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	 ผลการวิจยัพบวา่	ผูป้ระกอบการโรงแรมเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายเลก็นอ้ย	

ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง	41-50	ปี	เป็นเจา้ของโรงแรมขนาดเลก็	มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี	

และมีประสบการณ์ในการท�างานก่อนท่ีจะมาเร่ิมตน้ธุรกิจโรงแรม

	 ผลการจดักลุ่มปัจจยัดา้นจิตวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเร่ิมตน้ธุรกิจของผูป้ระกอบการ

โรงแรมในประเทศไทยพบว่า	สามารถจดักลุ่มปัจจยัใหม่ได	้ 7	 ปัจจยั	ประกอบดว้ย		 

(1)	แรงบนัดาลใจท่ีมาจากความทา้ทายทางธุรกิจ	 (2)	การไม่ข้ึนอยูก่บัผูอ่ื้น	 (3)	การมอง

ความไม่แน่นอนและความเส่ียงในแง่ดี	(4)	แรงบนัดาลใจท่ีจะมีวถีิชีวติท่ีดีข้ึน	(5)	การยอมรับ

ต่อความลม้เหลว	(6)	ความอดทนต่อความไม่แน่นอน	และ	(7)	ความเช่ือในความสร้างสรรค์

ของตน	

	 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นจิตวิทยากบัขนาดของธุรกิจ

โรงแรมท่ีผูป้ระกอบการเร่ิมตน้ธุรกิจ	พบวา่	การมองความไม่แน่นอนและความเส่ียงในแง่ดี

มีความสมัพนัธ์กบัขนาดโรงแรมอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ	0.01

ค�าส�าคญั: ปัจจยัดา้นจิตวทิยา,	การเร่ิมตน้ธุรกิจ,	ผูป้ระกอบการ

Abstract

	 This	research	is	a	quantitative	research	aimed	to	categorize	the	psychological	factors	

relevant	to	business	start-ups	of	hotel	entrepreneurs	in	Thailand;	and	to	examine	the	relationship 

between	these	psychological	factors	and	the	size	of	hotel	start-ups.	The	data	was	collected	

from	365	 small	 and	medium-sized	hotel	 entrepreneurs	 throughout	Thailand,	who	have	 

registered	their	hotel	business	start-ups	within	1	year,	with	the	use	of	questionnaires.	The	data	

was	analyzed	using	descriptive	statistics	to	find	Percentages	and	Means,	and	using	inferential	

statistics	 including	Factor	Analysis	and	comparisons	of	 averages	of	different	groups	of	 

independent-samples	using	T-tests.

	 It	was	 found	 that	 the	hotel	entrepreneur	 respondents	 are	almost	equally	 female	 

and	male,	aged	mostly	between	41-50	years,	most	of	which	own	small-sized	hotels.	They	

mostly	graduated	with	bachelor	 degree	 and	had	 some	career	 experience	before	 their	 

hotel	business	start-ups.

	 Attitudinal	data	were	categorized	 into	newly	grouped	7	psychological	 factors:	 

(1)	Aspiration	 from	Business	Challenge;	 (2)	 Independence;	 (3)	Optimism	 towards	 
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Uncertainty	and	Risk;	 (4)	Aspiration	 to	Have	Better	Standard	of	Life;	 (5)	Acceptance	 

of	Failure;	(6)	Tolerance	of	Uncertainty;	and	(7)	Belief	in	Self	Innovativeness.

	 The	results	of	the	test	of	relationship	between	psychological	factors	and	the	size	 

of	hotel	they	started	up	using	Independent	Samples	T-test	reveal	that	the	Optimism	towards	

Uncertainty	and	Risk	shows	significant	relationship	with	the	size	of	the	started-up	hotels	 

at	the	0.01	level.	Other	factors	do	not	show	significant	relationship.

Keywords:	Psychological	Factor,	Business	Start-up,	Entrepreneur

บทน�า

	 การศึกษาดา้นผูป้ระกอบการไดรั้บความสนใจอยา่งยิง่ในช่วง	3	ทศวรรษท่ีผา่นมา

จากนกัวชิาการต่างๆ	ในหลากหลายสาขา	(Ball,	2005,	pp.1-14)	เน่ืองจากเป็นท่ียอมรับกนั

อยา่งกวา้งขวางว่าผูป้ระกอบการมีบทบาทส�าคญัต่อความเจริญทางเศรษฐกิจ	และเกิด 

การจา้งงานจ�านวนมาก	(Ball,	2005,	pp.1-14;	Wong,	Ho,	and	Autio,	2005,	pp.335-350;	

พนิดา	สตัโยภาส	และคณะ,	2557,	หนา้1-23)	บทบาทของผูป้ระกอบการไดค้รอบคลุม 

ไปทัว่ทุกอุตสาหกรรมของประเทศไทย	โดยเฉพาะอยา่งยิง่อุตสาหกรรมโรงแรมซ่ึงถือ 

ไดว้า่เป็นกญุแจส�าคญัส�าหรับเศรษฐกิจของประเทศ	ในปี	พ.ศ.	2558	มีจ�านวนผูป้ระกอบการ

โรงแรมท่ีไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งข้ึนใหม่	 จ�านวน	 846	 ราย	 (กรมพฒันาธุรกิจการคา้	 

กระทรวงพาณิชย,์	2558)	สร้างผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศถึงร้อยละ	14.0	ซ่ึงสูงเป็น

อนัดบั	 2	 (ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ,	 2558)	และ 

ก่อใหเ้กิดการจา้งงานร้อยละ	6.9	 สูงเป็นอนัดบั	 3	ของภาคนอกการเกษตร	 (ส�านกังาน 

สถิติแห่งชาติ,	2558)	

	 ถึงแมว้่าการศึกษาดา้นผูป้ระกอบการจะไดรั้บความสนใจจากนกัวิชาการ 

ในหลากหลายสาขา	 แต่ก็ยงัมีขอ้ถกเถียงกนัถึงประเด็นปัจจยัดา้นจิตวิทยาท่ีส่งผล 

ต่อการเร่ิมตน้ธุรกิจของผูป้ระกอบการในมุมมองเชิงจิตวิทยา	 โดยมุ่งใหค้วามส�าคญักบั 

การวเิคราะห์ถึงคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ	(Cassar,	2014,	pp.137-151;	Ramos-Rodríguez,	 

Medina-Garrido,	 and	Ruiz-Navarro,	 2012,	 pp.579-587;	Tyszka,	Cie´slik,	Domurat,	 

and	Macko,	2011,	pp.124-131)	ในช่วงการเร่ิมตน้ธุรกิจนั้น	การสร้างสรรคค์วามแปลกใหม่

เป็นคุณลกัษณะท่ีส�าคญัของผูป้ระกอบการ	 (Lee,	Hallak,	 and	 Sardeshmukh,	 2016,	 

pp.215-228)	 เน่ืองจากผูป้ระกอบการจะมองเห็นโอกาสและแสวงหาประโยชน์จาก 
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การสร้างสรรคค์วามแปลกใหม่นั้น	ในขณะท่ีคนอ่ืนยงัมองไม่เห็น	(Åstebro	and	Thompson,	

2011,	pp.637-649;	Gupta	and	York,	2008,	pp.348-366)	หรือกล่าวไดว้า่	การสร้างสรรค์

ความแปลกใหม่เป็นเคร่ืองมือส�าคญัในการเป็นผูป้ระกอบการ	(Gu¨rol	and	Atsan,	2006,	

pp.25-38;	Gurel,	Altinay,	 and	Daniele,	 2010,	 pp.646-669)	และยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ	 ท่ีมี 

ความส�าคญัอีก	ไดแ้ก่	ความตอ้งการท่ีจะประสบความส�าเร็จ	ความกลา้เส่ียง	ความอดทน

ต่อภาวะคลุมเครือ	แรงบนัดาลใจในการประกอบธุรกิจ	ทศันคติเชิงบวกท่ีต่อความลม้เหลว	

และความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตน	 ซ่ึงคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการเหล่าน้ีตั้งอยู ่
บนทฤษฎีทางจิตวทิยา	(Altinay,	Madanoglu,	Daniele,	and	Lashley,	2012,	pp.489-499;	

Sidek	and	Zainol,	2011,	pp.170-185)	เน่ืองจากทฤษฎีทางจิตวทิยาสามารถอธิบายถึงสาเหตุ

ท่ีผูป้ระกอบการสามารถตอบสนองต่อโอกาสทางธุรกิจได	้ในขณะท่ีบุคคลทัว่ไปไม่สามารถ

ตอบสนองต่อโอกาสนั้นได	้ (Shane,	 2003,	 pp.97)	แต่ถึงกระนั้นกต็ามยงัมีผลการศึกษา 

ของนกัวชิาการอ่ืนๆ	ท่ีไดข้อ้คน้พบไม่สอดคลอ้งกนั	โดยพบวา่	มีบางปัจจยัท่ีไม่ไดส่้งผล

ต่อการเร่ิมตน้ธุรกิจของผูป้ระกอบการ	เช่น	ความตอ้งการท่ีจะประสบความส�าเร็จท่ีศึกษา

โดย	Koh	(1996)	และ	Altinay,	et	al.	(2012)	ความกลา้เส่ียงท่ีศึกษาโดย	Brockhaus	(1980)	

Josien	 (2012)	 และ	Tyszka,	 et	 al.	 (2011)	 ความอดทนต่อภาวะคลุมเครือท่ีศึกษา 

โดย	Gu¨rol	 and	Atsan	 (2006)	และ	Gurel,	 et	 al.(2010)	และความเช่ือมัน่ในศกัยภาพ 

ของตนท่ีศึกษาโดย	Koh	(1996)	Gurel,	et	al.(2010)	และ	Altinay,	et	al.	(2012)	จึงยงัเป็น

ขอ้ถกเถียงท่ียงัไม่มีบทสรุปท่ีชดัเจนถึงคุณลกัษณะท่ีส�าคญัของผูป้ระกอบการ

	 ยิ่งไปกว่านั้น	 การศึกษาเชิงประจกัษด์า้นผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มุ่งศึกษา 

ในประเทศท่ีพฒันาแลว้	 เช่น	สหรัฐอเมริกา	องักฤษ	สวเีดน	นอร์เวย	์ ฟินแลนด	์ เยอรมนั	

ออสเตรเลีย	และสิงคโ์ปร	 (Quan,	 2012,	 pp.945-957)	 ซ่ึงไม่สามารถน�าไปอา้งอิงสรุป 

ไดก้บักลุ่มผูป้ระกอบการในบริบทของประเทศอ่ืนได	้ (Chen,	 Su,	 and	Wu,	 2012,	 

pp.1311-1318;	Ulvenblad,	Berggren,	 and	Winborg,	 2013,	 pp.187-209)	 เน่ืองจาก 

ความแตกต่างกนัทางดา้นสังคม	และวฒันธรรม	 (Altinay,	 et	 al.,	 2012,	 pp.489-499)	 

และการเร่ิมตน้ธุรกิจของกลุ่มผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมหน่ึงไม่สามารถน�าไปอา้งอิง

สรุปไดก้บับริบทของอุตสาหกรรมอ่ืนได	้ เน่ืองจากแต่ละอุตสาหกรรมมีลกัษณะเฉพาะ 

ท่ีแตกต่างกนั	(Abou-Moghli	and	Al-Kasasbeh,	2012,	pp.134-140;	Sidek	and	Zainol,	2011,	

pp.170-185;	 Szivas,	 2001,	 pp.163-172)	ประกอบกบัพ้ืนท่ีการศึกษาเชิงประจกัษด์า้น 

ผูป้ระกอบการ	 ในอุตสาหกรรมโรงแรมเป็นพ้ืนท่ีเกิดข้ึนใหม่	 (Jaafar,	Abdul-Aziz,	 

Maideen,	 and	Mohd,	 2011,	 pp.827-835;	Ramos-Rodríguez,	 et	 al.,	 2012,	 pp.579-587)	 

ซ่ึงยงัมีจ�านวนการศึกษาไม่มากนกั	(Li,	2008,	pp.1013-1022)
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	 ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัดา้นจิตวทิยาท่ีส่งผลต่อการ

เร่ิมตน้ธุรกิจของผูป้ระกอบการโรงแรม	ในประเทศไทย	โดยจะศึกษาปัจจยั	7	ดา้น	ไดแ้ก่	ความ

ตอ้งการท่ีจะประสบความส�าเร็จ	ความกลา้เส่ียง	ความอดทนต่อภาวะคลุมเครือ	แรงบนัดาลใจ

ในการประกอบธุรกิจ	ทศันคติเชิงบวกท่ีต่อความลม้เหลว	ทศันคติท่ีดีต่อความแปลกใหม่	

และความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตน	 ซ่ึงจะด�าเนินการทดสอบกบัผูป้ระกอบการโรงแรม

ในประเทศไทย	 ท่ีจดทะเบียนจดัตั้งธุรกิจโรงแรมไม่เกิน	1	 ปี	ตั้งแต่วนัท่ี	 1	พฤษภาคม	 

พ.ศ.	2557	ถึงวนัท่ี	30	เมษายน	พ.ศ.	2558	เพื่อสร้างความเขา้ใจใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน

ในบริบทของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย	และสามารถน�าเอาผลลพัธ์ของการวจิยั

มาใชเ้ป็นแนวทางพฒันาส่งเสริมการเป็นผูป้ระกอบการโรงแรมซ่ึงจะเอ้ือประโยชน ์

ต่อการขบัเคล่ือนไปสู่การพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศใหม้ัน่คงต่อไป

วตัถุประสงค์

	 1.	 เพ่ือจดักลุ่มปัจจยัดา้นจิตวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเร่ิมตน้ธุรกิจของผูป้ระกอบการ

โรงแรมในประเทศไทย

	 2.	 เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นจิตวิทยากบัขนาดของธุรกิจ

โรงแรมท่ีผูป้ระกอบการเร่ิมตน้ธุรกิจ

ประโยชน์ทีค่ดิว่าจะได้รับ 

	 1.	 ขอ้คน้พบท่ีไดรั้บจากการวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันา	 

หรือยกระดบัความเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเร่ิมตน้ธุรกิจของผูป้ระกอบการโรงแรม	

ในประเทศไทยใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน

	 2.	 ผลการวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลในการพฒันาการเรียนการสอนหลกัสูตร 

ผูป้ระกอบการ	การบริหารธุรกิจ	การจดัการอุตสาหกรรมการบริการ	และการจดัการโรงแรม

และการท่องเท่ียว	ในระดบัวทิยาลยั	และมหาวทิยาลยั	เพ่ือเตรียมความพร้อมใหก้บันกัเรียน	

และนกัศึกษาในการเป็นผูป้ระกอบการโรงแรมรายใหม่ต่อไป

	 3.	 ผลการวจิยัในคร้ังน้ีเอ้ือประโยชนต่์อผูก้ �าหนดนโยบายภาครัฐ	เพ่ือท่ีจะใชเ้ป็น

แนวทางในการส่งเสริม	และพฒันากิจกรรมการเป็นผูป้ระกอบการ
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ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 1. ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และการเร่ิมต้นธุรกจิ (Business Start-up)  

มีการเช่ือมโยงระหวา่งผูป้ระกอบการ	และการเร่ิมตน้ธุรกิจ	โดยนกัวชิาการต่างๆ	ไดใ้ห ้

ค�านิยามของค�าวา่ผูป้ระกอบการ	 ซ่ึงหมายความรวมถึงการเร่ิมตน้ธุรกิจดว้ย	 (Abou-Moghli	

and	Al-Kasasbeh,	 2012,	 pp.134-140)	 โดยผูป้ระกอบการ	หมายถึง	 บุคคลท่ีรับรู้โอกาส 

ทางธุรกิจและฉกฉวยโอกาสนั้น	ดว้ยการเร่ิมตน้ด�าเนินธุรกิจ	(Mueller	and	Thomas,	2001,	

pp.51-75)	การเร่ิมตน้ธุรกิจจะเป็นไปไดก้ต่็อเม่ือผูป้ระกอบการรับรู้วา่โอกาสนั้น	 มีความ

เป็นไปไดเ้พียงพอท่ีจะกระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจเร่ิมตน้ธุรกิจ	 (Davidsson	 and	Honig,	

2003,	 pp.301-331)	ถา้ผูป้ระกอบการไดต้ดัสินใจเร่ิมตน้ธุรกิจแลว้	ผูป้ระกอบการจะตอ้ง

แบกรับความเส่ียงและความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึน	 (Chen,	 et	 al.,	 2012,	 pp.1311-1318)	

เน่ืองจากผูป้ระกอบการไม่สามารถล่วงรู้ถึงอนาคตไดว้า่การตดัสินใจลงทุนในธุรกิจ	และ

การตดัสินใจเป็นผูป้ระกอบการจะประสบความส�าเร็จหรือไม่	 (Caliendo,	 Fossen,	 and	

Kritikos,	2009,	pp.153-167)

	 ประเดน็ส�าคญัในการศึกษาการเร่ิมตน้ธุรกิจ	คือ	ตอ้งมีการก�าหนดอยา่งชดัเจนถึง

เกณฑท่ี์ใชพ้ิจารณาในการเร่ิมตน้ธุรกิจ	(Witt,	2004)	นกัวชิาการโดยส่วนใหญ่มกัพิจารณา

จากการจดทะเบียนจดัตั้งธุรกิจโดยตอ้งอยูใ่นช่วงระยะเวลาไม่เกิน	1	ปี	(Caliendo,	et	al.,	

2009,	 pp.153-167;	Politis,	 2008,	 pp.472-489)	 เน่ืองจากหากใชช่้วงระยะเวลาท่ียาวนาน

เกินไปการมุ่งใหค้วามส�าคญัจะเปล่ียนจากระยะการเร่ิมตน้ธุรกิจ	 (Business	 Start-up)	 

ไปเป็นระยะท่ีท�าใหธุ้รกิจคงอยู	่(Established)	ซ่ึงจะไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการเร่ิมตน้

ธุรกิจท่ีตั้งไว	้ (Politis,	 2008,	 pp.472-489;	Witt,	 2004,	 pp.391-412)	และผูป้ระกอบการ 

ไม่สามารถท่ีจะใหข้อ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น	 เน่ืองจากเป็นเหตุการณ์ท่ีผา่นมานาน

แลว้	จึงไม่สามารถจดจ�าช่วงระยะเวลาในการเร่ิมตน้ธุรกิจได	้(Davidsson	and	Honig,	2003,	

pp.301-331)	ดงันั้น	ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัจึงด�าเนินการทดสอบกบัผูป้ระกอบการโรงแรม

ท่ีไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งธุรกิจโรงแรมไม่เกิน	1	ปี	ซ่ึงจะขอนบัยอ้นหลงัจากวนัท่ี	30	เมษายน	

พ.ศ.	2558	ถึงวนัท่ี	1	พฤษภาคม	พ.ศ.	2557	

 2. ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological Factors) เป็นการศึกษาจิตวิญญาณ	 

ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีส�าคญัของการกระท�าหรือพฤติกรรมของมนุษย	์ (ก่ิงแกว้	ทรัพยพ์ระวงศ,์	

2553,	หนา้	1)	มีนกัวชิาการดา้นการเป็นผูป้ระกอบการไดน้�าทฤษฎีทางจิตวทิยามาประยกุตใ์ช้

ในการศึกษา	โดยปัจจยัจิตวทิยาหมายถึง	อารมณ์	ความรู้สึกของบุคคลท่ีส่งผลต่อการเร่ิมตน้

ธุรกิจ	 และนักวิชาการไดมุ่้งให้ความส�าคญักบัการวิเคราะห์ถึงลกัษณะเฉพาะของ 
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ผูป้ระกอบการ	 เพ่ือใหส้ามารถจ�าแนกความแตกต่างระหวา่งผูป้ระกอบการและบุคคล 

ท่ีไม่ไดเ้ป็นผูป้ระกอบการได	้ (Åstebro	 and	Thompson,	 2011,	 pp.637-649;	Gu¨rol	 and	

Atsan,	2006,	pp.25-38)	นอกจากน้ีทฤษฎีทางจิตวทิยายงัใชอ้ธิบายถึงสาเหตุท่ีผูป้ระกอบการ

สามารถตอบสนองต่อโอกาสทางธุรกิจได	้ ในขณะท่ีบุคคลอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ป็นผูป้ระกอบการ

ไม่สามารถตอบสนองต่อโอกาสนั้นได	้ (Shane,	 2003,	 pp.97)	 โดย	David	McClelland	 

เป็นบุคคลแรกท่ีศึกษาดา้นการเป็นผูป้ระกอบการ	ในมุมมองเชิงจิตวิทยา	 (Mueller	 and	

Thomas,	2001,	pp.51-75;	Sidek	and	Zainol,	2011,	pp.170-185)	ภายหลงัจากนั้น	การศึกษา

คุณลกัษณะเฉพาะของผูป้ระกอบการในมุมมองเชิงจิตวิทยาก็ไดรั้บความสนใจจาก 

นกัวชิาการต่างๆ	เป็นอยา่งมาก	(Altinay,	et	al.,	2012,	pp.489.499;	Sidek	and	Zainol,	2011,	

pp.170-185)	ซ่ึงคุณลกัษณะเฉพาะของผูป้ระกอบการท่ีมีความส�าคญัและไดรั้บความสนใจ

จากนกัวชิาการต่างๆ	ประกอบไปดว้ย	7	ปัจจยั	ดงัต่อไปน้ี

  2.1 ระดบัของความต้องการทีจ่ะประสบความส�าเร็จ (Need for Achievement) 

เป็นความปรารถนาของบุคคลท่ีจะบรรลุถึงความส�าเร็จในการเร่ิมตน้ธุรกิจดว้ยความมุ่งมัน่

ท่ีจะเอาชนะ	 ถึงแมว้า่จะเผชิญกบัความยากล�าบากกต็าม	โดย	Henry	A.	Murray	 (1938)	 

เป็นบุคคลแรกท่ีน�าค�าน้ีมาใช	้ และพบว่า	 ความตอ้งการท่ีจะประสบความส�าเร็จเป็น 

ความตอ้งการพื้นฐานท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย	์ต่อจากนั้น	McClelland	(1973)	เป็น

บุคคลแรกท่ีไดน้�าระดบัความตอ้งการท่ีจะประสบความส�าเร็จไปเช่ือมโยงกบัการเป็น 

ผูป้ระกอบการ	โดยพบความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการท่ีจะประสบความส�าเร็จกบั

กิจกรรมการประกอบธุรกิจ	และมีนกัวชิาการต่างๆ	ท่ีไดส้นบัสนุนขอ้คน้พบของ	McClelland	

โดยพบวา่	ความตอ้งการประสบความส�าเร็จส่งผลต่อแนวโนม้ในการเร่ิมตน้ธุรกิจของ 

ผูป้ระกอบการ	 (Chen,	 et	 al.,	 2012,	 pp.1311-1318;	 Jaafar,	 et	 al.,	 2011,	 pp.827-835;	 

Okhomina,	 2010,	 pp.1-16;	 Tang	 and	Tang,	 2007,	 pp.450-472)	นอกจากนั้นแลว้ 

ผูป้ระกอบการจะมีระดบัความตอ้งการท่ีจะประสบความส�าเร็จสูงกวา่บุคคลทัว่ไปอีกดว้ย	

(Green,	David,	Dent,	and	Tyshkovsky,	1996,	pp.49-58;	Tyszka,	et	al.,	2011,	pp.124-131)	

	 ในขณะท่ี	Koh	 (1996)	และ	Altinay,	 et	 al.	 (2012)	กลบัพบวา่	ความตอ้งการ 

ท่ีจะประสบความส�าเร็จไม่ไดส่้งผลต่อแนวโนม้การเป็นผูป้ระกอบการ	เน่ืองจากความตอ้งการ

ท่ีจะประสบความส�าเร็จไม่ไดเ้ป็นคุณลกัษณะท่ีท�าใหผู้ป้ระกอบการแตกต่างจากบุคคลทัว่ไป

ท่ีไม่ไดเ้ป็นผูป้ระกอบการ

	 ดงันั้นจึงยงัไม่มีบทสรุปท่ีชดัเจนถึงระดบัของความตอ้งการท่ีจะประสบความส�าเร็จ

เก่ียวขอ้งกบัการเร่ิมตน้ธุรกิจหรือไม่	อยา่งไร	เน่ืองจากมีทั้งขอ้สนบัสนุน	และการปฏิเสธ
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ถึงความเก่ียวขอ้งดงักล่าว	ผูว้จิยัจึงตอ้งการท่ีจะทดสอบเพ่ือหาขอ้สรุปในการศึกษาคร้ังน้ี

ในบริบทของอุตสาหกรรมโรงแรม	ในประเทศไทย

  2.2 ระดบัของความกล้าเส่ียง (Risk Taking) เป็นความเตม็ใจของแต่ละบุคคล

ท่ีจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางธุรกิจ	ซ่ึงไม่สามารถคาดการณ์ไดว้า่จะประสบความส�าเร็จ

หรือไม่	โดย	Nicholson,	et	al.	(2005)	และ	Gurel,	et	al.	(2010)	พบวา่	ความกลา้เส่ียงมีความสมัพนัธ์

กบัการเร่ิมตน้ธุรกิจ	เน่ืองจากผูป้ระกอบการไม่สามารถล่วงรู้ถึงอนาคตไดว้า่	การตดัสินใจ

ในการลงทุน	และการตดัสินใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการ	จะประสบความส�าเร็จหรือไม่	 

(Caliendo,	et	al.,	2009,	pp.153-167)	และยิง่ผูป้ระกอบการกลา้เส่ียงมากข้ึน	ยิง่มีแนวโนม้

ท่ีจะกลา้ตดัสินใจลงทุนในธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนกวา่เดิม	(Acedo	and	Jones,	2007,	pp.236-252; 

Keh,	Foo,	and	Lim,	2002,	pp.125-148;	Teoh	and	Fo,	1997,	pp.67-81)	โดยผูป้ระกอบการ 

จะมีระดบัความกลา้เส่ียงสูงกวา่บุคคลทัว่ไป	(Caliendo,	et	al.,	2009,	pp.153-167)	

	 	 ในทางกลบักนัมีนกัวิชาการบางรายกลบัพบว่า	 ความกลา้เส่ียงไม่ส่งผล 

ต่อแนวโนม้การเป็นผูป้ระกอบการ	 (Josien,	 2012,	 pp.21-34)	 โดย	Brockhaus	 (1980)	 

และ	Tyszka,	et	al.	(2011)	พบวา่	ระดบัความกลา้เส่ียงของผูป้ระกอบการและบุคคลทัว่ไป

ไม่แตกต่างกนั	

	 	 จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นไดว้า่มีทั้งขอ้สนบัสนุน	และการปฏิเสธ

วา่ระดบัของความกลา้เส่ียงเก่ียวขอ้งกบัการเร่ิมตน้ธุรกิจ	จึงยงัไม่มีบทสรุปท่ีชดัเจน	ดงันั้น

ผูว้ิจยัจึงตอ้งการท่ีจะทดสอบถึงระดบัของความกลา้เส่ียงเก่ียวขอ้งกบัการเร่ิมตน้ธุรกิจ 

หรือไม่	อยา่งไร	 เพ่ือหาขอ้สรุปในการศึกษาคร้ังน้ีในบริบทของอุตสาหกรรมโรงแรม	 

ในประเทศไทย

  2.3 ระดบัของความอดทนต่อภาวะคลุมเครือ (Tolerance of Ambiguity)  

คือ	การท่ีบุคคลรับรู้วา่สถานการณ์ท่ีคลุมเครือไม่ชดัเจนในการเร่ิมตน้ธุรกิจนั้น	 เป็นส่ิงท่ี

ยอมรับได	้ มีความทา้ทาย	 น่าสนใจ	และลงมือปฏิบติัได	้ โดย	Okhomina	 (2010)	และ	

Acedo	and	Jones	(2007)	พบวา่	ความอดทนต่อภาวะคลุมเครือส่งผลต่อการเร่ิมตน้ธุรกิจ	

เน่ืองจากความอดทนต่อภาวะคลุมเครือจะช่วยใหผู้ป้ระกอบการรับมือกบัสถานการณ์ 

ท่ีกดดนัได	้และผูป้ระกอบการจะมีระดบัความอดทนต่อภาวะคลุมเครือสูงกวา่บุคคลทัว่ไป	

(Mazzarol,	Volery,	Doss,	and	Thein,	1999,	pp.48-63;	Teoh	and	Fo,	1997,	pp.67-81)	

	 	 ในขณะท่ีนกัวชิาการบางรายกลบัพบวา่	ความอดทนต่อภาวะคลุมเครือไมส่่งผล

ต่อความตั้งใจในการเป็นผูป้ระกอบการ	 (Altinay,	 et	 al.,	 2012)	และระดบัความอดทน 

ต่อภาวะคลุมเครือของบุคคลท่ีมีแนวโนม้เป็นผูป้ระกอบการและบุคคลท่ีไม่มีแนวโนม้ 

เป็นผูป้ระกอบการไม่แตกต่างกนั	(Gu¨rol	and	Atsan,	2006;	Gurel,	et	al.,	2010)	
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	 จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นไดว้า่	ยงัไม่มีบทสรุปท่ีชดัเจนถึงระดบัความอดทน

ต่อภาวะคลุมเครือเก่ียวขอ้งกบัการเร่ิมตน้ธุรกิจหรือไม่	อยา่งไร	เน่ืองจากมีทั้งขอ้สนบัสนุน	

และการปฏิเสธถึงความเก่ียวขอ้งดงักล่าว	ดงันั้นผูว้จิยัจึงตอ้งการท่ีจะทดสอบเพ่ือหาขอ้สรุป

ในการศึกษาคร้ังน้ีในบริบทของอุตสาหกรรมโรงแรม	ในประเทศไทย

  2.4 ประเภทของแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกจิ (Aspiration of Business) 

แรงบนัดาลใจหรือแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจเป็นเหตุผลวา่เหตุใดบุคคลจึงเร่ิมตน้

ประกอบธุรกิจ	(Walker	and	Webster,	2007,	pp.122-135)	มีผลการศึกษาเชิงประจกัษข์อง

นกัวชิาการต่างๆ	พบวา่	ความปรารถนาท่ีจะเป็นอิสระเป็นแรงบนัดาลใจท่ีส่งผลต่อแนวโนม้

การแสวงหาโอกาสเป็นผูป้ระกอบการ	 (Ateljevic	 and	Doorne,	 2000,	 pp.378-392;	 

Gupta	and	York,	2008,	pp.348-366;	Tyszka,	et	al.,	2011,	pp.124-131)	

	 แต่ถึงกระนั้นกต็ามมีนกัวชิาการบางรายกลบัพบวา่	แรงบนัดาลใจท่ีส่งผลต่อการ

เร่ิมตน้ธุรกิจ	คือ	การสร้างความทา้ทายทางธุรกิจ	(Basu,	2004,	pp.12-33;	Jaafar,	et	al.,	2011,	

pp.827-835;	Szivas,	 2001,	 pp.163-172)	และยงัมีแรงจูงใจอ่ืนท่ีผสมผสานกนัและส่งผล

ต่อการเร่ิมตน้ธุรกิจ	นัน่คือ	ความปรารถนาท่ีจะมีวถีิชีวติท่ีดีข้ึน	 (Basu,	 2004,	 pp.12-33;	

Getz	and	Carlsen,	2000,	pp.547-560;	Szivas,	2001,	pp.163-172)	

	 ดงันั้นจึงยงัไม่มีบทสรุปท่ีชดัเจนถึงประเภทของแรงบนัดาลใจในการประกอบ

ธุรกิจเน่ืองจากไดผ้ลการศึกษาท่ีแตกต่างกนั	ผูว้จิยัจึงตอ้งการท่ีจะทดสอบเพ่ือหาขอ้สรุป

ในการศึกษาคร้ังน้ีในบริบทของอุตสาหกรรมโรงแรม	ในประเทศไทย

  2.5 ทศันคตเิชิงบวกต่อความล้มเหลว (Positive Attitude toward Failure) 

เป็นความคิดเห็นในเชิงบวกต่อความลม้เหลว	 (Stokes	 and	Blackburn,	 2002,	 pp.17-27)	

กล่าวคือ	เป็นความรู้สึก	และความคิดเห็นท่ียอมรับไดว้า่ความลม้เหลวทางธุรกิจเป็นส่ิงท่ี

สามารถเกิดข้ึนได	้โดยมีผลการศึกษาเชิงประจกัษข์องนกัวชิาการต่างๆ	ใหก้ารสนบัสนุนวา่	

ทศันคติเชิงบวกต่อความลม้เหลวมีอิทธิพลต่อการแสวงหาโอกาสเป็นผูป้ระกอบการ	 

(Jaafar,	et	al.,	2011,	pp.827-835;	Ramos-Rodríguez,	et	al.,	2012,	pp.579-587)	เน่ืองจาก

ผูป้ระกอบการมองวา่ความลม้เหลวเป็นเร่ืองธรรมชาติ	และความลม้เหลวยงัเป็นแหล่ง 

ความรู้ท่ีส�าคญัเพ่ือน�าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีดี	 และยิง่ผูป้ระกอบการเคยมีประสบการณ์ในการ 

เร่ิมตน้ธุรกิจมาแลว้	 ยิ่งมีแนวโน้มท่ีจะมีทศันคติเชิงบวกต่อความลม้เหลวมากข้ึน	 

(Politis,	2008,	pp.472-489)		

	 	 จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นไดว้า่	ทศันคติเชิงบวกต่อความลม้เหลว

เก่ียวขอ้งกบัการเร่ิมตน้ธุรกิจ	ดงันั้น	เพื่อเป็นการยนืยนัถึงความสมัพนัธ์ดงักล่าว	ผูว้จิยัจึง
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ตอ้งการท่ีจะทดสอบเพื่อหาขอ้สรุปในการศึกษาคร้ังน้ีในบริบทของอุตสาหกรรมโรงแรม	

ในประเทศไทย

  2.6  ทัศนคติที่ดีต่อความแปลกใหม่ (Innovativeness)	 เป็นความคิดเห็น 

หรือมุมองท่ีดีต่อการสร้างสรรคส่ิ์งแปลกใหม่	หรือพฒันาส่ิงใหม่ๆ	 ข้ึนมา	 โดยมีผล 

การศึกษาเชิงประจกัษข์องนกัวชิาการต่างๆ	พบวา่	การสร้างสรรคค์วามแปลกใหม่มีอิทธิพล

ต่อการเร่ิมตน้ธุรกิจของผูป้ระกอบการ	(Jaafar,	et	al.,	2011,	pp.827-835;	Türker	and	Inel,	

2012,	 pp.879-888)	 เน่ืองจากผูป้ระกอบการจะมองเห็นโอกาสจากความแปลกใหม่	 

ในขณะท่ีบุคคลอ่ืนยงัมองไม่เห็น	 (Ardichvili,	Cardozo,	 and	Ray,	 2003,	 pp.105-123)	 

และผูป้ระกอบการจะมีระดบัทศันคติท่ีมีต่อความแปลกใหม่สูงกวา่บุคคลทัว่ไป	 (Gu¨rol	

and	Atsan,	2006,	pp.25-38)	

	 	 จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นไดว้่า	ทศันคติท่ีดีต่อความแปลกใหม่

เก่ียวขอ้งกบัการเร่ิมตน้ธุรกิจ	ดงันั้น	 เพ่ือเป็นการยนืยนัถึงความสัมพนัธ์ดงักล่าว	ผูว้ิจยั 

จึงตอ้งการท่ีจะทดสอบเพ่ือหาขอ้สรุปในการศึกษาคร้ังน้ีในบริบทของอุตสาหกรรมโรงแรม	

ในประเทศไทย

  2.7  ระดบัความเช่ือมั่นในศักยภาพของตน (Internal Locus of Control)  

เป็นความเช่ือท่ีวา่พฤติกรรมของตนมีสาเหตุมาจากตนเอง	และตนเองสามารถท่ีจะควบคุม

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจได	้มีผลการศึกษาเชิงประจกัษข์องนกัวชิาการต่างๆ	ใหก้ารสนบัสนุนวา่	

ความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนส่งผลต่อแนวโนม้ในการเร่ิมตน้ธุรกิจของผูป้ระกอบการ	

(Hansemark,	2003,	pp.301-317;	Sidek	and	Zainol,	2011,	pp.170-185)	เน่ืองจากผูป้ระกอบ

การเช่ือวา่การท�างานมกัจะข้ึนอยูก่บัตนเอง	 (Sidek	 and	Zainol,	 2011,	 pp.170-185)	และ 

ยิง่ผูป้ระกอบการมีความเป็นอิสระมากข้ึนเท่าใด	ยอ่มส่งผลต่อการเร่ิมตน้ธุรกิจมากข้ึน

เท่านั้น	(Jaafar,	et	al.,	2011,	pp.827-835;	Littunen,	2000,	pp.295-309;	Türker	and	Inel,	

2012,	pp.879-888)	นอกจากนั้นแลว้ผูป้ระกอบการจะมีระดบัของความเช่ือมัน่ในศกัยภาพ

ของตนสูงกวา่บุคคลทัว่ไป	(Gu¨rol	and	Atsan,	2006,	pp.25-38)	

	 	 แต่อยา่งไรกต็าม	Gurel,	et	al.	(2010)	และ	Altinay,	et	al.	(2012)	กลบัไม่พบ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนและแนวโนม้ในการเร่ิมตน้ธุรกิจ	

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั	Koh	 (1996)	 ท่ีพบว่า	 บุคคลท่ีมีแนวโนม้เป็นผูป้ระกอบการมีระดบั 

ความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนไม่แตกต่างกบับุคคลท่ีไม่มีแนวโนม้เป็นผูป้ระกอบการ	

	 	 ดงันั้นจึงยงัไม่มีบทสรุปท่ีชดัเจนถึงระดบัความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตน

เก่ียวขอ้งกบัการเร่ิมตน้ธุรกิจหรือไม่	อยา่งไร	เน่ืองจากมีทั้งขอ้สนบัสนุน	และการปฏิเสธ
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ถึงความสมัพนัธ์ดงักล่าว	ผูว้จิยัจึงตอ้งการท่ีจะทดสอบเพ่ือหาขอ้สรุปในการศึกษาคร้ังน้ี

ในบริบทของอุตสาหกรรมโรงแรม	ในประเทศไทย

 3. ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย	 ค �าว่าโรงแรมตามพระราชบญัญติัโรงแรม	 

พ.ศ.	 2547	มาตรา	 4	หมายถึง	สถานท่ีพกัท่ีจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคใ์นทางธุรกิจ 

เพื่อใหบ้ริการท่ีพกัชัว่คราวส�าหรับบุคคลอ่ืนๆ	โดยมีค่าตอบแทน	ส�าหรับการเร่ิมตน้ธุรกิจ

โรงแรมในประเทศไทยนั้น	ผูป้ระกอบการสามารถเร่ิมตน้ธุรกิจโรงแรมไดเ้ม่ือไดรั้บอนุญาต

ประกอบธุรกิจโรงแรม	ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามพระราชบญัญติัโรงแรม	พ.ศ.	2547	(ส�านกังาน

ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม,	2559)	

	 นกัวิชาการต่างๆ	พยายามจดัประเภทของโรงแรมโดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณา 

จากจ�านวนหอ้งพกัไวแ้ตกต่างกนั	ซ่ึงเป็นไปตามประเทศท่ีท�าการศึกษา	ส�าหรับประเทศไทย

แลว้	กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาไดจ้�าแนกโรงแรมตามจ�านวนหอ้งพกัออกเป็น	3	ขนาด	

(ส�านกังานสถิติแห่งชาติ	กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร,	 2558)	 ไดแ้ก่	 

(1)	 โรงแรมขนาดเลก็	 มีจ�านวนหอ้งพกัทั้งหมดไม่เกิน	59	หอ้ง	 (2)	 โรงแรมขนาดกลาง	 

มีจ�านวนหอ้งพกัทั้งหมดระหวา่ง	60	ถึง	149	หอ้ง	และ	(3)	โรงแรมขนาดใหญ่	มีจ�านวน

หอ้งพกัตั้งแต่	150	หอ้งข้ึนไป

ระเบียบวธีิการวจิยั 

	 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ	โดยมีขอบเขตการวจิยั	คือ	(1)	ดา้นเน้ือหา	

ท�าการศึกษาลกัษณะทางจิตวทิยา	 7	 ปัจจยั	 ไดแ้ก่	ความตอ้งการท่ีจะประสบความส�าเร็จ	

ความกลา้เส่ียง	ความอดทนต่อภาวะคลุมเครือ	แรงบนัดาลใจในการประกอบธุรกิจ	ทศันคติ

เชิงบวกต่อความลม้เหลว	ทศันคติท่ีดีต่อความแปลกใหม่	และความเช่ือมัน่ในศกัยภาพ 

ของตน	 (2)	ดา้นประชากร	 คือ	ผูป้ระกอบการโรงแรมท่ีจดทะเบียนจดัตั้งธุรกิจโรงแรม

ภายใน	1	 ปี	 คือ	ตั้งแต่วนัท่ี	 1	พฤษภาคม	พ.ศ.	 2557	 ถึงวนัท่ี	 30	 เมษายน	พ.ศ.	 2558	 

จ�านวน	759	ราย	 (3)	ดา้นพ้ืนท่ี	 คือ	 ในประเทศไทย	 (4)	ดา้นระยะเวลา	14	 เดือน	ตั้งแต่ 

วนัท่ี	1	พฤษภาคม	พ.ศ.	2558	ถึง	วนัท่ี	31	กรกฎาคม	พ.ศ.	2559	

	 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั	คือ	แบบสอบถามซ่ึงประกอบไปดว้ย	ส่วนท่ี	1	ขอ้มูล

ทัว่ไปของผูป้ระกอบการ	และส่วนท่ี	 2	 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นจิตวิทยา	 

โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดบั	คือ	ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่	ไม่เห็นดว้ย	

ไม่แน่ใจ	 เห็นดว้ย	และเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง	 ซ่ึงขอ้ค�าถามทั้ง	 7	 ปัจจยัดา้นจิตวิทยาไดรั้บ 

การพฒันาข้ึนมาจากนกัวชิาการต่างๆ	และผูว้จิยัไดน้�ามาใช	้ดงัน้ี	(1)	ระดบัของความตอ้งการ
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ท่ีจะประสบความส�าเร็จของ	Littunen	(2000)	(2)	ระดบัของความกลา้เส่ียงของ	Sidek	and	

Zainol	(2011)	(3)	ระดบัของความอดทนต่อภาวะคลุมเครือของ	Acedo	and	Jones	(2007)	

(4)	ระดบัของแรงบนัดาลใจในการประกอบธุรกิจของ	Getz	and	Carlsen	(2000)	(5)	ทศันคติ

เชิงบวกต่อความลม้เหลวของ	 Politis	 (2008)	 (6)	ทศันคติท่ีดีต่อความแปลกใหม่ของ	 

Mueller	 and	Thomas	 (2001)	และ	 (7)	 ระดบัของความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนของ	 

Mueller	and	Thomas	(2001)

	 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี	 โดยผูว้ิจยัไดท้ �าการ

ทดสอบความเท่ียงตรง	(Validity)	ดว้ยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งจ�านวน	5	ราย	ซ่ึงไดค่้าดชันี

ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค�าถามและวตัถุประสงค	์(Index	of	Item	Objective	Congruence:	

IOC)	 สูงกวา่	 0.5	 ในทุกขอ้ค�าถาม	แสดงวา่	ขอ้ค�าถามตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

ซ่ึงสามารถน�าไปใชไ้ด	้และไดท้ดสอบความเช่ือมัน่	(Reliability)	โดยไดน้�าแบบสอบถาม

ออกไปทดสอบ	(Try-out)	จ�านวน	30	ชุด	เพ่ือตรวจสอบวา่ขอ้ค�าถามสามารถส่ือความหมาย

ตรงตามความตอ้งการและมีความเหมาะสมหรือไม่	ดว้ยวธีิหาค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่

แอลฟาครอนบาค	(Cronbach's	Alpha	Reliability	Coefficient)	โดยมีผลการวเิคราะห์เท่ากบั	

0.891	 ซ่ึงมีค่ามากกว่า	 0.7	แสดงว่าอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได	้ (Nunnally,	 1978	อา้งใน	 

George	and	Mallery,	2003)

	 ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูจากประชากรทั้งหมด	กล่าวคือ	ผูป้ระกอบการโรงแรม

ในประเทศไทยท่ีจดทะเบียนจดัตั้งธุรกิจโรงแรม	ตั้งแต่วนัท่ี	1	พฤษภาคม	พ.ศ.	2557	 ถึง

วนัท่ี	30	เมษายน	พ.ศ.	2558	จ�านวน	759	ราย	และผูว้จิยัไดน้�าแบบสอบถามออกไปทดสอบ	

(Try-out)	กบักลุ่มผูป้ระกอบการโรงแรมดงักล่าวจ�านวน	30	ราย	ดงันั้นจึงคงเหลือผูป้ระกอบการ

โรงแรมในการแจกแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์จ�านวน	729	ราย	และไดรั้บแบบสอบถาม

กลบัคืนมา	365	ราย	คิดเป็นร้อยละ	50.07	ของประชากรทั้งหมดท่ีไดแ้จกแบบสอบถามไป	

สาเหตุท่ีการวจิยัในคร้ังน้ีด�าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบการโรงแรมทั้งหมด	

เน่ืองมาจากส่วนใหญ่อตัราการตอบกลบัของแบบสอบถามจากผูป้ระกอบการมกัจะไดคื้น

กลบัมาประมาณร้อยละ	15	(Keh,	et	al.,	2002,	pp.125-148;	Stokes	and	Blackburn,	2002,	

pp.17-27;	Walker	 and	Webster,	 2007,	 pp.122-135)	ประกอบการกบัยิง่กลุ่มตวัอยา่ง 

มีจ�านวนมาก	ยิ่งท�าให้ขอ้มูลมีความเท่ียงตรงมากข้ึน	และการค�านวณทางสถิติก็จะมี 

ความถกูตอ้งมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ�านวนนอ้ย	(มารยาท	โยทองยศ	และ	ปราณี	สวสัดิสรรพ,์	

2557,	หนา้1)	 โดยการวิจยัคร้ังน้ีเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง	 (Purposive	Sampling)	

เน่ืองจากมีการคดัสรรแลว้วา่ตอ้งเป็นผูป้ระกอบการโรงแรมในประเทศไทย	ท่ีจดทะเบียน
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จดัตั้งธุรกิจโรงแรมไม่เกิน	1	ปี	นบัตั้งแต่วนัท่ี	1	พฤษภาคม	พ.ศ.	2557	ถึงวนัท่ี	30	เมษายน	

พ.ศ.	2558	เท่านั้น	ดงัแสดงรายละเอียดไวใ้นตารางท่ี	1

ตารางที ่1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั

ทีม่า:		คอลมัน	์(1)	กรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย	์(ปีพ.ศ.	2557	–	2558)

	 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล	ประกอบดว้ย	สถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าร้อยละ	

ค่าเฉล่ีย	และสถิติอนุมานดว้ยการวเิคราะห์ปัจจยั	 (Factor	Analysis)	และการเปรียบเทียบ

ค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกนั	(T-test	for	Independent	Samples)

ผลการวจิยั 

	 ส่วนท่ี	1	ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการโรงแรมในประเทศไทย	

พบว่า	 ผูป้ระกอบการโรงแรมเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเลก็นอ้ย	 มีสัดส่วน	 51:49	 

โดยส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง	41-50	ปี	ร้อยละ	43.29	เป็นเจา้ของโรงแรมขนาดเลก็	(จ�านวน

หอ้งพกัไม่เกิน	59	หอ้ง)	ร้อยละ	71.23	ส�าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี	ร้อยละ	64.93	และ

ผูป้ระกอบการทั้งหมดเคยผา่นประสบการณ์ในการท�างานมาก่อนท่ีจะเร่ิมตน้ธุรกิจโรงแรม

	 ส่วนท่ี	 2	ผลการวเิคราะห์ปัจจยั	 (Factor	Analysis)	ผูว้จิยัไดน้�าขอ้มูลจากระดบั

ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นจิตวทิยาทั้ง	7	ปัจจยั	ไดแ้ก่	(1)	ระดบัของความตอ้งการท่ีจะ

ประสบความส�าเร็จ	(2)	ระดบัของความกลา้เส่ียง	(3)	ระดบัของความอดทนต่อภาวะคลุมเครือ	

(4)	 ระดบัของแรงบนัดาลใจในการประกอบธุรกิจ	 (5)	ทศันคติเชิงบวกต่อความลม้เหลว	



30 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

(6)	ทศันคติท่ีดีต่อความแปลกใหม่	 (7)	 ระดบัของความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตน	 

มาวเิคราะห์ปัจจยั	(Factor	Analysis)	ดงัน้ี

	 1.	 การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยืนยนั	 (Confirmatory	 Factor	Analysis)	 เพ่ือเป็น 

การยืนยนัว่าขอ้ค�าถามท่ีอยูภ่ายในปัจจยัเดียวกนัมีความสอดคลอ้งกนั	 และขอ้ค�าถาม 

ควรอยูใ่นปัจจยัเดียวกนั	ดว้ยวธีิหาค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่แอลฟาครอนบาค	มาทดสอบ

ทีละปัจจยัจนครบ	7	 ปัจจยั	 โดยพบวา่	 ไม่มีปัจจยัใดเลยท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิอยูใ่นระดบั 

ท่ียอมรับได	้ คือ	0.7	 เน่ืองจากเป็นขอ้ค�าถามท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนมาแลว้จากนกัวชิาการ

ต่างๆ	(Nunnally,	1978	อา้งใน	George	and	Mallery,	2003,	pp.109)	ถึงแมว้า่จะตดัขอ้ค�าถาม

ท่ีจะท�าใหค่้าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เพิม่สูงข้ึนไปแลว้กต็าม	ดงันั้นจึงควรท�าการวเิคราะห์

ปัจจยัเชิงส�ารวจ	(Exploratory	Factor	Analysis)	ต่อไป

	 2.	 การวเิคราะห์ปัจจยัเชิงส�ารวจ	(Exploratory	Factor	Analysis)	เพ่ือจดักลุ่มปัจจยั

ใหม่ดว้ยวิธีทางสถิติในการรวมกลุ่มขอ้ค�าถามท่ีมีความสัมพนัธ์กนัไวใ้นปัจจยัเดียวกนั	 

โดยเลือกใชก้ารสกดัปัจจยัแบบวธีิความเป็นไปไดสู้งสุด	(Maximum	Likelihood	Method)	

เป็นการสกดัปัจจยัโดยการประมาณค่าพารามิเตอร์ท่ีท�าใหเ้มตริกซ์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์

ท่ีค �านวณไดมี้ค่าใกลก้บัเมตริกซ์ท่ีไดจ้ากขอ้มูล	(กลัยา	วนิชยบ์ญัชา,	2554,	หนา้	15)	และ

เลือกการหมุนแกนปัจจยัแบบวิธี	Direct	Oblimin	 เป็นการหมุนแกนแบบมุมแหลม	 

(Oblique	Rotation)	 โดยวิธี	Direct	Oblimin	จะอนุญาตใหปั้จจยัสามารถสมัพนัธ์กนัได	้

(กลัยา	 วนิชยบ์ญัชา,	 2554,	หนา้	 16)	 จึงเหมาะกบัการวิจยัในสังคมศาสตร์	 (George	 

and	Mallery,	 2003)	ดงัเช่นการวิจยัในคร้ังน้ี	 ต่อจากนั้นน�าปัจจยัท่ีไดม้าวิเคราะห์ปัจจยั 

เชิงยนืยนัดว้ยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่แอลฟาครอนบาคมาทดสอบทีละปัจจยั	

โดยพิจารณาวา่อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได	้ คือ	 0.6	 ข้ึนไป	 เน่ืองจากเป็นขอ้ค�าถามท่ีไดรั้บ 

การพฒันาข้ึนมาใหม่ดว้ยการจดักลุ่มปัจจยัใหม่	(George	and	Mallery,	2003,	pp.125-132)	

ถา้ค่ายงัไม่ผ่านเกณฑใ์ห้พิจารณาตดัขอ้ค�าถามท่ีจะท�าให้ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 

เพิ่มสูงข้ึนมากท่ีสุดก่อนโดยทยอยตดัทีละขอ้ค�าถาม	แลว้น�าขอ้ค�าถามท่ีเหลือยอ้นกลบัไป

สกดัปัจจยั	หมุนแกนปัจจยั	และหาค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่แอลฟาครอนบาคใหม่จนกวา่

จะไดค่้าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่	0.6	ในทุกปัจจยั	
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ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ปัจจยั	

ปัจจยัดา้นจิตวทิยา
ค่าน�้าหนกัปัจจยั	

Factor	Loading

ค่าแอลฟา	

ครอนบาค

1.	ระดบัแรงบนัดาลใจท่ีมาจากความทา้ทายทางธุรกิจ	(Aspiration	of	Challenge	of	Business)	

1.1	ปรารถนาท่ีจะสร้างความทา้ทายใหต้นเอง		

1.2	มองเห็นโอกาสในการประกอบธุรกิจ

1.3	ปรารถนาท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งจากการด�าเนินธุรกิจ

0.985

0.551

0.458

0.609

2.	ระดบัการไม่ข้ึนอยูก่บัผูอ่ื้น	(Independence	upon	Others)	

2.1		ชีวติของฉนัโดยส่วนใหญ่ไม่จ�าเป็นตอ้งถกูควบคุมมาจากอ�านาจของผูอ่ื้น

2.2		การไดรั้บในส่ิงท่ีฉนัตอ้งการไม่จ�าเป็นตอ้งมาจากการท่ีฉนัเอาอกเอาใจบุคคลท่ีมีต�าแหน่งสูงกวา่ฉนั 

2.3		ฉนัรู้สึกวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชีวติส่วนใหญ่ไม่จ�าเป็นตอ้งถกูก�าหนดจากบุคคลท่ีมีอ�านาจเหนือกวา่	

0.963

0.673

0.492

0.652

3.	ระดบัการมองความไม่แน่นอนและความเส่ียงในแง่ดี	(Optimistic	Attitude	towards	Uncertainty	and	Risk)

3.1	ฉนัสนุกกบัความทา้ทายในสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน

3.2	ฉนัชอบท่ีจะด�าเนินการตามแผน	ถึงแมจ้ะไม่มีหลกัฐานวา่แผนนั้น	สามารถบรรลุผลส�าเร็จหรือไม่กต็าม

3.3	ฉนัสนุกกบัการท�างานในสถานการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน	เน่ืองจากกระตุน้ความสามารถ		 

						มากกวา่สถานการณ์ท่ีสามารถคาดเดาผลลพัธ์ได้

3.4	ฉนัเช่ือวา่ยิง่มีความเส่ียงทางดา้นการเงินมาก	กย็ิง่คุม้ท่ีจะเส่ียงเพื่อรับผลตอบแทนท่ีมากข้ึน

3.5	ความลม้เหลวเปิดโอกาสใหฉ้นัไดมี้เวลาไตร่ตรองและพิจารณาทบทวนใหแ้ก่ชีวติได้

3.6	ฉนัเตม็ใจท่ีจะเส่ียงทั้งทรัพยสิ์นของตนเอง	และทรัพยสิ์นของครอบครัวเพ่ือผลประโยชนท์างธุรกิจ

0.727

0.671

0.627

0.568

0.429

0.385

0.728

4.	ระดบัแรงบนัดาลใจท่ีจะมีวถีิชีวติท่ีดีข้ึน	(Aspiration	to	have	Better	Standard	of	Life)	

4.1	ปรารถนาท่ีจะมีวถีิชีวติท่ีสะดวกสบายข้ึนกวา่เดิม

4.2	ปรารถนาท่ีจะท�าเงินไดม้ากๆ

4.3	ปรารถนาท่ีจะมีอิสระ	หรือเป็นเจา้นายตนเอง

0.774

0.752

0.466

0.683

5.	ระดบัการยอมรับต่อความลม้เหลว	(Acceptance	of	Failure)

5.1	ฉนัไม่จ�าเป็นตอ้งหลีกเล่ียงความลม้เหลว	เน่ืองจากน�าไปสู่ความผดิหวงั	และท�าใหค้วามสนใจ 

						ในกิจกรรมท่ีคลา้ยๆ	กนัลดลง

5.2	ฉนัไม่จ�าเป็นตอ้งหลีกเล่ียงความลม้เหลว	เน่ืองจากเป็นอนัตรายต่อช่ือเสียงทางธุรกิจของฉนั

0.755

0.700

0.682

6.	ระดบัความอดทนต่อความไม่แน่นอน	(Tolerance	of	Uncertainty)

6.1	สภาพแวดลอ้มท่ีไม่แน่นอนในท่ีท�างานของฉนั	ไม่จ�าเป็นท่ีจะท�าใหฉ้นัท�างานไดไ้ม่ดีนกั

6.2	ฉนัไม่จ�าเป็นตอ้งรู้สึกร�าคาญเม่ือเจอกบัเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดมาท�าลายแผนการของฉนั

0.742

0.635

0.641

7.	ระดบัความเช่ือในความสร้างสรรคข์องตน	(Belief	in	Self	Innovativeness)

7.1	ฉนัมกัจะท�าใหค้นประหลาดใจกบัความคิดท่ีแปลกใหม่ของฉนั

7.2	บุคคลอ่ืนๆ	มกัจะขอความช่วยเหลือจากฉนัในการท�ากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์

0.755

0.635

0.625

 	 จากตารางท่ี	2	พบวา่	สามารถจดัปัจจยัใหม่ได	้7	ปัจจยั	และไดต้ั้งช่ือปัจจยัใหม่ 

ทั้ง	7	 ปัจจยั	ไดแ้ก่	 (1)	ระดบัแรงบนัดาลใจท่ีมาจากความทา้ทายทางธุรกิจ	 (2)	ระดบัการ 

ไม่ข้ึนอยูก่บัผูอ่ื้น	 (3)	 ระดบัการมองความไม่แน่นอนและความเส่ียงในแง่ดี	 (4)	 ระดบั 

แรงบนัดาลใจท่ีจะมีวถีิชีวติท่ีดีข้ึน	(5)	ระดบัการยอมรับต่อความลม้เหลว	(6)	ระดบัความอดทน

ต่อความไม่แน่นอน	 (7)	 ระดบัความเช่ือในความสร้างสรรคข์องตน	โดยมีขอ้ค�าถามท่ีน�า

มาจดักลุ่มปัจจยัใหม่ได	้ 21	ขอ้ค�าถามจากทั้งหมด	46	ขอ้ค�าถาม	ในแต่ละขอ้ค�าถามมีค่า 
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น�้าหนกัปัจจยั	(Factor	Loading)	มากกวา่	0.3	แสดงวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได	้(Costello	

and	Osborne,	2005,	pp.1-9)

	 ส่วนท่ี	 3	ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นจิตวิทยากบัขนาด 

ของธุรกิจโรงแรมท่ีจะเร่ิมตน้ดว้ยวธีิเปรียบเทียบเฉล่ียระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีเป็น

อิสระจากกนั	(Independent	Samples	T-test)	โดยน�าค่าคะแนนปัจจยั	(Factor	Score)	ของ

แต่ละปัจจยัใหม่ดา้นจิตวทิยาทั้ง	 7	 ปัจจยัมาวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์กบัขนาดของธุรกิจ

โรงแรม	โดยการวจิยัคร้ังน้ี	พบวา่	ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เร่ิมตน้ธุรกิจโรงแรมขนาดเลก็	

(จ�านวนหอ้งพกัไม่เกิน	59	หอ้ง)	จ�านวน	260	ราย	ส่วนท่ีเหลืออีก	105	รายนั้น	เร่ิมตน้ธุรกิจ

โรงแรมขนาดกลาง	(จ�านวนหอ้งพกั	60-149	หอ้ง)	ในขณะท่ีไม่มีผูป้ระกอบการรายใดเลย

ท่ีเร่ิมตน้ธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่	 (จ�านวนห้องพกัตั้งแต่	 150	ห้องข้ึนไป)	 โดยเกณฑ ์

การจดักลุ่มขนาดของโรงแรมท่ีพิจารณาจากจ�านวนห้องพกัเป็นไปตามการจ�าแนก 

ของกระทรวงการท่องเท่ียวและการกีฬา	

ตารางที่ 3  ผลการวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นจิตวทิยาและขนาดโรงแรม

ท่ีจะเร่ิมตน้
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	 จากตารางท่ี	3	พบวา่	ปัจจยัท่ี	3	การมองความไม่แน่นอนและความเส่ียงในแง่ดี 

มีความสมัพนัธ์กบัขนาดโรงแรมท่ีจะเร่ิมตน้อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ	0.01	ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ	

ท่ีเหลือไม่มีความสมัพนัธ์กบัขนาดโรงแรมท่ีจะเร่ิมตน้

อภปิรายผล 

	 ปัจจยัดา้นจิตวทิยาเดิมทั้ง	7	ปัจจยัท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม	ซ่ึงประกอบดว้ย	

(1)	ความตอ้งการท่ีจะประสบความส�าเร็จ	 (2)	ความกลา้เส่ียง	 (3)	ความอดทนต่อภาวะ

คลุมเครือ	 (4)	แรงบนัดาลใจในการประกอบธุรกิจ	 (5)	ทศันคติเชิงบวกต่อความลม้เหลว	

(6)	ทศันคติท่ีดีต่อความแปลกใหม่	และ	(7)	ความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตน	ซ่ึงสามารถ

น�ามาจดักลุ่มใหม่ได	้7	ปัจจยัดว้ยวธีิการวเิคราะห์ปัจจยั	โดยผูว้จิยัขออภิปรายทีละปัจจยัใหม่

ดงัต่อไปน้ี

	 1.	 จากผลการวิจยัพบวา่	แรงบนัดาลใจท่ีส�าคญัของผูป้ระกอบการท่ีจะเร่ิมตน้

ธุรกิจโรงแรม	คือ	ความทา้ทายทางธุรกิจ	สอดคลอ้งกบั	Szivas	(2001)	Basu	(2004)	และ	

Jaafar,	et	al.	(2011)	ต่างพบวา่	ยิง่ผูป้ระกอบการใหค้วามส�าคญักบัความทา้ทายทางธุรกิจ

เป็นล�าดบัแรก	 ยิ่งมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นเจา้ของธุรกิจมากข้ึน	แต่กลบัไม่สอดคลอ้งกบั	 

Ateljevic	and	Doorne	(2000)	Gupta	and	York	(2008)	และ	Tyszka,	et	al.	(2011)	ท่ีพบวา่	

ความปรารถนาท่ีจะเป็นอิสระเป็นแรงบนัดาลใจท่ีส�าคญัในการประกอบธุรกิจ	 เน่ืองจาก

การศึกษาของ	Ateljevic	and	Doorne	(2000)	Gupta	and	York	(2008)	และ	Tyszka,	et	al.	

(2011)	ไม่ไดท้ดสอบเฉพาะเจาะจงกบัผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ธุรกิจเท่านั้น	 จึง 

ส่งผลใหผ้ลการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบั	Basu	(2004)	Szivas	(2001)	และผลการวจิยัในคร้ังน้ี	

ทั้งน้ีเน่ืองจากในช่วงเร่ิมตน้ธุรกิจ	ผูป้ระกอบการตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายในการจดัการ

กบักฎระเบียบและขอ้บงัคบัตา่งๆ	ดงันั้นความทา้ทายทางธุรกิจจึงเป็นส่ิงส�าคญั	(Jaafar,	et	al.,	

2011,	pp.827-835)

	 2.	 จากผลการวิจยัพบวา่	ความเช่ือท่ีวา่ส่ิงต่างๆ	 ท่ีเกิดข้ึนไม่ไดเ้ป็นผลมาจาก 

กบัผูอ่ื้นมีความส�าคญัต่อการเร่ิมตน้ธุรกิจโรงแรม	สอดคลอ้งกบั	Littunen	(2000)	Türker	

and	 Inel	 (2012)	และ	 Jaafar,	 et	 al.	 (2011)	 ท่ีพบว่า	 ยิ่งผูป้ระกอบการเช่ือว่าส่ิงต่างๆ	 

ท่ีเกิดข้ึนไม่ไดเ้ป็นผลมาจากอิทธิพลของคนอ่ืน	 ยิ่งมีแนวโนม้ท่ีจะเร่ิมตน้ธุรกิจ	ทั้งน้ี 
เป็นเพราะผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความเช่ือคลา้ยๆ	กนัโดยเช่ือวา่	ความเป็นไปไดใ้นการ 

เร่ิมตน้ธุรกิจไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัอ �านาจของผูอ่ื้นแต่ข้ึนอยูก่บัตวัผูป้ระกอบการเอง	(Jaafar,	et	al.,	

2011,	pp.827-835)



34 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

	 3.	 จากผลการวิจยัพบว่า	 การมองความไม่แน่นอนและความเส่ียงในแง่ดี 

เป็นคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีจะเร่ิมตน้ธุรกิจโรงแรม	 เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

กบั	Nicholson,	 et	 al.	 (2005)	และ	Gurel,	 et	 al.	 (2010)	 ท่ีพบวา่	 บุคคลท่ีกลา้เผชิญกบั 

ความไม่แน่นอนและความเส่ียงมีแนวโนม้ท่ีจะเร่ิมตน้ธุรกิจ	แต่กลบัไม่สอดคลอ้งกบั	 

Altinay,	et	al.	(2012)	และ	Josien	(2012)	ท่ีพบวา่	ทศันคติท่ีดีต่อความไม่แน่นอนและความ

กลา้เส่ียงไม่ไดส่้งผลต่อการเป็นผูป้ระกอบการ	ทั้งน้ีเป็นเพราะศึกษาของ	Altinay,	et	al.	(2012)	

และ	Josien	(2012)	ไม่ไดท้ดสอบเฉพาะเจาะจงกบัผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ธุรกิจ

เท่านั้น	 จึงส่งผลใหผ้ลการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบั	Nicholson,	 et	 al.	 (2005)	Gurel,	 et	 al.	

(2010)	และการวจิยัในคร้ังน้ี	

	 ยิง่ไปกวา่นั้นผลการวจิยัในคร้ังน้ียงัพบวา่	ยิง่ผูป้ระกอบการมองความไม่แน่นอน

และความเส่ียงในแง่ดี	ยิง่มีแนวโนม้ท่ีจะเร่ิมตน้ธุรกิจโรงแรมขนาดกลางมากกวา่โรงแรม

ขนาดเลก็	สอดคลอ้งกบั	Keh,	et	al.	(2002)	และ	Acedo	and	Jones	(2007)	ท่ีพบวา่	ผูป้ระกอบการ

ท่ีมองความไม่แน่นอนและความเส่ียงในแง่ดี	 มีแนวโนม้ท่ีจะกลา้ตดัสินใจลงทุนธุรกิจ

ขนาดใหญ่ข้ึนไม่เลก็เหมือนแต่ก่อน	ทั้งน้ีพอสรุปไดว้า่	 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มกัจะ 

มองเห็นโอกาสทางธุรกิจแทนท่ีจะเป็นอุปสรรคจากการมองความไม่แน่นอนและ 

ความเส่ียงในแง่ดีคลา้ยๆ	กนั	 จึงกลา้ตดัสินใจลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่ข้ึน	 (Acedo	 and	

Jones,	2007,	pp.236-252)

	 4.	 จากผลการวิจยัพบวา่	แรงบนัดาลใจท่ีส�าคญัอีกประการหน่ึงในการเร่ิมตน้

ธุรกิจโรงแรม	 คือ	การใหค้วามส�าคญักบัการมีวิถีชีวิตท่ีดีข้ึน	สอดคลอ้งกบั	Getz	 and	

Carlsen	(2000)	Basu	(2004)	และ	Szivas	(2001)	 ต่างกพ็บวา่	นอกจากแรงจูงใจท่ีมาจาก

ความทา้ทายทางธุรกิจแลว้	ยงัมีแรงจูงใจอ่ืนท่ีผสมผสานกนัและส่งผลต่อการเร่ิมตน้ธุรกิจ	

นัน่คือ	เพื่อมีวถีิชีวติท่ีสะดวกสบายข้ึนกวา่เดิม	เน่ืองจากผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มองเห็น

โอกาสจากการประกอบธุรกิจว่าจะสามารถช่วยยกระดบัมาตรฐานการครองชีพของ 

ผูป้ระกอบการใหดี้ข้ึน	จึงจะกลา้ตดัสินใจเร่ิมตน้ธุรกิจ	(Szivas,	2001,	pp.163-172)

	 5.	 จากผลการวิจยัพบว่า	 การยอมรับต่อความลม้เหลวเป็นคุณลกัษณะของ 

ผูป้ระกอบการท่ีจะเร่ิมตน้ธุรกิจโรงแรม	สอดคลอ้งกบั	Politis	(2008)	Jaafar,	et	al.	(2011)	

และ	Ramos-Rodríguez,	et	al.	(2012)	ท่ีคน้พบในลกัษณะเดียวกนั	โดยพบวา่	ยิง่ผูป้ระกอบการ

มีทศันคติท่ีดีต่อความลม้เหลว	ยิง่มีแนวโนม้ท่ีจะเร่ิมตน้ธุรกิจ	ทั้งน้ีเน่ืองจากผูป้ระกอบการ 

ส่วนใหญ่ยอมรับไดว้า่ความลม้เหลวเป็นเร่ืองธรรมชาติท่ีสามารถเกิดข้ึนได	้และหลีกเล่ียง

ไม่ได	้ผูป้ระกอบการจึงมีความกลา้ท่ีจะเร่ิมตน้ธุรกิจ	 (Jaafar,	 et	 al.,	 2011,	 pp.827-835;	

Jaafar,	Maideen,	and	Mohd,	2010,	pp.54-62;	Politis,	2008,	pp.472-489)	
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	 6.	 จากผลการวิจยัพบวา่	ความอดทนต่อความไม่แน่นอนเป็นคุณลกัษณะของ 

ผูป้ระกอบการท่ีจะเร่ิมตน้ธุรกิจโรงแรม	สอดคลอ้งกบั	Okhomina	(2010)	และ	Acedo	and	

Jones	(2007)	ท่ีพบวา่	ความอดทนต่อความคลุมเครือไม่แน่นอนมีความสมัพนัธ์กบัการเร่ิมตน้

ธุรกิจ	แต่ไม่สอดคลอ้งกบั	Gu¨rol	 and	Atsan	 (2006)	Gurel,	 et	 al.	 (2010)	และ	Altinay,	 

et	 al.	 (2012)	 ท่ีพบวา่	 ระดบัความอดทนต่อภาวะคลุมเครือไม่ไดเ้ป็นคุณลกัษณะส�าคญั 

ของบุคคลท่ีมีแนวโนม้เป็นผูป้ระกอบการ	ทั้งน้ีเป็นเพราะการศึกษาของ	Okhomina	 
(2010)	Acedo	and	 Jones	 (2007)	และการวจิยัในคร้ังน้ีไดท้ดสอบกบักลุ่มผูป้ระกบการจริง	 
ในขณะท่ีการศึกษาของ	Gu¨rol	and	Atsan	(2006)	Gurel,	et	al.	(2010)	และ	Altinay,	et	al.	

(2012)	 ไดท้ดสอบกบักลุ่มบุคคลท่ีมีแนวโนม้เป็นผูป้ระกอบการซ่ึงยงัไม่ไดเ้ร่ิมตน้ธุรกิจ

ข้ึนจริง	 ซ่ึงอาจไม่เท่ากบัการทดลองกบักลุ่มผูป้ระกอบการจริง	 จึงส่งผลใหผ้ลการศึกษา 

ไม่สอดคลอ้งกนั

	 7.	 จากผลการวิจยัพบวา่	ความเช่ือในความสร้างสรรคข์องตนเป็นคุณลกัษณะ

ของผูป้ระกอบการท่ีจะเร่ิมตน้ธุรกิจโรงแรม	สอดคลอ้งกบั	 Jaafar,	 et	 al.	 (2011)	และ	

Türker	and	Inel	(2012)	ท่ีพบวา่	ผูป้ระกอบการเช่ือวา่ตนเองมีการสร้างสรรคค์วามแปลกใหม่	

นอกจากน้ี	Gu¨rol	and	Atsan	(2006)	ยงัพบวา่	ความเช่ือท่ีมีต่อการสร้างสรรคเ์ป็นคุณลกัษณะ

ท่ีส�าคญัของผูป้ระกอบการ	ทั้งน้ีสรุปไดว้า่	ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มกัจะมองเห็นโอกาส

ทางธุรกิจจากความสร้างสรรคข์องตนคลา้ย	ๆ	กนั	 จึงกลา้ท่ีจะตดัสินใจเร่ิมตน้ธุรกิจ	 

(Ardichvili,	et	al.,	2003,	pp.105-123)

ข้อเสนอแนะ 

	 1.	 ขอ้เสนอแนะส�าหรับน�าผลการศึกษาไปใชป้ระโยชน์

	 	 1.1	 จากผลการวจิยัในคร้ังน้ี	พบวา่	ปัจจยัดา้นจิตวทิยาท่ีส่งผลต่อการเร่ิมตน้

ธุรกิจโรงแรม	ประกอบดว้ย	แรงบนัดาลใจท่ีมาจากความทา้ทายทางธุรกิจ	การไม่ข้ึนอยูก่บั

ผูอ่ื้น	การมองความไม่แน่นอนและความเส่ียงในแง่ดี	แรงบนัดาลใจท่ีจะมีวถีิชีวติท่ีดีข้ึน	

การยอมรับต่อความลม้เหลว	ความอดทนต่อความไม่แน่นอน	และ	ความเช่ือในควาสร้างสรรค์

ของตน	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้ผูป้ระกอบการยิง่มองความไม่แน่นอนและความเส่ียงในแง่ดี	

ยิง่มีแนวโนม้ท่ีจะเร่ิมตน้ธุรกิจโรงแรมขนาดกลางมากกวา่โรงแรมขนาดเลก็	ดงันั้นหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาส่งเสริมผูป้ระกอบการ	 เช่น	สถาบนัการศึกษา	และหน่วยงาน 

ภาครัฐควรจะไดน้�าปัจจยัดา้นจิตวทิยาเหล่าน้ีมาปรับใชเ้ป็นแนวทางในหลกัสูตรการเรียน

การสอน	และหลกัสูตรการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการเป็นผูป้ระกอบการโรงแรมรายใหม่

ต่อไป	ซ่ึงจะเอ้ือประโยชนต่์อการขบัเคล่ือนไปสู่การพฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

ใหม้ัน่คง	
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	 	 1.2	 จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัมีบางปัจจยัท่ีมีขอ้ค�าถามเพียง	2	ขอ้	เน่ืองจาก

ขอ้ค�าถามต่างๆ	เหล่าน้ีอยูใ่นช่วงการพฒันาขอ้ค�าถามข้ึนมาใหม่ในบริบทของอุตสาหกรรม

โรงแรม	ในประเทศไทย	ดงันั้นหากนกัวชิาการอ่ืนจะน�าขอ้ค�าถามเหล่าน้ีไปใชอ้าจตอ้งมี

การเพิ่มเติมประเดน็ขอ้ค�าถามดว้ย	

	 	 1.3	 การวจิยัในคร้ังน้ีไดท้ �าการศึกษาเฉพาะเจาะจงกบัผูป้ระกอบการโรงแรม

ในประเทศไทยท่ีไดเ้ร่ิมตน้ธุรกิจข้ึนจริง	และอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ธุรกิจเท่านั้น	ดงันั้นการน�า

ผลการวจิยัคร้ังน้ีไปสรุปอา้งอิงกบัผูท่ี้มีแนวโนม้เป็นผูป้ระกอบการแต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมตน้ธุรกิจ	

และผูป้ระกอบการทัว่ๆ	 ไปท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ธุรกิจ	อาจตอ้งใชค้วามระมดัระวงั

เน่ืองจากเห็นแลว้วา่เม่ือน�าไปปรับใชแ้ลว้มีบางปัจจยัท่ีไดผ้ลลพัธ์ไม่สอดคลอ้งกนั	ไดแ้ก่	

แรงบนัดาลใจท่ีมาจากความทา้ทาย	การมองความไม่แน่นอนและความเส่ียงในแง่ดี	และ

ความอดทนต่อความไม่แน่นอน

	 2.	 ขอ้เสนอแนะส�าหรับการวจิยัในคร้ังต่อไป

	 	 2.1	 ผลการวจิยัในคร้ังน้ี	ตั้งอยูบ่นพื้นฐานขอ้มูลของผูป้ระกอบการโรงแรม	

ในประเทศไทยเท่านั้น	 จึงไม่สามารถน�าไปอา้งอิงสรุปไดก้บับริบทของอุตสาหกรรมอ่ืน	

ในประเทศอ่ืน	และในช่วงระยะเวลาอ่ืนได	้ เน่ืองจากแต่ละอุตสาหกรรมมีลกัษณะเฉพาะ

ท่ีแตกต่างกนั	และแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนัทั้งทางดา้นสังคม	และวฒันธรรม	 

ดงันั้นจึงควรมีการศึกษากบักลุ่มผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมอ่ืน	และในประเทศอ่ืน	 

เพื่อท่ีจะยนืยนัและตรวจสอบผลการวจิยัในคร้ังน้ี	

	 	 2.2	 การวิจยัคร้ังน้ี	 มุ่งเนน้ท่ีจะศึกษาปัจจยัดา้นจิตวิทยาเท่านั้น	 โดยไม่ได้

พิจารณาถึงปัจจยัดา้นทุนมนุษย	์ ทุนทางสงัคม	และสภาพแวดลอ้มภายนอกอ่ืนๆ	 ซ่ึงอาจ

เก่ียวขอ้งกบัการเร่ิมตน้ธุรกิจของผูป้ระกอบการโรงแรมในประเทศไทย	ดงันั้นจึงควร 

มีการศึกษาปัจจยัดา้นทุนมนุษย	์ทุนทางสงัคม	และสภาพแวดลอ้มภายนอกอ่ืนๆ	ดว้ย
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