกคา้พึงพอใจ และลูกค้าตอ้งการบริการในรูปแบบใด โดยได้น าประสบการณ์ต่างๆ 
เหล่านีม้าปรบัใชใ้นการออกแบบการใหบ้ริการที่มีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ เช่น การพดูคุยทกัทายลูกคา้อย่างเป็นกนัเองไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว ซึ่งลกูคา้จะไดร้บั
ความรูส้ึกคนละแบบตามบุคลิกของพนกังานแต่ละคน ดงัผูใ้หส้มัภาษณร์ายที่ 1 กล่าวว่า “ลกูคา้ที่
เข้ามาพักเปรียบเสมือนกับแขกที่ มาเยี่ยมบ้าน ซึ่งโรงแรมก็ คือบ้าน ” ยิ่งไปกว่านั้นยังน า
ประสบการณด์า้นการตลาดมาประยุกตใ์ชใ้นการจดัท าใบเสนอราคาและจดัท าเอกสารยืนยนัการ
จองหอ้งพกัใหก้บัลกูคา้หากมีการรอ้งขอจากลกูคา้  
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2.2 ทักษะด้านการเงินและการบัญชี ผู้ประกอบการ 6 รายจาก 10 ราย (ผู้ให้
สมัภาษณ์รายที่ 2, 3, 7, 9, 10)  กล่าวตรงกันว่า ตนเองเคยผ่านการท างานฝ่ายสินเชื่อในสถาบัน
การเงินจึงมีความสามารถในการจัดท างบการเงิน วิเคราะหง์บการเงิน และศึกษาความเป็นไปได้
ของธุรกิจ เพื่อสรา้งความมั่นใจว่าโครงการหรือธุรกิจที่เลือกมานั้นมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบัติ 
และมีผลตอบแทนที่คุม้ค่าต่อการลงทุนหรือไม่ ดังเช่น ผูใ้หส้มัภาษณ์รายที่ 9  กล่าวว่า “การลงทุน
ทางธุรกิจไม่ไดใ้ชแ้ค่ความรูส้ึกมาตัดสินใจว่าจะท าหรือไม่ท า แต่การลงทุนตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของ
ขอ้มูลที่เป็นตัวเลขซึ่งจะท าใหก้ารตัดสินใจมีความรอบคอบมากขึน้” นอกจากนีย้งัไดน้ าความรูใ้น
การจัดท างบทางการเงินมาใช ้โดยบันทึกบัญชีทุกวันท าใหท้ราบถึงสถานะทางดา้นการเงินของ
กิจการ  

2.3 ทกัษะดา้นการจดัการ ผูป้ระกอบการ 1 รายจาก 10 ราย (ผูใ้หส้มัภาษณร์าย
ที่ 6)  กล่าวว่า ได้น าความรูใ้นการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: 
IT) ที่ไดร้บัจากการเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทต่างชาติ มาใชใ้นการวาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงแรม เช่น การวางระบบการตลาดโดยใชร้ะบบ OTAs (Online 
Travel Agents) คือ เป็นการติดต่อกับลกูคา้ที่จะเขา้พกัผ่านเว็บไซตข์อง Agoda Booking Epedia 
และ Tripadvisor ซึ่งเว็บไซดต่์างๆ เหลา่นีจ้ะมาเป็นตวักลางในการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ที่จะเขา้พกัได้
เจอกบัผูใ้หบ้ริการที่พัก และช่วยจดัแจงที่พกัให ้ซึ่งการใชร้ะบบ  OTAs จะช่วยใหโ้รงแรมเป็นที่รูจ้ัก
ของลกูคา้มากขึน้  

3. ประสบการณใ์นการเริ่มตน้ธุรกิจ ผูป้ระกอบการ 4 รายจาก 10 ราย (ผูใ้หส้มัภาษณ์
รายที่ 4, 8, 9, 10) พูดตรงกันว่า เคยผ่านประสบการณใ์นการเป็นผูป้ระกอบการโดยมีส่วนร่วมใน
การเริ่มตน้ธุรกิจ และไดน้ าความรูแ้ละทกัษะที่ไดจ้ากประสบการณม์าใชใ้นการเริ่มตน้ธุรกิจโรงแรม 
ดงันี ้

3.1 ความรูใ้นการสรา้งธุรกิจ  ผูป้ระกอบการ 3 รายจาก 10 ราย (ผูใ้หส้มัภาษณ์
รายที่ 4, 8, 9) กลา่วตรงกนัว่า ประสบการณท์ี่เคยเป็นผูป้ระกอบการท าใหม้องเห็นโอกาสในการท า
ธุรกิจ โดยผูใ้หส้มัภาษณ์รายที่ 4 มองเห็นโอกาสท าธุรกิจโรงแรมจากการที่ตอ้งไปติดต่อโรงแรมที่
พกัเพื่อจดัเป็นโปรแกรมน าเที่ยวใหก้บับริษัทน าเที่ยวที่ตนเองเป็นเจา้ของ  และลกูคา้ใหค้วามสนใจ
ในการใชบ้รกิารน าเที่ยวเพิ่มมากขึน้ สอดคลอ้งกบัผูใ้หส้มัภาษณร์ายที่ 8 ที่มองเห็นโอกาสท าธุรกิจ
จากการเป็นเจ้าของธุรกิจบริการเรือรบัส่งลูกคา้ไปยังโรงแรมต่างๆ ที่อยู่ตามเกาะ และลูกค้ามี
แนวโนม้เพิ่มมากขึน้ เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผูใ้หส้มัภาษณร์ายที่ 9 ที่มองเห็นโอกาสในการท า
ธุรกิจจากการเป็นเจา้ของธุรกิจก่อสรา้งและผลิตเฟอรน์ิเจอรไ์ม ้โดยไดก้่อสรา้งอาคารเพื่อใชเ้ป็นที่

http://www.thaibiotech.info/what-is-information-technology.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-information-technology.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-information-technology.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-information-technology.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-information-technology.php
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แสดงสินคา้และเป็นที่รบัรองลกูคา้ ซึ่งไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดีจากกลุม่ลกูคา้ที่ เคยมาพกัแรมก็
อยากกลับมาพักอีก และมีการแนะน าบอกต่อคนอ่ืนๆ โอกาสต่างๆ เหล่านี ้ที่ ได้จากการเป็น
ผูป้ระกอบการจึงท าใหม้ีความกลา้เสี่ยงที่จะลงทนุธุรกิจโรงแรมมากขึน้  

3.2 ความรูใ้นการจา้งงาน  ผูป้ระกอบการ 1 รายจาก 10 ราย โดยผูใ้หส้มัภาษณ์
รายที่ 10 กล่าวว่า “ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีจุดขาย คือ การให้บริการที่มีคุณภาพจึงจะท าให้
ลูกค้าประทับใจและกลับมาใช้บริการซ ้าอีก ดังนั้นพนักงานที่มีหัวใจของผู้ให้บริการที่ ดี
ผูป้ระกอบการควรรกัษาไวด้ว้ยผลตอบแทนที่คุม้ค่า และการบริหารงานเสมือนพนกังานเป็นบุคคล
ในครอบครัวเดียวกัน เพื่อไม่ให้ธุรกิจเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพ เช่นเดียวกับ
ประสบการณท์ี่ตนเองเคยขาดแคลนพนกังานในธุรกิจสปาของตนเอง”  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




