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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเล่มนี้ สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากเป็นนโยบายการสร้างนักวิจัย เพื่อการ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต ของท่านอธิการบดี รศ . ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช และ ได้รับการ
สนับสนุนและอนุมัติจากคณะวิทยาการจัดการ โดยท่านคณบดี ดร .สมเดช รุ่งศรี สวัสดิ์ และท่าน
ผู้อานวยการสถาบัน วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ . ดร. ฤาเดช เกิดวิชัย
ที่กรุณาให้คาแนะนา ชี้แนะแนวทางการดาเนินงาน ตลอดจนความสะดวกต่าง ๆ
ผู้วิจัยขอขอบคุ ณฝ่ายวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ โดยผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รอง
คณบดี และอาจารย์ เมธี สูตรสุคนธ์ ผู้ช่วยคณบดี ที่กรุณาให้การสนับสนุน และให้คาป รึกษา
จนงานวิจัยสาเร็จลงอย่างสมบูรณ์ก่อนกาหนดเวลาส่งมอบในเดือนมิถุนายน
ขอกราบขอบพระคุณ อย่างสูงต่อ การอบรมเลี้ยงดูอย่างดีมาตลอดจากคุณพ่อ และคุณ
แม่ ที่สอนให้ขยัน อดทน ตั้งใจเรียน และมุ่งมั่นในการทางาน อีกทั้ง กาลังใจอย่างมากจาก
ครอบครัว อันอบอุ่นของเรา และ ที่ขาดไม่ได้คือ ผู้ร่วมให้ข้อมู ลทุกท่านในพื้นที่ที่ทาการวิจัย
ตลอดจนคาสอนในพระพุทธศาสนาเรื่อง อิทธิบาท 4 ที่ส่งผลต่อความสาเร็จ จนทาให้เกิดงานวิจั ย
ที่เป็นประโยชน์ชิ้นนี้

ผู้วิจัย
มิถุนายน 2553
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ชือรายงานการวิจัย : รูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจทีพักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่
เศรษฐกิจยังยืน
: Financial Pattern Arrangement of Lodging in Samut Songkhram to
Sustainable Economy
ชือผู ้ วิจัย
: ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฎา สังขมณี
ปี ทีทําการวิจัย : 2553

บทคัดย่ อ
การวิจัย เรืองรูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจทีพักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่
เศรษฐกิ จยังยืน โดยมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาถึงรูปแบบการลงทุนทีส่งผลให้ เกิดการจัดการทาง
การเงิ น ที เหมาะสมของผู ้ ป ระกอบการธุรกิ จ ที พัก ในจังหวัด สมุท รสงคราม ศึก ษาถึง ระดับ
ความสําคัญของปั จจัยในการลงทุนของผู ้ ประกอบการธุรกิจทีพักในจังหวัดสมุทรสงคราม ศึกษา
ว่ามีปัจจัยใดบ้ างทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุนของผู ้ ประกอบการธุรกิจทีพัก
ในจังหวัดสมุทรสงคราม และสร้ างรูปแบบการลงทุนทีเหมาะสมสําหรับผู ้ ประกอบการธุรกิจทีพัก
ในจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์เจาะลึก 7 ผู ้ ประกอบการและสอบถาม 161 กิจการ
พบว่า รูป แบบการลงทุนไม่มีความสัมพัน ธ์กับที ตั งของสถานประกอบการ ประเภทของสถาน
ประกอบการ ลัก ษณะการดํ า เนิ น ธุร กิ จ ของสถานประกอบการ เพราะผู ้ ป ระกอบการใน
สมุทรสงครามต้ องการลงทุนเอง ไม่ต้องการร่วมทุน และให้ ความสําคัญระดับมากต่อสินทรัพย์ที
ถือครอง สภาพภูมิศาสตร์ และการบริหารงานภายในกิจการ การไม่ต้องการร่วมทุนและถ้ ากู ้ ยืมก็
ทําเท่าทีจําเป็ นจัดเป็ นการทําธุรกิจทีพอเพียงและมีความยังยืน มีอัตลักษณ์ท้องถินทีชัดเจนในการ
เป็ นอิสระ ถือได้ ว่าเป็ นรูปแบบของสมุทรสงคราม
ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย พบว่าปั จจัยนโยบายรัฐบาล โครงสร้ างพื นฐาน และตลาด
ในพื นที มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการลงทุน ดังนั นในสถานการณ์ปัจจุบันปี
2553 ทีประเทศไทยเกิดปั ญหาความขัดแย้ งทางการเมืองรุนแรงมากอย่างทีไม่เคยเกิดขึ นมาก่อน
จนเกิดเป็ นการจลาจลและวินาศกรรม ส่งผลเสียต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศไม่น้อยกว่า
แสนล้ านบาท กระทบอย่างยิงต่อภาคบริ การโดยเฉพาะธุรกิจท่องเทียวและทีพัก รัฐบาลต้ องมี
มาตรการออกมาเยียวยาผู ้ ประกอบการธุรกิจตลอดจนลูกจ้ างพนักงานของธุรกิจทีได้ รับผลกระทบ
รู ปแบบการจัดการการการเงิ นของธุรกิ จที พั กในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิ จยั งยืน ผ.ศ.กฤษฎา สั งขมณี
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ทีอยู่ในพื นทีการชุมนุมในเขตใจกลางเศรษฐกิจของกรุ งเทพมหานคร และเมืองสําคัญทางการ
ท่องเทียวทัวประเทศ นับได้ ว่าเป็ นปรากฏการณ์ทีสอดคล้ องกับผลการวิจัยอย่างแท้ จริง
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บทนํา
ทีมาและความสําคัญของปั ญหา
จากการทีสังคมโลกในปั จจุบันเป็ นสังคมหนึงเดียว การทีมีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ น
จุดอืนบนโลกสามารถรับรู ้ และได้ รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็ นบวกหรือลบในเวลาอันรวดเร็วดังทีเรา
กล่าวขานว่าเป็ นยุคโลกาภิวัตน์ (globalization) ดังนั นการเกิดภาวะการชะลอตัวและท้ ายทีสุด
เกิดการการถดถอยทางเศรษฐกิจ จึงส่งผลกระทบเป็ นวงกว้ างต่อทุกประเทศ ทุกอุตสาหกรรม
และต่อความเป็ นอยู่ของทุกคน ในทุกครั งทีเกิดปั ญหาทางการเงินและเศรษฐกิจ การลงทุนและ
การใช้ จ่ายในอุตสาหกรรมท่องเทียวและบริการมักใช้ เป็ นเครื องมือในการแก้ ปัญหามาโดยตลอด
จากการประมาณของ World Travel and Tourism Council (WTTC) ประเทศไทยมีมูลค่าเพิม
จากอุตสาหกรรมท่องเทียวคิดเป็ น 6.73 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติในปี พ.ศ. 2550 โดย
ทีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติในปี พ.ศ. 2549 มีมูลค่า 7.81 ล้ านล้ านบาท และเมือรวม
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอืน ๆ แล้ ว กิจกรรมทางเศรษฐกิจทีเกียวเนืองกับการท่องเทียวคิดเป็ น
14.92 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ก่อให้ เกิดการจ้ างงานทัวประเทศกว่า 4 ล้ านคน คิด
เป็ นร้ อยละ 11.29 ของการจ้ างงานทั งหมด (การท่องเทียวแห่งประเทศไทย, 2551) จึงเป็ นที
ยอมรับกันว่าเกือบจะทุกประเทศในโลก อุตสาหกรรมท่องเทียวได้ เจริ ญเติบโตจนกลายมาเป็ น
สิน ค้ าหลัก ในระบบการค้ าระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ ว และในหลายประเทศ อุตสาหกรรม
ท่องเทียวเป็ นอุตสาหกรรมทีมีความสําคัญอยู่ในระดับที 1-3 ของ 10 อันดับแรกในอุตสาหกรรม
สําคัญ ของประเทศนั นๆ อีก ด้ วย (McIntosh & Goeldner , 2003) ข้ อเท็จจริ งดังกล่าวนี
สอดคล้ องกับความเจริ ญเติบ โตของอุตสาหกรรมท่องเที ยวไทย ซึงในรอบทศวรรษที ผ่านมา
รายได้ จากอุตสาหกรรมท่องเทียวอยู่ในลําดับ 1 หรื อ 2 มาโดยตลอดเมือเปรี ยบเทียบกับรายได้
จากการส่งสินค้ าออกอืนๆ ในจํานวนนี ส่วนใหญ่ เป็ นรายได้ จากทีพัก และอาหาร ในการเกิ ด
ปั ญหาทางการเงินและเศรษฐกิจจนกลายเป็ นวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในครั งนี ก็เช่นกัน ประเทศ
ไทยก็ได้ นํามาตรการทีเกียวข้ องกับการลงทุนและสนับสนุนให้ เกิดการกระตุ ้ นการท่องเทียวมาใช้
แก้ ปัญหาอีกครั ง ซึงผลกระทบรุนแรงทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทยสามารถแยกได้ ดังนี
ประการแรก มีการคาดการณ์ว่าวิกฤติการเงินทีเริมในสหรัฐอเมริกาตั งแต่ปี พ.ศ. 2548
เป็ นต้ นมาและส่งผลลุกลามไปยังประเทศต่าง ๆ ทัวโลกมีความเสียหายไม่น้อยกว่า 1 ล้ านล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. กระทบภาคเศรษฐกิจจริงของไทยในภาคการส่งออกส่งผลให้ ดุลการค้ าในปี 2548
ขาดดุล 315.3 พันล้ านบาท ปี 2549 ขาดดุล 5.5 พันล้ านบาท ส่วนปี 2550 เกินดุล 371.7
รู ปแบบการจัดการการการเงิ นของธุรกิ จที พักในจังหวั ดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิ จยังยืน ผ.ศ.กฤษฎา สั งขมณี
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พัน ล้ านบาท ดังที ได้ ก ล่าวแล้ วว่าประเทศไทยจะแก้ ปั ญ หาโดยใช้ ภาคบริ ก ารโดยเฉพาะการ
ท่องเทียวเป็ นตัวขับเคลือน ซึงปั จจัยทีสําคัญมากในการเดินทางท่องเทียวคือรายได้ เพราะการ
ท่ อ งเที ยวเปรี ย บได้ กับ สิ น ค้ า ฟุ ่ มเฟื อยจะมี ก ารซื อก็ ต่อ เมื อมี เ งิ น เหลื อ ใช้ แล้ ว รายได้ จ าก
นักท่องเทียวชาวต่างประเทศในปี 2548 มีจํ านวน 367.4 พันล้ านบาท ปี 2549 มีจํานวน
482.3 พันล้ านบาท และปี 2550 เพิมขึ นเป็ น 547.8 พันล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 10 ของ
มูลค่าการส่งออกของประเทศ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ , 2551) อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ทีบัน
ทอนการเติบโตทางเศรษฐกิ จก็มีมาโดยตลอดเช่นกันอัน ประกอบด้ วย ความไม่สงบในภาคใต้
ราคานํ ามันทีสูงขึ น แต่ก็ยังมีผู ้ เ ดินทางเข้ ามาท่องเทียวในปี 2550 ถึง 14.46 ล้ านคน เมือ
เศรษฐกิจโลกเริมฟื นตัวขึ นประเทศไทยเองกลับเกิดความไม่สงบทางการเมืองตั งแต่ 19 กันยายน
2549 รวมถึงความวุ่นวายตลอดปี 2551 และในเดือนเมษายนปี 2552 ทีไม่สามารถจัดการ
ประชุมสุดยอดผู ้ นํ าอาเซี ย นร่ วมกับ ประเทศคู่เ จรจาอีก 6 ประเทศที โรงแรมรอยัลคลิฟ บี ช
รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ทําให้ สถาบันทีมีความเชียวชาญทางเศรษฐกิจ และผู ้ มีความ
เกียวข้ องในแวดวงการเงินการธนาคาร อาทิเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง ธนาคารโลก ศูนย์ วิจัยธนาคารกสิกรไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ และสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประเมินว่าในปี 2552 เกิดการหดตัวทางเศรษฐกิจไทยถึง
2.3% (ประชาชาติธุรกิจ 15 มกราคม 2553) เพราะมีปัจจัยลบหลายด้ าน หลายธุรกิจหาแหล่ง
เงินกู ้ ไม่ได้ หยุดชะงักในด้ านการลงทุน และในความขัดแย้ งทางการเมืองล่าสุดทีเกิดขึ นในเดือน
มีนาคมถึงเมษายน ปี 2553 นายกงกฤช หิรัญกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเทียวแห่ง
ประเทศไทย (สททท.) คาดว่า จากการที นัก ท่อ งเที ยวต่า งชาติย กเลิ ก การเดิ น ทางเข้ าและ
นักท่องเทียวทีอยู่ในประเทศไทยแล้ วลดระยะเวลาการพักลงและเดินทางไปยังประเทศอืน เกิดผล
เสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยตรงต่อธุรกิจทีพักและห้ างสรรพสินค้ าตลอดจนธุรกิจทีเกียวข้ อง
จํานวนมากไม่น้อยกว่า 35,000 ล้ านบาท (กรุงเทพธุรกิจ Biz Week 12 เมษายน 2553) ใน
แง่ของการลงทุนนั น ธุรกิจทีต้ องลงทุนและเกียวเนืองโดยตรงกับการท่องเทียวคือธุรกิจทีพัก ผล
การสํารวจกิจการทีพักในปี พ.ศ. 2550 ในประเทศไทยมีจํานวนทั งสิ น 2,496 แห่ง สําหรับการ
ร่วมลงทุนหรือถือหุ ้ นของชาวต่างประเทศนั น ยังมีไม่มากนัก ประมาณ2.6 % เท่านัน ส่วนใหญ่
ยัง เป็ นการลงทุน ของนัก ลงทุน ไทยเอง กรณี ที มี ก ารลงทุน จากต่างประเทศ นัก ลงทุน จาก
ต่างประเทศร้ อยละ 81.3 ถือหุ ้ นน้ อยกว่า 50 % (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2550) ซึงถ้ ามีการ
ส่งเสริมให้ นักลงทุนจากต่างประเทศมาทําการลงทุนมากกว่าทีเป็ นอยู่ อุตสาหกรรมการท่องเทียว
และการบริการของประเทศไทย น่าจะได้ รับประโยชน์จากพลังการขับเคลือนทางเศรษฐกิจนี
รู ปแบบการจัดการการการเงิ นของธุรกิ จที พักในจังหวั ดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิ จยังยืน ผ.ศ.กฤษฎา สั งขมณี
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ประการที 2 เมือเศรษฐกิ จไม่เติบ โตแต่ประเทศก็ยังต้ องพึงพาภาคบริ ก ารในการหา
รายได้ ผู ้ ประกอบการธุรกิจทีพักยังคงต้ องประสบปั ญหาการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน การขาด
กระแสเงินสดในการชําระหนี ทีมีอยู่เดิม รวมถึงบางรายทีธุรกิจพอทีจะขยายได้ ก็ขาดเงินทุนในการ
ขยายตัวอันเนืองจากการเข้ มงวดการให้ สินเชือของธนาคารและสถาบันการเงิน และอัตราดอกเบี ย
ก็ค่อนข้ างสูง แม้ คณะกรรมการนโยบายการเงินจะประชุมเมือวันที 10 มีนาคม 2553 ก็ยังคง
อัตราดอกเบี ยนโยบายไว้ ทีระดับเดิมคือ 1.25 % ส่งผลให้ ธนาคารพาณิชย์คงอัตราดอกเบี ยขั นตํา
สําหรับลูกค้ าชั นดีไว้ เท่าเดิมเช่นเดียวกัน แต่อัตราดอกเบี ยเงินกู ้ จากธนาคารพาณิชย์ทั งหลายทีให้
กู ้ จริงจะสูงกว่าอัตราดอกเบี ยทีลูกค้ าชั นดีได้ รับดังนั นการทีผู ้ ประกอบการธุรกิจทีพักต้ องประคอง
สถานการณ์ให้ อยู่รอดจากการทีผู ้ เข้ าพักลดลง และจํานวนวันทีพักลดลง จึงต้ องใช้ แนวคิดทาง
นวัตกรรมทางการเงิ น ด้ วยการแปลงหนี เดิม ให้ เ ป็ นทุน หรื อ หาผู ้ ร่วมทุน ใหม่ ทั งนี เพื อปรั บ
โครงสร้ างทางการเงินให้ มีต้นทุนทีตําลง และมีปริมาณเงินทุนเพียงพอในการทําธุรกิจต่อไป และ
ถือเป็ นการแก้ ปัญหาในเชิงรุกอย่างเป็ นระบบ นอกจากนี ผู ้ ประกอบการเองก็จะได้ รับการถ่ายทอด
ความรู ้ และประสบการณ์ อันจะนําไปสู่พัฒนาการและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตทีดี
ยิงขึ น (Buckley & Chapman, 2001)
ประการที 3 เป็ นเรื องสื บ เนื องจากประการที 2 ธุ ร กิ จ ที พั ก ในจั ง หวัด
สมุทรสงครามมีจํานวน 161 แห่ง (การท่องเทียวแห่งประเทศไทย, 2552) พบว่าในด้ านการ
จัดการทางการเงินยังทําในแบบธุรกิจในครอบครัวโดยไม่เป็ นระบบมืออาชีพ อาจทําให้ กิจการไม่
เติบโตอย่างทีควรจะเป็ นได้ ในอนาคต จากการสํารวจพื นทีในบริเวณทีทําการวิจัยคือสมุทรสงคราม
มากกว่า 5 ครั ง พบว่าผู ้ ประกอบการทีพักจํานวนมากโดยเฉพาะธุรกิจทีไม่ใหญ่นักจะไม่สามารถ
ขยายกิจการได้ แม้ ขณะนี ยังไม่ต้องการขยายก็ตาม และในบางครั งต้ องการจะหาแหล่งเงินทุนเพือ
สนับสนุน การทําธุรกิ จ แต่ธนาคารและสถาบัน การเงิ น ยังชะลอการปล่อยเงิน กู ้ รวมทั งอัตรา
ดอกเบี ยเงินกู ้ ก็อยู่ในเกณฑ์สูงทําให้ ผู ้ วิจัยเกิดความสนใจศึกษาในด้ านรูปแบบการจัดการทาง
การเงินของธุรกิจทีพักทีตั งอยู่ในจังหวัดนี
การลงทุนในธุรกิจโรงแรมและทีพักนี พบว่ามีความสัมพันธ์เชือมโยงทั งภายในธุรกิ จ
และยังมีความสัมพันธ์เชือมโยงระหว่างธุรกิจทีเกียวข้ องอืน (มิงสรรพ์ ขาวสะอาด นุกูล เครื อฟู
และ อัครพงศ์ อั นทอง, 2548) ได้ แก่ กลุ่มผู ้ ป้อนวัตถุดิบ ประกอบด้ วย อุตสาหกรรมอาหารและ
เครืองดืม ผู ้ ให้ บริการสาธารณูปโภคและพลังงาน ผู ้ ผลิตและจําหน่ายเครื องเขียน หนังสือพิมพ์
และวัสดุสิ นเปลือง ผู ้ ผลิตและจํ าหน่ายผลิตภัณ ฑ์ ทํ าความสะอาด และผู ้ ผลิตและจํ าหน่า ย
เครืองใช้ ทีทําด้ วยผ้ า กลุ่มผู ้ ให้ บริการเฉพาะทาง ประกอบด้ วย บริ ษัทรับจ้ างบริ หารงานทีพัก ผู ้
รู ปแบบการจัดการการการเงิ นของธุรกิ จที พักในจังหวั ดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิ จยังยืน ผ.ศ.กฤษฎา สั งขมณี
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ให้ บริการซ่อมแซมอาคารและทรัพย์สิน ผู ้ ให้ บริการสือโฆษณา บริษัทประกันภัย ผู ้ ให้ บริการด้ าน
ตรวจสอบบัญ ชี และกฎหมาย ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ านไอที ซัก รี ด รัก ษาความปลอดภัย กลุ่มผู ้ จัด
จําหน่าย ประกอบด้ วยบริษัทนําเทียวและตัวแทนจัดการท่องเทียว เครื อข่ายโรงแรม ศูนย์กลาง
ระบบการตลาดร่ ว มทั วโลก กลุ่ ม สถาบั น ที เกี ยวข้ อง ประกอบด้ วย สถาบั น การเงิ น
สถาบันการศึกษา สมาคมผู ้ ประกอบการ และกลุ่มหน่วยงานของภาครัฐ ประกอบด้ วย การ
ท่องเทียวแห่งประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย และองค์การปกครองส่วนท้ องถิน สามารถแสดง
ได้ ดังภาพ 1 ดังต่อไปนี

รู ปแบบการจัดการการการเงิ นของธุรกิ จที พักในจังหวั ดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิ จยังยืน ผ.ศ.กฤษฎา สั งขมณี
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สาธารณูปโภคและพลังงาน
ไฟฟ้า
นํ าประปา
นํ ามันเชื อเพลิง
สือสารและโทรคมนาคม
ก๊ าซ

หน่ วยงานของภาครัฐ
การท่องเทียวแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
องค์การปกครองส่วนท้ องถิน

ผู ้ จัดจําหน่ าย
บริษัทนําเทียวและ
ตัวแทนจัดการท่องเทียว
เครือข่ายโรงแรม
ศูนย์กลางระบบ
การตลาดร่ วมทั วโลก

อาหารและเครื องดื ม

ผู ้ ป้อนวัตถุดิบอื น ๆ
ผู ้ ผลิตและจําหน่ายเครืองเขียน หนังสือพิมพ์ และ
วัสดุสิ นเปลือง
ผู ้ ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด
ผู ้ ผลิตและจําหน่ายเครืองใช้ ทีทําด้ วยผ้ า

ผู ้ ให้ บริการเฉพาะทาง
บริษัทรับจ้ างบริหารงานทีพัก
ผู ้ ให้ บริการซ่อมแซมอาคารและทรัพย์สิน
ผูให้
้ บริ การสือโฆษณา
บริ ษ ัทประกันภัย
ผู้ใ ห้บ ริ การด้า นตรวจสอบบัญ ชี
และกฎหมาย
ผู้ ให้บริ การด้านไอที
ผู้ ให้บริ การด้านซักรี ด
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น รั ก ษ า ค ว า ม

ธุรกิจที โรงแรม
และที พัก

นักท่ องเที ยว
สถาบันการศึกษา

สมาคม
ผู ้ ประกอบการ

สถาบันการเงินและแหล่ งเงินทุน
อื น

ผู ้ ลงทุน

ภาพ 1 ความเชือมโยงภายในและระหว่างธุรกิจของธุรกิจโรงแรมและทีพักในประเทศไทย
ทีมา : (มิงสรรพ์ ขาวสะอาด นุกูล เครือฟู และ อัครพงศ์ อั นทอง,2548, 57)
รู ปแบบการจัดการการการเงิ นของธุรกิ จที พักในจังหวั ดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิ จยังยืน ผ.ศ.กฤษฎา สั งขมณี
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สําหรับนักลงทุนจากต่างชาติทีจะเข้ าไปลงทุนในประเทศใด หรื อแม้ กระทังนักลงทุน
จากต่างถิ นในประเทศเดีย วกัน จะต้ องศึก ษาลักษณะทางวัฒนธรรมที เอื อต่อการบริ หารงาน
ความเหมือนหรื อความคล้ ายคลึงกันในด้ านระบบเศรษฐกิจระหว่าง 2 ประเทศหรื อ 2 เมือง
ความสัมพันธ์ด้านแรงงาน และความพร้ อมของโครงสร้ างพื นฐานหรื อสิงอํานวยความสะดวกต่อ
การลงทุน (Davidson,1980) รวมถึง จํานวนประชากร รายได้ ประชาชาติ และอัตราค่าแรงงาน
ในพื นที (Benito , Grogaard & Narula, 2003) อีกแนวคิดหนึงก็มีความเห็นว่าการลงทุนในต่าง
ประทศต้ องตระหนักถึงขนาดของตลาดโดยรวม ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายในการทําธุรกิจ อุปสรรคในการ
ดําเนินธุรกิจ และมาตรการจูงใจเพือให้ เข้ าไปลงทุนจากรัฐบาลทั ง2 ประเทศ (Dunning , 2000 )
ซึงส่วนใหญ่แล้ วการจูงใจในการลงทุนมักได้ แก่ การได้ รับสิทธิพิเศษด้ านภาษี อากร การได้ รับการ
จัด ให้ มี พ ร้ อมด้ านสาธารณูป โภคพื นฐาน และอาจรวมไปถึง ความมี เ สถี ย รภาพด้ า นอัต รา
แลกเปลียนระหว่างสกุลเงิน (Treviño & Mixon, 2004)
การตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุนโดยตรง นับเป็ นกลยุทธ์ทีมีความสําคัญในอันทีจะ
สร้ างความได้ เ ปรี ย บเพื อการแข่งขัน และจะส่งผลไปยังรายได้ จ ากการขาย รายได้ จ ากการ
ให้ บริการ และกําไรหรือความมังคังของผู ้ ลงทุน ฉะนั นแล้ วนักลงทุนในชาตินั นเอง จะลงทุนเอง
ทั งหมด หรือจะร่วมลงทุนกับต่างชาติก็จะต้ องพิจารณาถึงการทีชาวต่างชาติจะได้ ประโยชน์คุ ้ มค่า
ต่อการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกันด้ วย พบว่าแนวทางทีเกียวข้ องกับการลงทุนในยุคโลกาภิวัตน์
ได้ แก่ การส่งออก การอนุญาตให้ มีการทํ าธุรกิจโดยได้ รับใบอนุญาต การลงทุนโดยต่างชาติ
ทั งหมด รวมถึงการย้ ายเข้ าไปในต่างชาติเพือใช้ เป็ นฐานการผลิต ซึงเป็ นกลยุทธ์ในการลงทุนใน
สาธารณรัฐ ประชาชนจี น (Root, 2006) เกณฑ์ก ารลงทุน ทางตรงในยุคใหม่ยังทําได้ ในหลาย
รูปแบบเช่น การลงทุนด้ วยตนเองในประเทศ การส่งออก การร่วมทุน การให้ ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจ การมีสัญญาให้ ทําการผลิต การเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการลงทุนเองทั งหมดโดย
นักลงทุนชาวต่างชาติ (ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2549)
ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึงทีเลือกใช้ น โยบายการสนับสนุนและส่งเสริ มการลงทุน
โดยตรง ทั งในแง่นักลงทุนของไทยเองทีจะลงทุนในประเทศไทย และทีจะไปลงทุนในต่างประเทศ
รวมถึงการให้ ความสะดวกและความพร้ อมของนักลงทุนต่างชาติทีจะเข้ ามาลงทุน หรื อร่วมลงทุน
กับนักลงทุนชาวไทย ทั งนี เพือเป็ นการขยายฐานการทําธุรกิจและสนับสนุนการขยายตัวของระบบ
เศรษฐกิ จ ในระยะยาว เพราะมีความพร้ อมและได้ เ ปรี ย บด้ านสภาพภูมิศาสตร์ วัตถุดิบ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้ านแรงงาน และด้ านการตลาด (กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม, 2551) ทั งนี
ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในประเทศไทยในภาพรวม คือ สภาพเศรษฐกิจของไทย
รู ปแบบการจัดการการการเงิ นของธุรกิ จที พักในจังหวั ดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิ จยังยืน ผ.ศ.กฤษฎา สั งขมณี
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ซึงนักลงทุนทั งไทยและต่างชาติจะพิจารณาจากความต้ องการของตลาด คู่แข่ง สภาพแวดล้ อม
ของนโยบายไทย ระดับอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี ย และอัตราแลกเปลียน กฎหมายและ
ข้ อกําหนดของไทย ซึงในทีนี รวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริ มการ
ลงทุน มาตรการสนับสนุนภาครัฐอืนๆ และการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนไม่ว่าจะเป็ นการระดมทุนด้ วย
วิธีตราสารทุนหรือการระดมทุนด้ วยตราสารหนี (อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล, 2551)

คําถามในการวิจัย
คําถามสําหรับการวิจัยในครั งนี ประกอบด้ วย
1. รู ป แบบการลงทุ น แบบใดที ส่ ง ผลให้ เกิ ด การจั ด การการเงิ น ที เหมาะสมกั บ
ผู ้ ประกอบการธุรกิจทีพักในจังหวัดสมุทรสงคราม
2. ปั จจัยความสําคัญในสินทรัพย์ทีถือครอง มีผลต่อการเลือกรูปแบบการลงทุนหรื อไม่
เพียงใด
3. ปั จจัย ความสําคัญด้ านสภาพภูมิศาสตร์ มีผลต่อการเลือกรู ปแบบลงทุนหรื อไม่
เพียงใด
4. ปั จจัยความสําคัญในด้ านการบริ หารงานภายในธุรกิจ มีผลต่อการเลือกรูปแบบ
ลงทุนหรือไม่ เพียงใด
5. ปั จจัยด้ านลักษณะของธุรกิจ มีผลต่อการเลือกรูปแบบลงทุนหรือไม่ เพียงใด

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์ คือ
1. ศึกษาถึงรู ปแบบการลงทุนที ส่งผลให้ เกิ ดการจัดการทางการเงิน ทีเหมาะสมของ
ผู ้ ประกอบการธุรกิจทีพักในจังหวัดสมุทรสงคราม
2. ศึกษาถึงระดับความสําคัญของปั จจัยในการลงทุนของผู ้ ประกอบการธุรกิจทีพักใน
จังหวัดสมุทรสงคราม
3. ศึก ษาว่ามีปั จ จัย ใดบ้ างที มีอิท ธิพลต่อการตัดสิน ใจเลือกรู ป แบบการลงทุน ของ
ผู ้ ประกอบการธุรกิจทีพักในจังหวัดสมุทรสงคราม
4. สร้ างรู ป แบบการลงทุน ที เหมาะสมสําหรั บ ผู ้ ป ระกอบการธุรกิ จ ที พัก ในจังหวัด
สมุทรสงคราม
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วิธีการและขอบเขตการวิจัย
ผู ้ วิจัยได้กําหนดขอบเขตการวิจัยไว้ 3 ด้ าน ดังต่อไปนี
1. ขอบเขตด้ านเนื อหา
2. ขอบเขตด้ านเวลา
3. ขอบเขตด้ านประชากร
ขอบเขตด้ านเนื อหา ผู ้ วิจัยกําหนดให้ เป็ นการทําวิจัยทีมุ่งศึกษาถึงปัจจัยและระดับ
ความสํ าคัญ ของปั จ จัย ที มี อิท ธิ พลต่อการตัด สิน ใจลงทุน ของผู ้ ป ระกอบการที พัก ในจังหวัด
สมุทรสงคราม ดังนั นจึงกําหนดเนื อหาและวิธีการวิจัยเป็ น 2 แนวทาง คือ
1. จากการทีผู ้ วิจัยศึกษาเรื องราวทีเกียวข้ องจากเอกสารต่าง ๆ แล้ ว และทําการ
ทบทวนวรรณกรรมทีจัดว่ามีความเกียวข้ องทั งหมด จากนั นก็จะใช้ วิธีการวิจัยเชิเชิง งคุณภาพโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบสุ่มจากกลุ่มตัวอย่างซึงเป็ นเจ้ าของหรือผู ้ บริหารสถานประกอบการทีพัก
ทีมีส่วนกําหนดนโยบายกิจการในแต่ละอําเภอ จากประเภทของสถานประกอบการทีมีคําตอบ
เหมือนกันจํานวนมากทีสุดและรองลงมา และจากลักษณะการดําเนินธุรกิจทีมีคําตอบมากทีสุด
และทีรองลงมา จนกระทังข้ อมูลทีได้ รับ จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก มีความซํ า เพือให้ เ กิดความ
สมบูรณ์ในการได้ ข้อมูลเพิมขึ น
2. หลังจากนั นผู ้ วิจัยจะทํ าการยื นยันผลการวิจัย เชิงคุณ ภาพด้ วยวิธีการวิจัยเชิ ง
ปริมาณ โดยการลงพื นทีอีกครั งหนึงและใช้ เครื องมือ คือแบบสอบถามโดยสํารวจจากประชากร
สถานประกอบการทีพักในจังหวัดสมุทรสงครามทั งหมดจํานวน 161 แห่ง แล้ วจึงนําผลทีได้ มา
ทํ าการประมวลผล ทั งนี จะใช้ เทคโนโลยี ใ นการรวบรวมข้ อมูลข่าวสาร และประมวลผลด้ ว ย
โปรแกรมสําเร็จรู ป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) และใช้ เครื องมือทาง
สถิติคือ วิธีการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคทวิ (Binary Logistic Regression Analysis) และ
ไคสแควร์ (Chi – square) เพือให้ เกิดทั งความถูกต้ องและความแม่นยํา
ขอบเขตด้ านเวลา สําหรับในด้ านเวลาในการทําวิจัยชิ นนี มีระยะเวลา 1 ปี ตั งแต่
ตุลาคม ปี 2550 – กันยายน ปี 2553
ขอบเขตด้ า นประชากร ประชากรในงานวิจัย นี ผู ้ วิจัย กํ าหนดให้ ป ระชากร คือ
กิจการทีพักทุกประเภทในจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวนทั งสิ น161 แห่ง โดยทีผู ้ ให้ ข้อมูลหลักคือ
เจ้ าของกิจการ หรือผู ้ บริหารกิจการทีพัก ทีสามารถกําหนดนโยบายและตัดสินใจในธุรกิจได้
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ผลการวิจัย
ภายหลัง จากการวิ เ คราะห์ ข้ อมูล เบื องต้ น ซึ งผู ้ วิ จัย ได้ รั บ ข้ อมูล จากการตอบ
แบบสอบถามของผู ้ บริ หารสถานประกอบการทีพักในพื นทีทีทําการวิจัยทั ง3 อําเภอในจังหวัด
สมุทรสงคราม จํานวน 161 ผู ้ บริหารชายเป็ นผู ้ ให้ ข้อมูลน้ อยกว่าผู ้ บริหารหญิง ในด้ านอายุของ
ผู ้ ตอบแบบสอบถามผู ้ บริหารส่วนใหญ่มีอายุตั งแต่40 ปี ขึ นไป ผู ้ บริหารส่วนมากสําเร็จการศึกษา
ในระดับ ปริ ญ ญาตรี ห รื อสูงกว่า และส่วนใหญ่ มีสถานภาพที สมรสแล้ ว อาจกล่าวได้ ว่าโดย
ภาพรวมผู ้ บริหารมีประสบการณ์ในธุรกิจมาช่วงเวลาหนึงและมีความพร้ อมในการบริ หารจัดการ
ด้ านการลงทุนสําหรับธุรกิจทีพักในพื นทีทําการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเกือบทั งหมดต้ องการลงทุนด้ วย
ตนเอง สําหรับส่วนทีต้ องการร่วมทุนนั น พบว่าต้ องการร่วมทุนกับนักธุรกิจไทยด้ วยกันเอง กรณี
ทีจะร่ วมทุน นี ผู ้ ป ระกอบการธุรกิ จ ที พัก ส่วนใหญ่ ต้องการคงสภาพการเป็ นผู ้ ถื อหุ ้ น ใหญ่ และมี
อํานาจในการจัดการเหมือนเดิม จึงต้ องการให้ สัดส่วนการถือหุ ้ นเดิมต่อผู ้ มาร่วมทุนใหม่เป็ น90 :
10 หรื อมากกว่าทั งนี กิจการที พัก ส่วนใหญ่ ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างในบริเวณจังหวัดสมุทรสงคราม
จัดเป็ นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก มีพนักงานส่วนใหญ่น้อยกว่า 50 คน เงินทุนจดทะเบียน
ส่วนใหญ่ จึงน้ อยกว่า 5 ล้ านบาท ทั งนี จึงส่งผลให้ ป ระมาณร้ อยละ 87 ของกลุ่มตัวอย่างมี
รายได้ ต่อเดือนตํากว่าเดือนละ 1 แสนบาท และมีจํานวนสถานประกอบการทีพักราวร้ อยละ 71
ไม่ได้ รับการส่งเสริมการลงทุนจากหน่วยงานของรัฐ ในด้ านความมันคงและประสบการณ์ในการ
ทํ า ธุ ร กิ จ นั น โดยส่ว นใหญ่ มี ป ระสบการณ์ ม ายาวนานกว่ า 3 ปี และเมื อรวมกลุ่ ม ที มี
ประสบการณ์ มากกว่า 5 ปี เข้ าไปด้ วยแล้ วจะมีสัดส่วนรวมกัน ราวร้ อยละ 61 ของตัวอย่าง
ทั งหมด ผลประกอบการในช่วงทีผ่านมาตั งแต่ป2549
ี
ถึงปี 2552 พบว่าเกินกว่าร้ อยละ 70 ที
มีผลกําไรแต่ไม่มาก กล่าวคือกําไรตํากว่าปี ละ 1 ล้ านบาท และมีกิจการทีดําเนินงาน สําหรับปี
2552 ผู ้ ป ระกอบการที พัก ส่ว นใหญ่ ราวร้ อยละ 62 เห็ น ว่ามี อัต ราการขยายตัวของการ
ประกอบการเพิมขึ นบ้ างแต่ยังไม่มากนัก ธุรกิจทีพักในบริเวณจังหวัดสมุทรสงครามเกือบทั งหมดมี
การใช้ ทรัพยากรในพื นทีเพราะมีความอุดมสมบูรณ์ และก็มีการใช้ พนักงานในพื นทีเป็ นส่วนมาก
เช่นเดียวกันด้ วย
ในด้ านปั จจัยความสําคัญในสินทรัพย์ทีถือครอง ซึงมีองค์ประกอบ 6 ด้ าน คือการมี
ความสัมพันธ์กับเครือข่ายในการประกอบธุรกิจ รูปแบบการดําเนินงานของกิจการ ประสบการณ์
ทีมีในวงการธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ ศักยภาพและขนาดของตลาด และศักยภาพของบุคลากร
อนึงการมีเครือข่ายความสัมพันธ์นั นจะต้ องมีความรู ้ เรืองราวเกีวยกับบริ การและปรับตัวเข้ ากันได้
ในพื นทีเนืองจากการมีต้นทุนทางสังคมร่วมกัน มีรูปแบบการดําเนินงานทีเข้ ากันได้ ตลอดจนมี
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ประสบการณ์ยาวนานพอสมควรในการมีข้อมูลในการตัดสินใจ อีกทั งการทีมีขนาดของธุรกิจที
พอเหมาะทีจะมาร่วมมือกัน จะเป็ นประโยชน์อย่างมาก เช่นเดียวกับการทีกิจการอยู่ในตลาดทีมี
แนวโน้ มการขยายตัวได้ ในอนาคต และทีสําคัญอีกประการหนึงก็คือการมีบุคลากรของกิจการทีมี
ความรู ้ ความสามารถทั งในงานบริการและงานบริหารด้ วย ย่อมส่งผลต่อการทีจะตัดสินใจร่วมทุน
กับผู ้ ทีมีความสนใจในกิจการต่อไป ทั ง6 องค์ประกอบนี ล้ วนมีความสําคัญในระดับมาก
ปั จ จัย ความสําคัญ ด้ านสภาพภูมิศาสตร์ มีองค์ประกอบ 3 ด้ าน ประกอบด้ วย
นโยบายรัฐบาล โครงสร้ างพื นฐาน และตลาดในพื นที ซึงถ้ ารัฐบาลใช้ นโยบายการบริหารประเทศ
ทีเหมาะสม มีเสถียรภาพทางการเมืองและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจนถูกจัดลําดับด้ านความ
เสียงว่ามีความเสียงตํา และการทีรัฐบาลจัดให้ มีระบบการสือสารทีสะดวกและทันสมัยก็มีผลต่อ
ความน่าสนใจในการร่วมทุน ทําให้ ผู ้ ประกอบการมีการกําหนดนโยบายและเลือกใช้ กลยุทธ์ให้
เหมาะสมกับช่วงเวลาและเหมาะสมต่อทําเลทีจะเข้ าไปทําการลงทุนได้ จะก่อให้ เกิดการร่วมทุน
ได้ มากขึ น ทั ง3 องค์ประกอบนี ล้ วนมีความสําคัญในระดับมาก
ปั จจัยความสําคัญด้ านการบริ หารงานภายในกิจการ มีองค์ประกอบ 5 ด้ าน คือ
แนวคิดทางนวัตกรรม ความเสียงทางการเงิน การเข้ าถึงเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ นวัตกรรม
การให้ ความสําคัญกับลูกค้ า และด้ านกระบวนการทํางาน ทั งนีเพราะสภาพทางธุรกิจและการ
แข่งขันมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วมาก ดังนั นการพัฒนาให้ เกิดสินค้ าและบริการใหม่ทีแม้ ต่าง
ไปจากเดิมบ้ าง โดยเน้ นความสําคัญทีลุกค้ าของกิจการเป็ นหลักจะนํามาซึงความสําเร็จให้ กับ
กิจการได้ ส่วนในด้ านการจัดการทางการเงินก็ต้องมีการจัดให้ มีการดูแลความเสียงให้ สามารถ
ควบคุมได้ จ ะเป็ นประโยชน์มากในโลกยุคไร้ พรมแดน ประกอบกับการมีความสามารถเข้ าถึง
เทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ กับองค์กรได้ อย่างเหมาะสม มีกระบวนการทํางานทีคล่องตัวจนเกิดการ
ให้ บ ริ ก ารอย่างดีและตรงตามความต้ องการของลูก ค้ าที มาพัก เหล่านี ย่อมส่งผลให้ เ กิ ดการ
ตัดสินใจร่วมทุน ทั ง 5 องค์ประกอบนี ล้ วนมีความสําคัญในระดับมาก
สําหรับสรุปข้ อค้ นพบตามวัตถุประสงค์ข้อ 3 ทีต้ องการศึกษาปั จจัยทีผู ้ ประกอบการที
พักในจังหวัดสมุทรสงคราม ใช้ ตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุนในสมการการวิเคราะห์ถดถอยโลจิ
สติคทวิ เนืองจากมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนั น ผู ้ วิจัยได้ ค้นพบว่ามีเพียง 1 ตัวแปรเท่านั นที
สามารถพยากรณ์โอกาสการร่วมทุนได้ คือ ปั จจัยด้ านรูปแบบการดําเนินงานของกิจการ
ในส่วนของข้ อค้ นพบตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 ทีจะศึกษาปั จจัยทีมีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุนว่าจะลงทุนเองทั งหมดหรือจะร่วมทุน ของผู ้ ประกอบการธุรกิจทีพัก
ในพื นที 4 อําเภอนี ด้ วยวิธีไคสแควร์ ดังสมมติฐานทั ง3 สมมติฐานต่อไปนี
รู ปแบบการจัดการการการเงิ นของธุรกิ จที พักในจังหวั ดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิ จยังยืน ผ.ศ.กฤษฎา สั งขมณี
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สมมติฐ านที 1 H 0 : รู ป แบบการลงทุน ไม่มีความสัมพันธ์ กับที ตั งของสถาน
ประกอบการทีพัก
H 1 : รูปแบบการลงทุนมีความสัมพันธ์กับทีตั งของสถานประกอบการ
ทีพัก
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการลงทุนไม่มีความสัมพันธ์กับทีตั งของสถานประกอบการที
พัก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ กิจการทีพักส่วนใหญ่จะลงทุนเองทั งหมดส่วนใหญ่
สมมติฐ านที 2 H 0 : รู ป แบบการลงทุน ไม่มีค วามสัม พัน ธ์ กับ ประเภทของสถาน
ประกอบการทีพัก
H 1 : รู ปแบบการลงทุ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประเภทของสถา น
ประกอบการทีพัก
ผลการวิจัยพบว่าพบว่ารูปแบบการลงทุนไม่ขึ นอยู่กับประเภทของสถานประกอบการที
พัก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ กิจการทีพักส่วนใหญ่จะลงทุนเองทั งหมด
สมมติฐานที 3 H 0 : รูปแบบการลงทุนไม่มีความสัมพันธ์กับลักษณะการดําเนินธุรกิ จของ
สถานประกอบการทีพัก
H 1 : รูปแบบการลงทุนมีความสัมพันธ์กับลักษณะการดําเนินธุรกิจของสถาน
ประกอบการทีพัก
ผลการวิจัยพบว่าพบว่ารู ปแบบการลงทุนไม่มีความสัมพัน ธ์กับ ลัก ษณะการดําเนิ น
ธุรกิจของสถานประกอบการทีพักอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั งนี กิจการทีพักส่วนใหญ่จะลงทุน
เองทั งหมด

อภิปรายผล
จากการวิจัยเรืองรูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจทีพักในจังหวัดสมุทรสงคราม
สู่เศรษฐกิจยังยืน เมือนําข้ อมูลทีได้ จากการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างผู ้ บริ หารกิจการทีพักใน
พื นทีจํานวน 161 คนมาทําการวิเคราะห์ด้วยสถิติพื นฐาน พบว่าผู ้ บริหารชายเป็ นผู ้ ให้ ข้อมูลน้ อย
กว่าผู ้ บริหารหญิง ในด้ านอายุของผู ้ ตอบแบบสอบถามผู ้ บริหารส่วนใหญ่มีอายุตั งแต่40 ปี ขึ นไป
ผู ้ บริ หารส่วนมากสําเร็จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า และส่วนใหญ่มีสถานภาพที
สมรสแล้ ว อาจกล่าวได้ ว่าโดยภาพรวมผู ้ บริ ห ารมีประสบการณ์ในธุรกิ จมาช่วงเวลาหนึงและมี
ความพร้ อมในการบริหารจัดการด้ านการลงทุนสําหรับธุรกิจทีพักในพื นที 3 อําเภอทีทําการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างเกือบทั งหมดต้ องการลงทุนด้ วยตนเอง สําหรับ ส่วนทีต้ องการร่วมทุนนั น พบว่า
รู ปแบบการจัดการการการเงิ นของธุรกิ จที พักในจังหวั ดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิ จยังยืน ผ.ศ.กฤษฎา สั งขมณี
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ต้ องการร่วมทุนกับนักธุรกิจไทยด้ วยกันเอง กรณีทีจะร่วมทุนนี ผู ้ ประกอบการธุรกิจทีพักส่วนใหญ่
ต้ องการคงสภาพการเป็ นผู ้ ถื อหุ ้ น ใหญ่ และมีอํานาจในการจัดการเหมือนเดิม จึงต้ องการให้
สัดส่วนการถือหุ ้ นเดิมต่อผู ้ มาร่วมทุนใหม่เป็ น 90 : 10 หรือมากกว่าทั งนี กิจการทีพักส่วนใหญ่ที
เป็ นกลุ่มตัวอย่างในบริ เ วณจัง หวัดสมุท รสงครามจัดเป็ นธุรกิ จ ขนาดกลางและขนาดเล็ก มี
พนักงานส่วนใหญ่น้อยกว่า 50 คน เงินทุนจดทะเบียนส่วนใหญ่จึงน้ อยกว่า 5 ล้ านบาท ทั งนี
จึงส่งผลให้ ประมาณร้ อยละ 87 ของกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ ต่อเดือนตํากว่าเดือนละ 1 แสนบาท
และมีจํานวนสถานประกอบการทีพักราวร้ อยละ 71 ไม่ได้ รับการส่งเสริมการลงทุนจากหน่วยงาน
ของรัฐ ในด้ านความมันคงและประสบการณ์ในการทําธุรกิจนั น โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์มา
ยาวนานกว่า 3 ปี และเมือรวมกลุ่มทีมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี เข้ าไปด้ วยแล้ วจะมีสัดส่วน
รวมกันราวร้ อยละ 61 ของตัวอย่างทั งหมด ผลประกอบการในช่วงทีผ่านมาตั งแต่ปี2549 ถึงปี
2552 พบว่าเกินกว่าร้ อยละ 70 ทีมีผลกําไรแต่ไม่มาก กล่าวคือกําไรตํากว่าปี ละ 1 ล้ านบาท
และมีกิจการทีดําเนินงาน สําหรับปี 2552 ผู ้ ประกอบการทีพักส่วนใหญ่ราวร้ อยละ 62 เห็นว่ามี
อัตราการขยายตัวของการประกอบการเพิมขึ นบ้ างแต่ยังไม่มากนัก ธุรกิจทีพักในบริ เวณจังหวัด
สมุทรสงครามเกือบทั งหมดมีการใช้ ทรัพยากรในพื นทีเพราะมีความอุดมสมบูรณ์ และก็มีการใช้
พนักงานในพื นทีเป็ นส่วนมากเช่นเดียวกันด้ วย
สําหรับในการวิจัยเชิงปริ มาณตามวัตถุประสงค์ข้อที 2 พบว่าประกอบด้ วยปั จจัย 3
ด้ านทีมีระดับความสําคัญในระดับมาก ส่งผลให้ มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการลงทุน ได้ แก่
ปั จจัยความสําคัญในสินทรัพย์ทีถือครองอันมีองค์ประกอบคือการมีความสัมพันธ์กับเครื อข่ายใน
การประกอบธุรกิจ รูปแบบการดําเนินงานของกิจการ ประสบการณ์ทีมีในวงการธุรกิจ ขนาดของ
ธุรกิจ ศักยภาพและขนาดของตลาด และศักยภาพของบุคลากร ซึงการมีเครื อข่ายความสัมพันธ์
นั นจะต้ องมีความรู ้ เรืองราวเกียวกับบริการและปรับตัวเข้ากันได้ ในพื นทีเนืองจากการมีต้นทุนทาง
สังคมร่วมกันสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Johanson & Vahlne (2006) เรื อง Commitment and
Opportunity Development in the Internationalization Process ทีกล่าวว่าการมีเครื อข่าย
ความสัมพันธ์จําเป็ นต้ องมีความเข้ าใจโดยรวมไม่ใช่เข้าใจกันเพียงบางด้ าน ส่วนการมีรูปแบบการ
ดําเนินงานทีเข้ ากันได้ เข้ าใจกันและเกิดการช่วยเหลือกันนั น มีความสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
Hennart & Larimo (1998) เรื อง The impact of culture on the strategy of multinational
enterprise ทีกล่าวว่ารูปแบบการดําเนินงานทีเข้ ากันได้ ต้องพิจารณาทั งทีเป็ นปั จจัยภายในและที
เป็ นปั จจัยภายนอก ตลอดจนการมีประสบการณ์ยาวนานพอสมควรทําให้ เกิดการมีข้อมูลสะสม
รู ปแบบการจัดการการการเงิ นของธุรกิ จที พักในจังหวั ดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิ จยังยืน ผ.ศ.กฤษฎา สั งขมณี
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อยู่เพื อในการตัดสินใจมีความสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Oviatt & McDougall (2005) เรื อง
Defining International Entrepreneurship and Modeling the Speed of Internationalization
ทีกล่าวว่าการมีป ระสบการณ์ ที ยาวนานในธุรกิจ จะเป็ นประโยชน์ ใ นการมีคลังข้ อมูลเพื อการ
ตัดสินใจและจะส่งผลให้ กิจการมีขนาดทีใหญ่ขึ น อีกทั งการทีมีขนาดของธุรกิจทีพอเหมาะทีจะมา
ร่วมมือกันของแต่ละฝ่ ายก็จะเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อกัน มีความสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
Randøy, T., Dibrell , C. & Craig, J. (2008) เรื อง How and why Norwegian MNC commit
resources abroad : Beyond of entry mode ทีกล่าวว่าขนาดธุรกิจทีเหมาะสมระหว่างกันนั น
แม้ เป็ นธุรกิจขนาดเล็กแต่มีการประยุกต์และปรับปรุงการทํางานก็สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้
ในด้ านการทีกิจการอยู่ในตลาดทีมีศักยภาพทําให้ มีแนวโน้ มการขยายตัวได้ ต่อไปในอนาคต ก็มี
ความสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Weber (2008) เรื อง A Sociology of the Demonic ? ทีกล่าว
ว่าตลาดทีมีศักยภาพจะมีต้นทุนการดําเนินงานด้ านการขนส่งเหมาะสม และค่าแรงงานก็ไม่สูง
มากเกินไป และทีสําคัญอีกประการหนึงคือมีบุคลากรของกิจการทีมีความรู ้ ความสามารถในงาน
บริ การและงานบริ หารด้ วยนั น ย่อมส่งผลต่อการที จะประสบความสําเร็จมีความสอดคล้ องกับ
งานวิจัย ของ Fazekas (2008) เรื อง Effects on Foreign Direct Investment on The
Performance of Local Labour Markets – The Case of Hungary ทีกล่าวว่าพนักงานของ
กิจการทีมีศักยภาพในการทํางานทียังไม่จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เมือมีโอกาสในการได้
ศึกษาต่อจะมีส่วนทําให้ ความสามารถในการทํางานสูงขึ นและกิจการก็จะมีความสามารถมากไป
ด้ วย ทั ง 6 องค์ประกอบนี จากการวิจัยล้ วนมีความสําคัญในระดับมาก
สําหรับปั จจัยความสําคัญด้ านสภาพภูมิศาสตร์ ทีมีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการ
ลงทุนอันมีองค์ประกอบคือ นโยบายรัฐบาล โครงสร้ างพื นฐาน และตลาดในพื นที ซึงการที
รัฐบาลใช้ นโยบายการบริหารประเทศทีเหมาะสม มีเสถียรภาพทางการเมืองและเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจจนถูกจัดลําดับด้ านความเสียงว่ามีความเสียงตํา จะเป็ นการสนับสนุนส่งเสริมการลงทุน
ในทุก รูป แบบสอดคล้ องกับงานวิจัย ของ Johnson (2002) เรื อง Locational Stategies of
International Hotel Corporations in Eastern Central Europe ที กล่าวว่าการทีรัฐ บาลมี
นโยบายการลดความเสียงของผู ้ ประกอบการในการใช้ ทรัพยากร และการส่งผลตอบแทนคืน
บริษัททีมาลงทุน การรักษาระดับอัตราแลกเปลียนให้ มีเสถียรภาพ ลดความเสียงจากทําเลทีตั ง
ของประเทศใกล้ เ คี ย วที เริ มเหมาะสมกว่า เหล่า นี จะช่ว ยสนับ สนุน การร่ วมทุน ได้ ดี ในด้ า น
โครงสร้ างพื นฐานนั นการทีรัฐบาลจัดให้ มีระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนระบบการสือสารทีสะดวก
และทันสมัยก็มีผลต่อความน่าสนใจในการร่วมทุน ซึงมีความสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Ghatak
รู ปแบบการจัดการการการเงิ นของธุรกิ จที พักในจังหวั ดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิ จยังยืน ผ.ศ.กฤษฎา สั งขมณี
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& Halicioglu (2006) เรื อง Foreign Direct Investment and Economic Growth : Some
Evidence from across the World ทีกล่าวว่าประเด็นในการจัดการระบบขนส่งทีไม่ดีคือการทีมี
ความยุ่งยากซับซ้ อนในกฎระเบียบ วัฒนธรรมการบริ หารงานของรัฐบาล การไม่ฝึกอบรมผู ้ ใ ห้
บริ ก าร และค่าใช้ จ่ายในการขนส่ง ทีสูงมากเกิ น ไป ในด้ านตลาดในพื นทีนั น การที จะเอื อให้
ผู ้ ป ระกอบการมี แ ผนการกํ า หนดนโยบายและเลื อ กใช้ กลยุ ท ธ์ ใ ห้ เหมาะสมกั บ ช่ ว งเวลา
สถานการณ์และเหมาะสมต่อทําเลทีจะเข้ าไปทําการลงทุนได้ มากเท่าใด ก็จะมีส่วนช่วยให้ เกิดการ
ร่วมทุนได้ สะดวกมากขึ นเป็ นเงาตามตัว ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัย ของ Chaundy (2002) เรื อง
Foreign Direct Investment in Atlantic Canada ทีกล่าวว่าการทีผู ้ ประกอบการมีนโยบายการ
บริหารงานทีมีการใช้ ข้อมูลทีเป็ นปั จจุบัน มีความน่าเชือถือ สามารถเรียกใช้ ข้อมูลได้ ในช่วงเวลาที
ต้ องการจะเป็ นการเอื อให้ เกิดการร่วมทุนทีเหมาะสม ทั ง 3 องค์ประกอบนี ล้ วนมีความสําคัญใน
ระดับมาก
ส่วนปั จ จัย ความสําคัญ ในการบริ ห ารงานภายในกิ จ การที มี อิท ธิ พลต่อ การเลือ ก
รูปแบบการลงทุนอันมีองค์ประกอบคือ แนวคิดทางนวัตกรรม ความเสียงทางการเงิน การเข้ าถึง
เทคโนโลยี และการประยุกต์ใ ช้ น วัตกรรม การให้ ความสําคัญ กับ ลูกค้ า และด้ านกระบวนการ
ทํางานนั น เนืองจากสภาพทางธุรกิจและการแข่งขันมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วมาก ดังนั น
การพัฒนาให้ เกิ ดสินค้ าและบริ ก ารใหม่ที แม้ ต่างไปจากเดิมบ้ างโดยเน้ นไปทีความต้ องการของ
ลูกค้ าเป็ นหลักทีเรียกว่าการใช้ แนวคิดทางนวัตกรรม จะนํามาซึงความสําเร็จให้ กับกิจการได้ โดย
มีความสอดคล้ องกับ งานวิจัย ของ Berthon et al.(2004) เรื อง Innovation or customer
orientation ? An empirical investigation ทีกล่าวว่าการคิดและพัฒนาสินค้ าและบริ การให้ ดีขึ น
จากเดิมแม้ จะไม่มากนักแต่ก็นํามาซึงการบรรลุเป้าหมายกับธุรกิจได้ ในการจัดการทางการเงินให้
มีการดูแลความเสียงให้ อยู่ในวิสัยทีสามารถควบคุมได้ จะเป็ นประโยชน์มากในโลกยุคไร้ พรมแดนที
ความเสียงทางการเงินมีอยู่สูงมาก มีความสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Chow & Kim (2004) เรื อง
The Empirical Relationship Between Exchange Rates and Interest Rates in Post – Crisis
Asia ทีกล่าวว่าการทีอัตราแลกเปลียนระหว่างสกุลเงิน มีเสถี ยรภาพและมีความยื ดหยุ่น จะลด
ความเสียงลงได้ แม้ ไม่ใช่ทั งหมด เพราะยังมีความเสียงเรื องอัตราดอกเบี ยอยู่อีกก็ตาม ประกอบ
กับการทีกิจการใดมีความสามารถเข้ าถึงเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ กับองค์กรได้ อย่างเหมาะสม ก็
จะเป็ นประโยชน์หรือข้ อได้ เปรียบของกิจการแห่งนั น มีความสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Mattoo ,
Olarreaga & Saggi (2004) เรื อง Mode of Foreign Entry, Technology Transfer, and Foreign
Direct Investment Policy ทีกล่าวว่าผู ้ ประกอบการทีลงทุนส่วนใหญ่โดยเฉพาะการลงทุนระหว่าง
รู ปแบบการจัดการการการเงิ นของธุรกิ จที พักในจังหวั ดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิ จยังยืน ผ.ศ.กฤษฎา สั งขมณี
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ประเทศ จะให้ ความสําคัญในเรื องเทคโนโลยีและเครื องมืออุปกรณ์ใหม่ ๆ ทีทันสมัย และการมี
กระบวนการทํางานทีคล่องตัวจนเกิดการให้ บริ การอย่างดีและตรงตามความต้ องการของลูกค้ า
ทีมาพักจะเป็ นการส่งผลในทางบวกกับกิจการแห่งนั น สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Brouther K.D.
& Nakos (2004) เรื อง SME entry mode choice and performance : A transaction cost
perspective ทีกล่าวว่ากระบวนการทํางานที คล่องตัวนั น กิจ การต้ องเข้ าถึงทรัพยากรได้ ง่าย
และมีต้นทุนการผลิต ต้ นทุนค่าแรงงาน ต้ นทุนค่าขนส่ง และต้ นทุนทางการเงินทีเหมาะสม และ
ย่อมจะส่งผลให้ เกิดการตัดสินใจร่วมทุน ทั ง 5 องค์ประกอบนี ล้ วนมีความสําคัญในระดับมาก
สําหรับวัตถุประสงค์ข้อที 3 ทีศึกษาปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
ลงทุนนั น กล่าวได้ ว่าเมือผู ้ วิจัยใช้ สมการการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคทวิ จึงได้ ค้นพบว่ามีเพียง
1 ตัวแปรทีสามารถพยากรณ์โอกาสการร่วมทุน ได้ คือ ปั จจัยด้ านรูปแบบการดําเนินงานของ
กิจการ มีความสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Dunning (2000) เรื อง The Eclectic Paradigm as
an Envelope for Economics and Business Theories of MNE Activity ทีกล่าวว่าการ
พิจารณาโอกาสการลงทุนตลอดจนการเลือกรูปแบบการลงทุนนั น จะมีปัจจัยในการใช้ พิจารณา
คือปั จ จัยด้ านการเป็ นเจ้ าของสิน ทรัพย์ ปั จ จัยด้ านทํ าเลที ตั ง และปั จ จัย ด้ านการบริ ห ารงาน
ภายในกิจการ
ในส่วนวัตถุประสงค์อีกประการหนึงทีศึก ษาปั จจัยที มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
เลือกรูปแบบการลงทุนว่าจะลงทุนเองทั งหมดหรือจะร่วมทุน ของผู ้ ประกอบการธุรกิจทีพักในพื นที
จังหวัดสมุท รสงครามนี ด้ วยวิธีไคสแควร์ นั น ตามสมมติฐ านที 1 รู ป แบบการลงทุน ไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั ทีตั งของสถานประกอบการทีพัก โดยกิจการทีพักเกือบทั งหมดต้ องการลงทุนเอง
กรณีสมมติฐานที 2 ทีรูปแบบการลงทุนไม่มีความสัมพันธ์กับประเภทของสถานประกอบการทีพัก
โดยกิจการทีพักเกือบทั งหมดต้ องการลงทุนเอง กรณีสมมติฐานที 3 ทีรูปแบบการลงทุนไม่มี
ความสัมพัน ธ์กับลักษณะการดําเนิน ธุรกิจ ของสถานประกอบการทีพัก โดยกิจ การที พัก เกื อบ
ทั งหมดต้ องการลงทุนเองกล่าวได้ ว่าในทุกมิติกิจการทีพักในจังหวัดสมุทรสงครามต้ องการการ
ลงทุนเอง ไม่มีความประสงค์จะร่วมทุน
ในด้ านการวิจัยในเชิงคุณภาพทีผู ้ วิจัยได้ ทําขึ นด้ วยการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู ้ บริหารกิจการ
ทีพัก 7 ราย ด้ วยคําถามทีเตรียมไว้ เป็ นแนวทางจํานวน 5 ข้ อนั น ซึงเป็ นการทําก่อนการทําการ
วิเคราะห์ผลการวิจัยในเชิงปริมาณ ทําให้ พบว่าประเด็นส่วนใหญ่ทีได้ รับคําตอบมีความใกล้ เคียง
กันมากและมีความสอดคล้ องกับผลทีได้ จากการวิจัยเชิงปริมาณ กล่าวได้ ว่าในทุกมิติกิจการทีพัก
ในจังหวัดสมุทรสงครามต้ องการการลงทุนเอง ไม่มีความประสงค์จะร่วมทุน อันเป็ นอัตลักษณ์
รู ปแบบการจัดการการการเงิ นของธุรกิ จที พักในจังหวั ดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิ จยังยืน ผ.ศ.กฤษฎา สั งขมณี
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ของคนสมุท รสงครามที มีความเป็ นตัวของตัวเอง ต้ องการทํากิจการอย่างระมัดระวัง มีความ
รอบคอบ มีความจริงใจในการเผยแพร่วัฒนธรรมท้ องถิน ไม่เน้ นกําไรจนลืมความเป็ นเครือญาติพี
น้ องของคนด้ วยกัน สอดคล้ องกับทฤษฎีวัฒนธรรมและบุคลิก ภาพ และทฤษฎีนิ เ วศน์ วิท ยา
วัฒนธรรม โดยผู ้ วิจัยจัดสิงทีผู ้ บริหารให้ แนวความคิดเห็นทีมีอิทธิพลต่อการร่วมทุนทั งจากปั จจัย
ภายนอกกิจการและปั จจัยจากภายในกิจการเองได้ เป็ น 4 ด้ าน คือด้ านที 1 การให้ ความสําคัญ
ในสินทรัพย์ทีกิจการทําการถือครองอยู่ ประกอบด้ วยการทีกิจการมีความสัมพันธ์กับเครื อข่ายใน
การประกอบธุรกิจทีพักทั งทางตรงและทางอ้ อม เกิดการมีพันธมิตรในทางธุรกิจในการช่วยเหลือ
กัน มีรูปแบบการดําเนินงานของกิจการทีเหมาะสมสอดคล้ องกับทรัพยากรทีมีอยู่ของกิจการ ทั งนี
การประสบการณ์ในวงการธุรกิจจัดว่ามีส่วนช่วยให้ กิจการมีแง่คิดจากเหตุการณ์ทีผ่านมาอันจะ
นํามาสู่แนวทางการปรับใช้ กับ การเผชิ ญสิงทีมีผลอยู่ในปั จจุบัน รวมไปถึงขนาดของธุรกิจ ที
เหมาะสมกับเงินทุน ทรัพยากรทีมีและจํานวนบุคลากร ซึงการทีกิจการยังมีศักยภาพในธุรกิจ มี
ศักยภาพของบุคลากรทั งในระดับบริ หารและระดับปฏิบัติ จะส่งผลให้ กิจการได้ รับประโยชน์ใน
เมือตลาดทีพักในพื นทีวิจัยยังมีการเติบโตไปได้ อีกในอนาคต ด้ านที 2 การให้ ความสําคัญด้ าน
สภาพภูมิศาสตร์ หรื อทําเลที ตั ง ซึงจะประกอบด้ วยนโยบายรัฐบาลที ให้ ก ารสนับ สนุน ด้ านการ
ท่องเทียวและอุตสาหกรรมบริ ก าร แต่ก็ยังมีที ต้ องปรับ ปรุ งด้ วยเช่น กัน อาทิก ารช่วยเหลือด้ วย
มาตรการกฎหมายทางการเงินและภาษี ต่อผู ้ ประกอบการ มีการจัดโครงสร้ างพื นฐานให้ เกิดความ
สะดวก และตลาดในพื นทีทียังมีผลในทางลบอยู่จากการหดตัวของการท่องเทียวอันเนื องจาก
เสถียรภาพทางการเมืองและความมันคงของรัฐบาล ด้ านที 3 การให้ ความสําคัญได้ ด้านการ
บริหารงานภายในกิจการ จะประกอบด้ วยแนวคิดทางนวัตกรรมทีผู ้ บริหารต้ องมีแนวคิดใหม่ ๆ ใน
การปรับปรุง ประยุกต์กิ จการให้ มีบ ริ ก ารใหม่ ๆ ที มีความทันสมัย เข้ าได้ กับ ความต้ องการของ
ลูกค้ าและทัดเทียมให้ สามารถแข่งขันได้ โดยทีต้ องให้ ความสําคัญในการบริ หารจัดการกับความ
เสียงทางการเงิ น ทั งด้ านจํ านวนเงิ น ต้ น ทุน ของเงิ น และแหล่งในการได้ มาของเงิ น ทุน นั น
นอกจากนี กิจการต้ องมีการปรับตัวอยู่เสมอให้ สามารถเข้ าถึงเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ ได้ เช่นการรับชําระค่าบริการทีไม่ใช่เพียงเงินสดเท่านั น หรื อการรับจอง
ผ่านระบบอิน เตอร์ เ น็ต เพื อเป็ นการเน้ น ความสําคัญกับ ลูก ค้ าหรื อแขกทีเข้ าพักทั งในด้ านการ
บริการทีสะดวกสบาย ถูกใจ และมีความปลอดภัย รวมไปถึงด้ านกระบวนการทํางานทีมีการใช้
ทรัพยากรคนซึงมีความสําคัญมากในงานด้ านบริการ ผสมผสานร่วมไปกับการใช้ เทคโนโลยี อัน
จะส่งผลให้ เกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความประหยัดและลดต้ นทุนในบางด้ านลง
ไปได้ ส่วนในด้ านสุดท้ ายคือด้ านที 4 ลักษณะของกิจการประกอบด้ วยตําแหน่งทีตั งของกิจการ
รู ปแบบการจัดการการการเงิ นของธุรกิ จที พักในจังหวั ดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิ จยังยืน ผ.ศ.กฤษฎา สั งขมณี
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ทีพร้ อมด้ วยปั จจัยโครงสร้ างพื นฐานและสิงอืน ๆ กล่าวได้ ว่าปั จจัย ภายนอกคือความพร้ อมทั ง
สาธารณูปโภคพื นฐาน และอุดมด้ วยทรัพยากรธรรมชาติทางการท่องเทียว และได้ ประโยชน์จาก
นโยบายการบริหารจัดการจากหน่วยงานของรัฐอย่างจริงจัง ซึงทั ง 3 อําเภอทีเป็ นทีพื นทีทําการ
วิจัยจัดได้ ว่ามีความพร้ อมในระดับดี และมีปัจจัยภายในทีมีระบบการจัดการกับลูกค้ าอย่างดีจน
ลูกค้ าเกิดความภักดีกับกิจการ เนืองจากผู ้ บริ หารทีมีความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
ตลอดจนมีเครือข่ายในวงการธุรกิจ มีขนาดธุรกิจทีเหมาะสม มีแนวคิดในการเสนอบริ การใหม่ ๆ
และรู ้ จัก ใช้ เ ทคโนโลยี ผ สมผสานกับ การทํ า งานของคนได้ อ ย่ า งลงตัว จะเป็ นสิ งที มี ผ ลต่อ
ความสําเร็จของกิจการอย่างยังยืน ในกรณีบางกิจการทีมีความต้ องการสภาพคล่องในช่วงเวลา
สั น ๆ ก็ใช้ เครือข่ายทางสังคมคือเครือญาติ หรือเพือนฝูงในการหยิบยืมระหว่างกันซึงผู ้ วิจัยถือได้
ว่าเป็ นการสร้ างรู ปแบบการจัดการทางการเงินแบบสมุทรสงคราม
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเล่มนี สําเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี เนืองจากเป็ นนโยบายการสร้ างนักวิจัย เพือการ
เป็ นมหาวิทยาลัย วิจัยในอนาคต ของท่านอธิการบดี รศ. ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช และได้ รับ การ
สนับสนุนและอนุมัติจากคณะวิทยาการจัดการ โดยท่านคณบดี ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ และท่าน
ผู ้ อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ. ดร. ฤาเดช เกิดวิชัย
ทีกรุณาให้ คําแนะนํา ชี แนะแนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนความสะดวกต่าง ๆ
ผู ้ วิจัยขอขอบคุณฝ่ ายวิจัยของคณะวิทยาการจัดการโดยผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รอง
คณบดี และอาจารย์ เมธี สูตรสุคนธ์ ผู ้ ช่วยคณบดี ทีกรุณาให้ การสนับสนุน และให้ คําปรึกษา
จนงานวิจัยสําเร็จลงอย่างสมบูรณ์กอ่ นกําหนดเวลาส่งมอบในเดือนมิถุนายน
ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อการอบรมเลี ยงดูอย่างดีมาตลอดจากคุณพ่อ และคุณ
แม่ ทีสอนให้ ขยัน อดทน ตั งใจเรี ยน และมุ่งมันในการทํางาน อีกทั งกําลังใจอย่างมากจาก
ครอบครั วอัน อบอุ่น ของเรา และที ขาดไม่ได้ คือ ผู ้ ร่ วมให้ ข้ อ มูล ทุก ท่า นในพื นทีที ทํ าการวิจัย
ตลอดจนคําสอนในพระพุทธศาสนาเรืองอิทธิบาท 4 ทีส่งผลต่อความสําเร็จจนทําให้ เกิดงานวิจัย
ทีเป็ นประโยชน์ชิ นนี
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บทคัดย่อ
ชื่อรายงานการวิจัย : รูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่
เศรษฐกิจยั่งยืน
ชื่อผู้วิจัย

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฎา สังขมณี

ปีที่ทาการวิจัย

: 2553

การวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดกา รการการเงินของธุรกิจที่พั กในจังหวัดสมุทรสงครามสู่
เศรษฐกิ จยั่งยืน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาถึงรูปแบบการลงทุนที่ส่งผลให้เกิดการจัดการทาง
การเงินที่เหมาะสมของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงคราม
ศึกษาถึงระดับ
ความสาคัญของปัจจัยในการลงทุนของผู้ประกอบการ ธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงคราม ศึกษา
ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก
ในจังหวัดสมุทรสงคราม และสร้างรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก
ในจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลการวิจัย จากการสัมภาษณ์ เจาะลึก 7 ผู้ประกอบการและสอบถาม 161 กิจการ
พบว่า รูปแบบก ารลงทุนไม่มีความสัมพันธ์กับที่ตั้งของสถานประกอบการ ประเภทของสถาน
ประกอบการ ลักษณะการดาเนินธุรกิจของสถานประกอบการ เพราะผู้ประกอบการใน
สมุทรสงครามต้องการลงทุนเอง ไม่ต้องการร่วมทุน และให้ความสาคัญระดับมากต่อสินทรัพย์ที่
ถือครอง สภาพภูมิศาสตร์ และการบริหารงานภายในกิจการ การไม่ต้องการร่วมทุนและถ้ากู้ยืมก็
ทาเท่าที่จาเป็นจัดเป็นการทาธุรกิจที่พอเพียงและมีความยั่งยืน มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่ชัดเจนในการ
เป็นอิสระ ถือได้ว่าเป็นรูปแบบของสมุทรสงคราม
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย พบว่าปัจจัยนโยบายรัฐบาล โครงสร้างพื้นฐาน และตลาด
ในพื้นที่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการลงทุ น ดังนั้นในสถานการณ์ปัจจุบัน ปี
2553 ที่ประเทศไทยเกิด ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง รุนแรงมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
จนเกิดเป็นการจลาจลและวินาศกรรม ส่งผลเสียต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศไม่ น้อยกว่า
แสนล้านบาท กระทบอย่างยิ่งต่อภาคบริการโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวและที่พัก รัฐบาลต้อง มี
มาตรการออกมาเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจตลอดจนลูกจ้างพนักงานของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่ในพื้นที่การชุมนุมในเขตใจกลางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร และเมืองสาคัญทางการ
ท่องเที่ยวทั่วประเทศ นับได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สอดคล้องกับผลการวิจัยอย่างแท้จริง
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
จากการที่สังคมโลกในปัจจุบันเป็นสังคมหนึ่งเดียว การที่มีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น
จุดอื่นบนโลกสามารถรับรู้และได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบในเวลาอันรวดเร็วดังที่เรา
กล่าวขานว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ (globalization) ดังนั้นการเกิดภาวะการชะลอตัวและท้ายที่สุด
เกิดการการถดถอยทางเศรษฐกิจ จึงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อทุกประเทศ ทุกอุตสาหกรรม
และต่อความเป็นอยู่ของทุกคน ในทุกครั้งที่เกิดปัญหาทางการเงินและเศรษฐกิจ การลงทุนและ
การใช้จ่ายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการมักใช้ เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหามาโดยตลอด
จากการประมาณของ World Travel and Tourism Council (WTTC) ประเทศไทยมีมูลค่าเพิ่ม
จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคิดเป็น 6.73 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติในปี พ .ศ. 2550 โดย
ที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติในปี พ .ศ. 2549 มีมู ลค่า 7.81 ล้านล้านบาท และเมื่อรวม
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอื่น ๆ แล้ว กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวคิดเป็น
14.92 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ก่อให้เกิดการจ้างงานทั่วประเทศกว่า 4 ล้านคน คิด
เป็นร้อยละ 11.29 ของการจ้างงานทั้งหมด (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2551) จึงเป็นที่
ยอมรับกันว่าเกือบจะทุกประเทศในโลก อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เจริญเติบโตจนกลายมาเป็น
สินค้าหลักในระบบการค้าระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ว และในหลายประเทศ อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญอยู่ในระดับที่ 1-3 ของ 10 อันดับแรกในอุตสาหกรรม
สาคัญของประเทศนั้นๆ อีกด้วย (McIntosh & Goeldner , 2003) ข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้
สอดคล้องกับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ซึ่งในรอบทศวรรษที่ผ่านมา
รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอยู่ในลาดับ 1 หรือ 2 มาโดยตลอดเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้
จากการส่งสินค้าออกอื่นๆ
ในจานวนนี้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากที่พักและอาหาร ในการเกิด
ปัญหาทางการเงินและเศรษฐกิจจนกลายเป็นวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในครั้งนี้ก็เช่นกัน ประเทศ
ไทยก็ได้นามาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและสนับสนุนให้เกิดการกระ ตุ้นการท่องเที่ยวมาใช้
แก้ปัญหาอีกครั้ง ซึ่งผลกระทบรุนแรงทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทยสามารถแยกได้ดังนี้
ประการแรก มีการคาดการณ์ว่าวิกฤติการเงินที่เริ่มในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2548
เป็นต้นมาและส่งผลลุกลามไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีความเสียหายไม่น้อยกว่า 1 ล้านล้าน
ดอลลาร์ สรอ. กระทบภาคเศรษฐกิจจริงของไทยในภาคการส่งออกส่งผลให้ดุลการค้าในปี 2548
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ขาดดุล 315.3 พันล้านบาท ปี 2549 ขาดดุล 5.5 พันล้านบาท ส่วนปี 2550 เกินดุล 371.7
พันล้านบาท ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าประเทศไทยจะแก้ปัญหาโดยใช้ภาคบริการโดยเฉพา
ะการ
ท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่ง ปัจจัยที่สาคัญมากในการเดินทางท่องเที่ยวคือรายได้ เพราะการ
ท่องเที่ยวเปรียบได้กับสินค้าฟุ่มเฟือยจะ มีการ ซื้อก็ต่อเมื่อมีเงินเหลือใช้แล้ว
รายได้จาก
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในปี 2548 มีจานวน 367.4 พันล้านบาท ปี 2549 มีจานวน
482.3 พันล้านบาท และปี 2550 เพิ่มขึ้นเป็น 547.8 พันล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของ
มูลค่าการส่งออกของประเทศ (สานักงานสถิติแห่งชาติ , 2551) อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่บั่น
ทอนการเติบโตทางเศรษฐกิจก็มีมาโดยตลอดเช่นกันอันประกอบด้วย
ความไม่สง บในภาคใต้
ราคาน้ามันที่สูงขึ้น แต่ก็ยังมีผู้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในปี 2550 ถึง 14.46 ล้านคน เมื่อ
เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวขึ้นประเทศไทยเองกลับ เกิดความไม่สงบทางการเมืองตั้งแต่ 19 กันยายน
2549 รวมถึงความวุ่นวายตลอดปี 2551 และในเดือนเมษายนปี 2552 ที่ไม่สามารถจัดการ
ประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนร่วมกับประเทศคู่เจรจาอีก
6 ประเทศที่โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช
รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ทาให้สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจ และผู้มีความ
เกี่ยวข้องในแวดวงการเงินการธนาคาร อาทิเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง ธนาคารโลก ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ และสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประเมินว่าในปี 2552 เกิดการหดตัวทางเศรษฐกิจไทยถึง
2.3% (ประชาชาติธุรกิจ 15 มกราคม 2553) เพราะมีปัจจัยลบหลายด้าน หลายธุรกิจหาแหล่ง
เงินกู้ไม่ได้ หยุดชะงัก ในด้านการลงทุน และในความขัดแย้งทางการเมืองล่าสุดที่เกิดขึ้นในเดือน
มีนาคมถึงเมษายน ปี 2553 นายกงกฤช หิรัญกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (สททท .) คาดว่าจากการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติยกเลิก การเดินทางเข้าและ
นักท่องเที่ยวที่อยู่ในประเทศไทยแล้วลดระยะเวลาการพักลงและเดินทางไปยังประเทศอื่น เกิดผล
เสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยตรงต่อธุรกิจที่พักและห้างสรรพสินค้าตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
จานวนมากไม่น้อยกว่า 35,000 ล้านบาท (กรุงเทพธุรกิจ Biz Week 12 เมษายน 2553) ใน
แง่ของการลงทุนนั้น ธุรกิจที่ต้องลงทุนและเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการท่องเที่ยวคือธุรกิจที่พัก ผล
การสารวจกิจการที่พักในปี พ .ศ. 2550 ในประเทศไทยมีจานวนทั้งสิ้น 2,496 แห่ง สาหรับการ
ร่วมลงทุนหรือถือหุ้นของชาวต่างประเทศนั้น ยังมีไม่มากนัก ปร ะมาณ 2.6 % เท่านั้น ส่วนใหญ่
ยังเป็นการลงทุนของนักลงทุนไทยเอง กรณีที่มีการลงทุนจากต่างประเทศ นักลงทุนจาก
ต่างประเทศร้อยละ 81.3 ถือหุ้นน้อยกว่า 50 % (สานักงานสถิติแห่งชาติ , 2550) ซึ่งถ้ามีการ
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ส่งเสริมให้นักลงทุนจากต่างประเทศมาทาการลงทุนมากกว่าที่เป็น อยู่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการของประเทศไทย น่าจะได้รับประโยชน์จากพลังการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนี้
ประกา รที่ 2 เมื่อเศรษฐกิจไม่เติบโต แต่ ประเทศ ก็ยังต้องพึ่งพาภาคบริการในการหา
รายได้ ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักยังคงต้องประสบปัญหาการขาดแคลนเงินทุนหมุ นเวียน การขาด
กระแสเงินสดในการชาระหนี้ที่มีอยู่เดิม รวมถึงบางรายที่ธุรกิจพอที่จะขยายได้ก็ขาดเงินทุนในการ
ขยายตัวอันเนื่องจากการเข้มงวดการให้สินเชื่อของธนาคารและสถาบันการเงิน และอัตราดอกเบี้ย
ก็ค่อนข้างสูง แม้คณะกรรมการนโยบายการเงินจะประชุม เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553 ก็ยังคง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิมคือ 1.25 % ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์คงอัตราดอกเบี้ยขั้นต่า
สาหรับลูกค้าชั้นดีไว้เท่าเดิมเช่นเดียวกัน แต่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายที่ให้
กู้จริงจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าชั้นดีได้ รับ ดังนั้นการที่ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักต้อง ประคอง
สถานการณ์ให้อยู่รอด จากการที่ผู้เข้าพักลดลง และจานวนวันที่พักลดลง จึงต้องใช้แนวคิดทาง
นวัตกรรมทางการเงินด้วยการแปลงหนี้เดิมให้เป็นทุน หรือหาผู้ร่วมทุนใหม่ ทั้งนี้เพื่อปรับ
โครงสร้างทางการเงินให้มีต้นทุนที่ ต่าลง และมีปริมาณเงินทุนเพียงพอในการทาธุรกิจต่อไป และ
ถือเป็นการแก้ปัญหาในเชิงรุกอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ผู้ประกอบการเองก็จะได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ และประสบการณ์ อันจะนาไปสู่พัฒนาการและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตที่ดี
ยิ่งขึ้น (Buckley & Chapman, 2001)
ประการที่ 3 เป็นเรื่องสืบเนื่องจากประการที่
2 ธุรกิจที่พักในจังหวัด
สมุทรสงครามมีจานวน 161 แห่ง (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2552) พบว่าในด้านการ
จัดการทางการเงินยังทาในแบบธุรกิจในครอบครัวโดยไม่เป็นระบบมืออาชี พ อาจทาให้ กิจการไม่
เติบโตอย่างที่ควรจะเป็นได้ในอนาคต จากการสารวจพื้นที่ในบริเวณที่ทาการวิจัยคือสมุทรสงคราม
มากกว่า 5 ครั้ง พบว่าผู้ประกอบการที่พักจานวนมากโดยเฉพาะธุรกิจที่ไม่ใหญ่นักจะไม่สามารถ
ขยายกิจการได้แม้ขณะนี้ยังไม่ต้องการขยายก็ตาม และในบางครั้งต้องการจะ หาแหล่งเงินทุนเพื่อ
สนับสนุนการ ทาธุรกิจ แต่ธนาคารและสถาบันการเงินยังชะลอการปล่อยเงินกู้ รวมทั้งอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ก็อยู่ในเกณฑ์สูง ทาให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจ ศึกษาในด้านรูปแบบการจัดการทาง
การเงินของธุรกิจที่พักที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนี้
การลงทุนในธุรกิจโรงแรมและที่พักนี้ พบว่ามีความสัมพั นธ์เชื่อมโยงทั้งภายในธุรกิจ
และยังมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น (มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด นุกูล เครือฟู
และ อัครพงศ์ อั้นทอง, 2548) ได้แก่ กลุ่มผู้ป้อนวัตถุดิบ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคแล ะพลังงาน ผู้ผลิตและจาหน่ายเครื่องเขียน หนังสือพิมพ์
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และวัสดุสิ้นเปลือง ผู้ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด และผู้ผลิตและจาหน่าย
เครื่องใช้ที่ทาด้วยผ้า กลุ่มผู้ให้บริการเฉพาะทาง ประกอบด้วย บริษัทรับจ้างบริหารงานที่พัก ผู้
ให้บริการซ่อมแซมอาคารและทรัพย์สิน ผู้ให้บริการสื่อโฆษณา บริษัทประกันภัย ผู้ให้บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชีและกฎหมาย ผู้ให้บริการด้านไอที ซักรีด รักษาความปลอดภัย กลุ่มผู้จัด
จาหน่าย ประกอบด้วยบริษัทนาเที่ยวและตัวแทนจัดการท่องเที่ยว เครือข่ายโรงแรม ศูนย์กลาง
ระบบการตลาดร่วมทั่วโลก
กลุ่มสถาบันที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สถาบันการเงิน
สถาบันการศึกษา สมาคมผู้ประกอบการ และกลุ่มหน่วยงานของภาครัฐ ประกอบด้วย การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สามา รถแสดง
ได้ดังภาพ 1 ดังต่อไปนี้
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สาธารณูปโภคและพลังงาน
ไฟฟ้า
น้าประปา
น้ามันเชื้อเพลิง
สื่อสารและโทรคมนาคม
ก๊าซ

หน่วยงานของภาครัฐ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้จัดจาหน่าย
บริษัทนาเที่ยวและ
ตัวแทนจัดการท่องเที่ยว
เครือข่ายโรงแรม
ศูนย์กลางระบบ
การตลาดร่วมทั่วโลก

อาหารและเครื่องดื่ม

ผู้ป้อนวัตถุดิบอื่น ๆ
ผู้ผลิตและจาหน่ายเครื่องเขียน หนังสือพิมพ์ และ
วัสดุสิ้นเปลือง
ผู้ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
ผู้ผลิตและจาหน่ายเครื่องใช้ที่ทาด้วยผ้า

ธุรกิจที่โรงแรม
และที่พัก

นักท่องเที่ยว

สถาบันการศึกษา
ผู้ให้บริการเฉพาะทาง
บริษัทรับจ้างบริหารงานที่พัก
ผู้ให้บริการซ่อมแซมอาคารและทรัพย์สิน
ผู้ให้บริการสื่อโฆษณา
สมาคม
บริษัทประกันภัย
ผู้ประกอบการ
ผู้ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี
และกฎหมาย
ผู้ให้บริการด้านไอที
ผู้ลงทุน
ผู้ให้บริการด้านซักรีด
สถาบันการเงินและแหล่งเงินทุน
ผู้ให้บริการด้านรักษาความ
อื่น
ปลอดภั
ภาพ ย1 ความเชื่อมโยงภายในและระหว่างธุรกิจของธุรกิจโรงแรมและที่พักในประเทศไทย
ที่มา : (มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด นุกูล เครือฟู และ อัครพงศ์ อั้นทอง, 2548, 57)
รูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยัง่ ยืน ผ.ศ.กฤษฎา สังขมณี
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ในส่วนของโครงสร้างของธุรกิจที่พักธุรกิจโรงแรมและที่พัก ในประเทศไ ทยแบ่งกลุ่ม
ตามวิธีการบริหารจัดการเป็น 3 กลุ่ม คือ การบริหารจัดการโดยเจ้าของ การบริหารจัดการโดย
เครือข่ายของท้องถิ่น และบริหารโดยเครือข่ายนาน าชาติ (อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช , 2546) ดังนี้
1) บริหารจัดการโดยเจ้าของ หรือ โรงแรมอิสระ (Independent Hotels) หมายถึงโรงแรมที่ไม่
มีความเป็นเจ้าของร่วม หรือข้อผูกพันในการบริหารจัดการกับโรงแรมอื่น เจ้าของโรงแรมจึง
สามารถกาหนดนโยบายและวิธีการบริหารจัดการของตนได้โดยอิสระ โดยเจ้าของว่าจ้างผู้ที่มี
ความรู้ ประสบการณ์ มาเป็นผู้จัดการรวมทั้งตาแหน่งอื่น ๆ แต่เจ้ าของสามารถติดตามการ
ดาเนินงานอย่างใกล้ชิด เช่น โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ โรงแรมม ารวย เป็นต้น (ปรีชา แดงโรจน์ ,
2544) 2) บริหารจัดการโดยเครือข่ายท้องถิ่น (Local Chain) เป็นธุรกิจที่พักที่เติบโตพร้อมการ
ขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยว โดยเจ้าของที่ประสบความสาเ ร็จจากธุรกิจในที่แรก เริ่มขยายธุรกิจ
โดยสร้างห้องพักเพิ่มขึ้น หรือสร้างโรงแรมใหม่ของตน จึงเริ่มมีกลุ่มโรงแรมในประเทศ ซึ่งใน
บางครั้งยังขยายธุรกิจด้วยการรับจ้างบริหารโรงแรมให้แก่เจ้าของอื่น โดยอาจรับเป็นค่าจ้าง
(Management Fee) หรือขายสิทธิในการใช้ชื่อ และเครื่องหมายการค้า (Franchise) เครือข่าย
เหล่านี้บางรายก็อาศัยประสบการณ์และการเรียนรู้จากการจ้างบริษัทต่างประเทศ เช่นเครือ
เซ็นทรัล ส่วนเครือดุสิตธานีอาศัยการสร้างคู่มือการบริหารงานจากความช่วยเหลือของนักวิชาการ
ชาวต่างประเทศ และเครืออมารี อาศัยการจ้าง มืออาชีพชาวต่างประเทศมาจัดตั้งระบบงาน
ทั้งหมด เครือข่ายโรงแรมขนาดใหญ่ของไทยที่เป็นที่รู้จักดีได้แก่ เครือดุสิตธานี เครืออิมพีเรียล
เครืออมารี เครือเซ็นทรัล เครือโรงแรมเอเชีย เครือโรงแรมสยาม และเครือแอมบาสเดอร์
3)
บริหารโดยเครือข่ายนานาชาติ ซึ่ งประเทศไทยมีเครือข่ายโรงแรมนานาชาติที่สาคัญเกือบทุก
เครือข่ายดาเนินธุรกิจอยู่ เช่น เครือ Accor มีโรงแรมในเครือตั้งอยู่ในประเทศไทย 15 แห่ง โดย
ใช้ชื่อการค้า Sofitel 4 แห่ง ใช้ชื่อการค้า Novotel 8 แห่ง และใช้ชื่อการค้า Mercure 3 แห่ง
เครือ Starwood
มีโรงแรมในเครือตั้งอยู่ในประเทศไทย 7 แห่ง ใช้ชื่อการค้า 4 ชื่อ คือ
Westin , Sheraton , Sheraton Grande และ The Luxury Collection เครือ Four Seasons
เครือ Mandarin - Oriental เครือ Peninsula เครือ Banyan Tree และ เครือ Shangri - La
(ธนกฤต สังข์เฉย , 2550)
ในส่วนของปัจจัยด้านต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อธุร กิจโรงแรมไทยมี 7 ปัจจัย ได้แก่
ปัจจัยทุนซึ่งมีหลายรูปแบบได้แก่การลงทุนโดยผู้ริเริ่มโครงการชาวต่างชาติตั้งแต่เริ่มโครงการ เช่น
กลุ่มรอยัลการ์เดน ของนายไฮเนคกี้ การลงทุนของบุคคล และนิติบุคคลโดยตร ง และลงทุนผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์ ของกลุ่ม Mandarin Oriental Holdings B.V. ในโรงแรมโอเรียนเต็ล และการ
รูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยัง่ ยืน ผ.ศ.กฤษฎา สังขมณี
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ลงทุน ผ่านบริษัทไทย เช่นบริษัทไทยวา ที่ถือหุ้นใหญ่ในกลุ่มลากูน่า โดยไทยวามีผู้ลงทุนเป็นชาว
สิงคโปร์ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการบริหารจั ดการ ปัจจัยด้านวัตถุดิบ ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี ปัจจัยด้านการประกันคุณภาพ และปัจจัยด้านการร่วมมือทางการตลาด (มิ่งสรรพ์
ขาวสะอาด นุกูล เครือฟู และ อัครพงศ์ อั้นทอง , 2548) ดังนั้น การส่งเสริมการลงทุนทางตรง
ให้กับนักลงทุนจากต่างชาติ พบว่าเกิดจากปัจจัยด้านความเข้มแข็งในนโยบายรัฐบาลของประเทศ
เจ้าบ้าน มาตรการที่สนับสนุนเอื้ออานวยกับนักลงทุนต่างประเทศ ความรู้ในการบริหารจัดการ
ของผู้ที่ไปลงทุน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐบาลของประเทศเจ้าบ้านกับผู้เข้าไปลงทุน
ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาสินค้าหรือบริการของนัก ลงทุน และการมีและการรู้จักใช้
เทคโนโลยีในการบริหารงาน (Chiang, 1996) นอกจากนี้การกระตุ้นการลงทุนทาได้โดย การลด
ความยุ่งยากเรื่องกฎระเบียบในการลงทุนของประเทศเจ้าบ้าน การมีและใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารงานที่ทันสมัยของผู้เข้าไปลงทุน การพิจารณาว่าเป็นตลาดเป็น
ตลาดเดียวกัน และ
แนวโน้มในการควบรวมทางการเงินระหว่างกิจการ จะเป็นสิ่งสนับส นุนให้เกิดการลงทุนมากขึ้ น
(Berger , Buch, DeLong , & DeYoung, 2004)
สาหรับนักลงทุนจากต่างชาติที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศใด หรือแม้กระทั่งนักลงทุน
จากต่างถิ่น ในประเทศ เดียวกัน จะต้ องศึกษาลักษณะทางวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการบริหารงาน
ความเหมือนหรือความคล้ายคลึงกันในด้านระบบเศรษฐกิจระหว่าง 2 ประเทศหรือ 2 เมือง
ความสัมพันธ์ด้านแรงงาน และความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานหรือสิ่งอานวยความสะดวกต่อ
การลงทุน (Davidson,1980) รวมถึง จานวนประชากร รายได้ประชาชาติ และอัตราค่าแรงงาน
ในพื้นที่ (Benito , Grogaard & Narula, 2003) อีกแนวคิดหนึ่งก็มีความเห็นว่าการลงทุนในต่าง
ประทศต้องตระหนักถึงขนาดของตลาดโดยรวม ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทาธุรกิจ อุปสรรคในการ
ดาเนินธุรกิจ และมาตรการจูงใจเพื่อให้เข้าไปลงทุนจากรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ (Dunning , 2000 )
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการจูงใจในการลงทุนมักได้แก่ การได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีอากร การได้รับการ
จัดให้มีพร้อมด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน และอาจรวมไปถึงความมีเสถียรภาพด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงิน (Treviño & Mixon, 2004)
การตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุนโดยตรง นับเป็นกลยุทธ์ที่มีความสาคัญในอันที่จะ
สร้างความได้เปรียบเพื่อการแข่งขัน และจะส่งผลไปยังรายได้จากการขาย รายได้จากการ
ให้บริการ และกาไรหรือความมั่งคั่งของผู้ลงทุน ฉะนั้นแล้วนักลงทุนในชาตินั้นเอง จะลงทุนเอง
ทั้งหมด หรือจะร่วมลงทุนกับต่างชาติก็จะต้องพิจารณาถึงการที่ชาวต่างชาติจะได้ประโยชน์คุ้มค่า
ต่อการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกันด้วย พบว่าแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในยุคโลกาภิวัตน์
รูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยัง่ ยืน ผ.ศ.กฤษฎา สังขมณี
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ได้แก่ การส่งออก การอนุญาตให้มีการทาธุรกิจโดยได้รับใบอนุญาต การลงทุนโดยต่างชาติ
ทั้งหมด รวมถึงการย้ายเข้าไปในต่างชาติเพื่อใช้เป็นฐานการผลิต ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการลงทุนใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน (Root, 2006) เกณฑ์การลงทุนทางตรงในยุคใหม่ยังทาได้ในหลาย
รูปแบบเช่น การลงทุนด้วยตนเองในประเทศ การส่งออก การร่วมทุน การให้ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจ การมีสั ญญาให้ทาการผลิต การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการลงทุนเองทั้งหมดโดย
นักลงทุนชาวต่างชาติ (ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2549)
ประเทศไทย เป็นประเทศหนึ่งที่เลือกใช้นโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุน
โดยตรง ทั้งในแง่นักลงทุนของไทยเองที่จะลงทุนในประเทศไทย และที่จะ ไปลงทุนในต่างประเทศ
รวมถึงการให้ความสะดวกและความพร้อมของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุน หรือร่วมลงทุน
กับนักลงทุนชาวไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายฐานการทาธุรกิจและสนับสนุนการขยายตัวของระบบ
เศรษฐกิจในระยะยาว เพราะมีความพร้อมและได้เปรียบด้านสภาพภูมิศาสตร์ วั
ตถุดิบและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านแรงงาน และด้าน การตลาด (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม , 2551) ทั้งนี้
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในประเทศไทย ในภาพรวม คือ สภาพเศรษฐกิจของไทย
ซึ่งนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติจะพิจารณาจากความต้องการของตลาด คู่แข่ง สภาพแวดล้อม
ของนโยบายไทย ระดับอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน กฎหมายและ
ข้อกาหนดของไทย ซึ่งในที่นี้รวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน มาตรการสนับสนุนภาครัฐอื่นๆ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนด้วย
วิธีตราสารทุนหรือการระดมทุนด้วยตราสารหนี้ (อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล, 2551)

คาถามในการวิจัย
คาถามสาหรับการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย
1. รูปแบบ การ ลง ทุน แบบใดที่ ส่งผลให้เกิด การจัดการการเงินที่เหมาะสมกับ
ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงคราม
2. ปัจจัยความสาคัญในสิน ทรัพย์ที่ถือครอง มีผลต่อการ เลือกรูปแบบการลงทุนหรือไม่
เพียงใด
3. ปัจจัยความ สาคัญ ด้านสภาพภูมิศาสตร์ มีผลต่อการ เลือกรูปแบบ ลงทุนหรือไม่
เพียงใด
4. ปัจจัยความสาคัญ ในด้านการบริหารงานภายในธุรกิจ มีผลต่อการเลือกรูปแบบ
ลงทุนหรือไม่ เพียงใด
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5. ปัจจัยด้านลักษณะของธุรกิจ มีผลต่อการเลือกรูปแบบลงทุนหรือไม่ เพียงใด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ
1. ศึกษาถึงรูปแบบการ ลงทุนที่ส่งผลให้เกิดการ จัดการทางการเงินที่เหมาะสมของ
ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงคราม
2. ศึกษาถึงระดับควา มสาคัญของปัจจัยในการลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักใน
จังหวัดสมุทรสงคราม
3. ศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้ างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เลือกรูปแบบการ ลงทุน ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงคราม
4. สร้างรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม สาหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในจั งหวัด
สมุทรสงคราม

ขอบเขตการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการวิจัยไว้ 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
2. ขอบเขตด้านเวลา
3. ขอบเขตด้านประชากร
ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยกาหนดให้เป็นการทาวิจัยที่มุ่งศึกษาถึงปัจจั ยและระดับ
ความสาคัญของปัจจัย ที่มีอิ ทธิพลต่อการตัดสินใจ ลงทุนของผู้ประกอบการที่พักใน จังหวัด
สมุทรสงคราม ดังนั้นจึงกาหนดเนื้อหาและวิธีการวิจัยเป็น 2 แนวทาง คือ
1. จากการที่ผู้วิจัยศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องจากเอกสารต่าง ๆ แล้ว และทาการ
ทบทวนวรรณกรรมที่จัดว่ามีความเกี่ยวข้องทั้งหมด จากนั้น ก็จะใช้วิธีการวิจัยเชิง เชิงคุณภาพโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสุ่ม จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้บริหารสถานประกอบการที่พัก
ที่มีส่วนกาหนดนโยบายกิจการในแต่ละอาเภอ จากประเภทของสถานประกอบการที่มีคาตอบ
เหมือนกันจานวนมากที่สุดและรองลงมา และจากลักษณะการดาเนินธุ รกิจที่มีคาตอบมากที่สุด
และที่รองลงมา จนกระทั่งข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมีความซ้า
เพื่อให้เกิดความ
สมบูรณ์ในการได้ข้อมูลเพิ่มขึ้น

รูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยัง่ ยืน ผ.ศ.กฤษฎา สังขมณี
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2. หลังจากนั้นผู้วิจัยจะทาการยืนยันผลการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยการลงพื้นที่ อีกครั้งหนึ่ง และใช้เครื่องมือ คือแบบสอบถามโดยสารวจจาก ประชากร
สถานประกอบการที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามทั้งหมดจานวน 161 แห่ง แล้วจึงนาผลที่ได้มา
ทาการประมวลผล ทั้งนี้จะใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และประมวลผลด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) และใช้เครื่องมือทาง
สถิติคือ วิธีการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคทวิ (Binary Logistic Regression Analysis) และ
ไคสแควร์ (Chi – square) เพื่อให้เกิดทั้งความถูกต้องและความแม่นยา
ขอบเขตด้านเวลา สาหรับในด้านเวลาในการทาวิจัยชิ้นนี้มีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่
ตุลาคม ปี 2550 – กันยายน ปี 2553
ขอบเขตด้านประชากร ประชากรในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยกาหนดให้ประชากร คือ
กิจการที่พักทุกประเภทในจังหวัดสมุทรสงคราม จานวนทั้งสิ้น 161 แห่ง โดยที่ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ
เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารกิจการที่พัก ที่สามารถกาหนดนโยบายและตัดสินใจในธุรกิจได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการการเงินของธุรกิจที่พัก
ในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยั่งยืน ประกอบด้วย
ด้านวิชาการ งานวิจัยนี้ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการเงิน การลงทุน ใน
ด้านการจัดการทางการเงินของผู้ประกอบการที่พัก แก้ปัญหาขาดสภาพคล่องของผู้ประกอบการ
และได้บูรณาการร่วมไปกับความรู้ด้านการทาธุรกิจในภาคบริการ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ท่องเที่ยวนั่นคือธุรกิจที่พัก ซึ่งเป็นธุรกิจที่ทารายได้จานวนมากของชาติ
ด้านนโยบาย งานวิจัยนี้ถือเป็นการทาที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ตามแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ในด้านยุทธศาสตร์
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน โดยที่เป็นงานวิจัยที่มุ่ง ปรับโครงสร้างเงินทุนใน
การประกอบการภาคบริการในธุรกิจที่พัก เพื่อให้ดารงกิจการอยู่ได้ หรือการขยายกิจการออกไป
ทั้งนี้เนื่องจากการที่ธนาคารและสถาบันการเงินใช้นโยบายระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ และ
อัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงินยังอยู่ในเกณฑ์สูง ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับการมีบรรยา กาศที่ดี
ในการลงทุน ดึงดูดการลงทุนและการร่วมทุนจากต่างประเทศ รวมทั้งการมีการพัฒนามาตรฐาน
การให้บริการ ตลอดจนการบริหารองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่พัก และด้านการ
ลงทุน อย่างเป็นระบบ
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ด้านปฏิบัติการ งานวิจัยนี้สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่พั
กใน จังหวัด
สมุทรสงคราม เกิดการตื่นตัวในการ จัดการการเงินอย่างเป็นระบบด้วยความรู้ในการบริหารธุรกิจ
สมัยใหม่ อันอาจ จะทาให้มีการปรับ แนวทางของ กิจการ และแนวคิดในการทาธุรกิจ ท่ามกลาง
กระแสการแข่งขัน ในโลกการค้าเสรีที่ไร้พรมแดน นอกจากนี้ผู้ประกอบการธุรกิจบริการที่อ ยู่นอก
บริเวณที่ทาการวิจัยยังอา จนาความรู้ที่ได้ไปปรับให้เข้า กับบริบทใน พื้นที่ของตน ซึ่งจะทาใ ห้เกิด
การพัฒนาและแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในวงกว้างต่อไป
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ทาการสืบค้นจากหนังสือ เอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้ทาการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว เพื่อกาหนดและสร้างเป็น
กรอบแนวคิดของผู้วิจัยเอง จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเหล่านั้น ดังต่อไปนี้

ทฤษฎีวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ (Culture and Personality Theory)
ทฤษฎีวัฒนธรรมและบุคลิกภาพเริ่มมีขึ้นในปี ค .ศ. 1934 โดยมีการศึกษาถึงการใช้
ชีวิตในสังคมอเมริกัน -อินเดียน ที่เน้นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและการปรับตัวของปัจเจกบุคคล
และได้เสนอความคิดเกี่ ยวกับรูปลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Configuration) ซึ่งเป็นแนวคิด
ที่ถือว่าส่วนประกอบต่างๆของวัฒนธรรมมีลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและรวมเป็นหนึ่งเดียว
และเชื่อว่า ปัจเจกบุคคลและกระบวนการทางจิตวิทยาของปัจเจกบุคคลมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม
ด้วย (Benedict, 1947) ซึ่งทฤษฎีนี้มักใช้ในการศึกษาสังคมดั้งเดิม เช่นการศึกษาสังคมชนเผ่าใน
อาฟริกาตะวันออกที่แบ่งให้แต่ละเผ่ามีทั้งกลุ่มที่เป็นเกษตรกรเพาะปลูก และกลุ่มที่ทาการเลี้ยง
สัตว์ พบว่าในแต่ละเผ่า ต่างมีความแตกต่างในบุคลิกภาพ และพบอีกว่ากลุ่มทั้งสองประเภทจาก
เผ่าเดียวกั นก็ยังมีความแตกต่างกันด้วย เช่น กลุ่มเลี้ยงสัตว์เป็นปัจเจกบุคคลมากกว่ากลุ่ม
เกษตรกร ที่ทาการเพาะปลูก (Edgerton, 1989) ส่วนการที่สังคมใดมี มีการกาหนดพฤติกรรม
อย่างเคร่งครัดอันเป็นผลจากวัฒนธรรมของสังคมนั้น เช่นการศึกษาในบริเวณหมู่เกาะซามัว จะ
ส่งผลให้ปัจเจกบุค คลมีทางเลือกน้อยลง (Mead,1928 ,1934 ,1974) ตลอดจนถึง มีการศึกษาใน
สังคมสมัยใหม่ ที่มีความเกี่ยวข้องถึงการดาเนินชีวิตในทางเศรษฐกิจการค้า ทั้งนี้ โดยศึกษา จาก
ลักษณะประจาชาติ (National Character) ของสังคมต่างๆ เช่น อเมริกา ไทย และญี่ปุ่น กรณี
ของสังคมไทย ถ้ามุ่งศึกษาในช่วงรัตนโกสินทร์จะพบว่าพระมหากษัตริย์ในช่วงต้นราชวงศ์ซึ่งทา
สงครามกอบกู้อิสรภาพ และดาเนินนโยบายทางการค้า รวมถึง
การฟื้นฟูความรุ่งเรืองของ
วรรณคดี ล้วนเป็นการ กลับคืนไปสู่อดีตทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ตามประเพณีดั้งเดิมที่ต้อง
สูญเสียไปก่อนการเสียเอก ราช กล่าวได้ว่ าทฤษฎีวัฒนธรรมและบุคลิกภาพนี้ให้ความสาคัญกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับบุคลิกภาพ เพราะเชื่อว่าวัฒนธรรมจะเป็นเครื่องมือช่วยในการ
ปรับตัวของ ปัจเจกบุคคล ขณะเดียวกันบุคลิกภาพก็อาจเป็นเครื่องช่วยให้วัฒนธรรมและสังคม
ดารงอยู่ได้
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ทฤษฎีนิเวศน์วิทยาวัฒนธรรม (Cultural Ecology Theory)
ทฤษฎีนิเวศน์วิทยาวัฒนธรรมเป็นการศึกษาการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม
อัน
หมายถึงวิธีการศึกษาหาข้อกาหนดหรือหลักเกณฑ์ทางวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นผลกระทบจากการ
ปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมของมนุษย์ ในแต่ละสังคม (Steward, 1955) มุ่งแสวงหากฎเกณฑ์
เพื่ออธิบายที่มาของลักษณะและแบบแผนวัฒนธรรมบางประการที่มีอยู่ในแต่ละสภาวะแวดล้อม
มากกว่ามุ่งแสวงหาหลักการทั่วไปที่ใช้ได้กับทุกวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม สิ่งที่สาคัญที่สุดใน
แนวคิดนี้คือ การศึกษาถึง แก่นของวัฒนธรรม (Cultural Core) ซึ่งหมายถึง กลุ่มของลักษณะหรือ
แบบแผนวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากที่สุดกับกิจกรรมเพื่อการดารงชีพและการจัดการ
ทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้จะมุ่งสนใจการนาวัฒนธรรมทางวัตถุหรือเครื่องมือเทคโนโลยีมาใช้แตกต่างกัน
อย่างไรและก่อให้เกิดการจัดการทางด้านสังคมที่แตกต่างกันอย่างไรในสภาวะแวดล้ อมที่แตกต่าง
กัน เพราะสภาวะแวดล้อมแต่ละแห่งอาจเป็นตัวช่วยหรือข้อจากัดใช้เทคนิควิทยาเหล่านี้ก็ได้ เช่น
ในอดีตการทาสงครามเป็นกลไกอันหนึ่งในการปรับจานวนประชากรให้เหลือพอที่จะสามารถอาศัย
อยู่ในระบบนิเวศน์หนึ่งได้อย่างเหมาะสม (Harris, 2000) ขณะที่การ ศึกษาพัฒนาก ารทาง
ประวัติศาสตร์ ของแบบแผนการเกษตรในอินโดนีเซีย ได้ชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของระ บบนิเวศน์ที่มีต่อ
โครงสร้างสังคม ซึ่งหัวใจที่สาคัญของแนวคิดนี้ก็คือ การรวมเอาระบบสังคม วัฒนธรรมและ
สภาวะทางชีววิทยาเข้าด้วยกันในการศึกษาการพัฒนาของสังคม และเศรษฐกิจ (Geertz, 2008)
ซึ่งส่งผลให้เกิด การเปลี่ยนแปลงของแนวทฤษฎีที่ศึกษาวัฒนธรรมแบบองค์รวม และพัฒนาการ
แนวทฤษฎีในสาขาย่อยของมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม
สาหรับ การศึกษาทาง
มานุ ษยวิทยาในประเทศไทยก็ มีความเคลื่อนไหวในเรื่ องของแนวคิดทฤษฎีเช่นกัน ดังที่มีการ
กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิด ทฤษฎีทางมานุษยวิทยากับการนามาใช้อธิบา ยบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมไทย ว่า ในวงการของมานุษยวิทยามีการเปลี่ยนแปลงจุดยืนและความสนใจที่
สาคัญอยู่ตลอดเวลา จากเดิมที่เคยสนใจทฤษฎีของการพัฒนา (Developmentalism) และวัตถุ
นิยม (Materialism) ซึ่งมีอิทธิพลครอบงาตั้งแต่ทศว รรษที่ 1950 เป็นต้นมา ในทศวรรษที่ 1970
และ 1980 ได้หันกลับมาสนใจแนวความคิดทฤษฎีทางวัฒนธรรม (Culturalism) และบรรพกาล
นิยม (Primitivism) มากยิ่งขึ้น (สุเทพ สุนทรเภสัช , 2548) เมื่อมาถึงสมัยปัจจุบั น นัก
มานุษยวิทยาได้หันมาสนใจประเด็นทางวัฒนธรร มที่มองวัฒน ธรรมเหมือนกับ ตัวอักษรที่จะต้อง
ตีความหรือแปลความหมาย ให้ความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมกับอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมกับ
ประวัติศาสตร์ ที่น่าสนใจก็คือประวัติศาสตร์จากหลักฐานที่ปรากฏในยุโรป อเมริกาและใน
ภูมิภาคอื่นๆของโลกได้หันมาสู่มานุษยวิทยาทางประวัติศาสตร์ (Historical Anthropology) ซึ่งมี
รูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยั่งยืน ผ.ศ.กฤษฎา สังขมณี
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แนวความคิดความพยายามที่จะกลับไปสู่อดีตสร้างสังคมวัฒนธรรมของตัวเองขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงในบริเวณศูนย์อานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจของโลกที่เป็นผลมา
จากความล้มเหลวของรัฐชาติที่ดาเนินนโยบายตามกรอบการพัฒนาแห่งชาติ (National and
ethnic Fragmentation) ในบริเวณศูนย์กลางมีการเรียกร้องหรือเคลื่อนไหวที่จะแยกตัวเป็นอิสระ
หรือมีสิทธิ์มีส่วนในการปกครองตนเองและการกาหนดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมใหม่
ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกในบริเวณศูนย์กลางของอานาจทางการเมืองของยุโรป
อเมริกา และได้ขยายมา ถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใ ต้และประเทศไทยด้วย (สุเทพ สุนทร
เภสัช, 2548)

แนวคิดการร่วมทุน
แนวคิดการร่วมทุนนั้นเริ่มมีในปี ค.ศ. 1945 เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศส่วนใหญ่
จะอยู่ภายใต้การดาเนินงานของบริษัทข้ามชาติ (Multinational Enterprise) โดยที่ทฤษฎีของ
บริษัทข้ามชาติ (Theory of Multinational Corporation) ที่อธิบายว่าการลงทุนระหว่างประเทศ
เป็นทางเลือกหนึ่งของบริษัทในการจับตลาดต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะอ้างอิงทฤษฎีการค้าแบบ
เก่า (Old Trade Theory) เช่นทฤษฎี Heckscher - Ohlin - Samuelson (H-O-S) ซึ่งการค้า
ระหว่างประเทศและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศมีลักษณะที่เป็นการทดแทนกันประเทศ
ที่มีปัจจัยทุนมากจะมี 2 ทางเลือกในการขายสินค้าหรือให้บริการที่ตนมีความได้เปรี ยบในตลาด
ต่างประเทศ คือผลิตและส่งออกสินค้าที่มีลักษณะการใช้เงินทุนสูง ไปยังประเทศที่ไม่มีความ
ได้เปรียบในสินค้านั้น กับประเทศที่มีทุนแข็งแกร่งอาจเลือกส่งออกเงินทุน ซึ่งส่งผลต่อการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างชาติ และยิ่งมีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ปริมาณการค้า
ระหว่างประเทศผู้รับการลงทุนและประเท ศที่ไปลงทุนจะลดลง (Mundell, 1957) แต่ในช่วงเวลา
ต่อมา ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยใหม่ (Modern International Trade Theory) มีแนวคิด
ที่ขัดแย้งโดยที่มีแนวคิดว่าการค้าระหว่างประเทศมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
(Intra – Industry Trade Theory) และจะยิ่งเกิดขึ้นได้มากไปอี กเมื่อบริษัทผู้ผลิตสามารถผลิต
สินค้าที่มีความหลากหลาย ก่อให้เกิดปริมาณการค้าระหว่างประเทศที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรม
เดียวกัน (Pholphrirul, 2006a) และในบางอุตสาหกรรมที่พึ่งพาเทคโนโลยีเฉพาะทางที่แต่ละ
บริษัทมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผลิตสินค้า หรือให้บริการที่มีต้นทุนต่า จะ
ทาให้บริษัทแห่งนั้นเป็นผู้ลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ขณะที่การลงทุนในต่างประเทศ ก็จะยิ่งเป็นปัจจัย
เสริม ให้มีปริมาณการค้าระหว่างประเทศตามมามากยิ่งขึ้น (Cantwell, 1994) สรุปได้ว่าการ
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ลงทุนจากต่างประเทศสามารถเป็นได้ทั้งปัจจัยที่สนับสนุนในการสร้างการค้า หรือทดแทนปริมาณ
การค้าก็ได้ และก็อาจเกิดการทดแทนทางการค้าได้อีกกรณีหนึ่งจากการที่มีประเทศที่ 3 เข้ามา
แทนที่ (Svensson, 1996) ความสัมพันธ์ระหว่างการค้าและการลงทุนจึงยิ่งมีการพัฒนาความ
ซับซ้อนมากขึ้น โดยที่การวิเคราะห์ เชิงประจักษ์ (Empirical Analysis) หลายชิ้นพบว่าการลงทุน
ระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการร่วมทุนด้วยนั้น น่าจะเป็นปัจจัยในการสร้างปริมาณการค้า
มากกว่า ทั้งนี้เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศในขณะนี้เป็นการค้าภายในกลุ่มบริษัทเดียวกัน
มากกว่าการค้าข้ามบริษัท (Feenstra, 1998 ; Bergsten et al, 1978 ; Lipsey & Weiss, 1981 ;
1984 ; Cantwell, 1987) นอกจากนี้ การลงทุนระหว่างประเทศ ยังก่อให้เกิด ธุรกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่มีผลกระทบต่อบัญชีทุนในดุลการชาระเงินของประเทศที่เป็นการเคลื่อนย้ายทุนโดยอิสระที่มีผล
จากการค้าระหว่างประเทศที่ดาเนินการ ไม่ว่าจะ โดยภาคเอกชนหรือ ภาครัฐ บาล ในปัจจุบันมี
ความซับซ้อนกว่าการค้าระหว่างประเทศ เพราะอาจดาเนินการในรูปของบริษัทต่างประเทศที่เข้า
ไปประกอบธุรกิจในอีก ประเทศหนึ่ง หรือดาเนินการในรูปการจัดตั้งบริษัทในเครือ (affiliate) หรือ
บริษัทลูก (subsidiary) หรืออาจดาเนินการในลั กษณะการเข้าร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนในท้องถิ่นใน
ลักษณะกิจการร่วมค้า (joint venture) การควบและการเข้าครอบงากิจการ (mergers and
acquisitions) และการเป็นพันธมิตรทางการค้า (strategic alliances) และหากเห็นว่าการลงทุน
นั้นประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีมีความมั่นคงก็อาจจ ะค่อย ๆ ขยายกิจการในรูปการตั้งบริษัทใน
เครือหรือบริษัทลูก ซึ่งมักจะนิยมมากในการประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีกิจการเกือบทั่วโลก เป็น
บรรษัทข้ามชาติ แม้กระทั่งประเทศไทยเองก็มีบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่เป็นจานวนมากเข้ามา
ดาเนินธุรกิจ เช่น บริษัทโตโยต้าจากประเทศญี่ปุ่น บริษัท จีเอ็มจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ
บริษัทเทสโก้โลตัสของประเทศอังกฤษ ซึ่งการร่วมทุนของประเทศไทยนั้น ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่
ดาเนินการร่วมกันเป็นทางการค้าหากาไรระหว่างฝ่ายหนึ่งซึ่งมีสภาพเป็นนิติบุคคล กับอีกฝ่าย
หนึ่งซึ่งอาจมีสภาพเป็นนิติบุคคลหรือเป็นบุค คลธรรมดาก็ได้ (กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร , 2552)
และธุรกิจของประเทศไทยจานวนมากก็ขยายธุรกิจสู่ประเทศอื่นๆด้วยเช่นกันเป็นต้นว่า บริษัทซีพีที่
ไปทาธุรกิจการเกษตรในประเทศจีน บริษัทน้าตาลมิตรผลซึ่งเข้าไปร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวจีน
ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตน้าตาลที่มีการนาอ้อยซึ่งเป็นวัตถุดิบไปจากประเทศไทย และกลุ่มธุรกิจ
ในเครือโรงแรมโซฟิเทลกับกลุ่มเซนทรัลของตระกูลจิราธิวัฒน์ ที่ร่วมกันทาธุรกิจโรงแรมทั้งใน
ประเทศไทยและในอีกหลายประเทศทั่วโลก
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ความสาคัญในสินทรัพย์ที่ถือครองต่อการตัดสินใจร่วมทุน
จากแนวทางการวิจัยที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาจากงานวิจัยในอดีตที่มีความ
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อหาความสัมพันธ์ที่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างตัวแปรใน
ด้าน
ความสาคัญ ในสินทรัพย์ที่ถือครอง โดยกาหนดนิยามปฏิบัติการว่า หมายถึง การที่กิจการมี
สินทรัพย์ทั้งที่มีและไม่มีตัวต นแล้วทาให้เกิดศักยภาพและมีความสามารถในการแข่งขันในตลาด
พื้นที่ ผู้บริหารมีประสบการณ์และมีเครือข่ายในวงการธุรกิจตลอดจนคุ้นเคยกับพื้นที่ มีรูปแบบ
การดาเนินงานอย่างมีระบบและเหมาะสมในพื้นที่ มีฐานะทางการเงินที่สามารถดาเนินธุรกิจได้
อย่างเหมาะสมกับขนาดของกิจการ และบุคคลากรทุกระดับของกิจการมีความรู้ ความสามารถ
ในการร่วมบริหาร และร่วมประกอบกิจการให้ดาเนินไป โดยศึกษาว่า ศักยภาพและขนาดของ
ตลาด การมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายในการประกอบธุรกิจ รูปแบบการดาเนินงานของกิจการ
ฐานะทางการเงิน ขนาดของธุรกิจ ประสบการณ์ที่ มีในวงการธุรกิจ และศักยภาพของบุคคลากร
จะมีผลต่อการตัดสินใจร่วมทุน
1. ศักยภาพและขนาดของตลาด
ในด้านศักยภาพและขนาดของตลาดนั้นมีผลต่อผู้ประกอบการในการตัดสินใจลงทุน
ศักยภาพและขนาดของตลาดที่น่าสนใจ ในการลงทุนนั้น นักลงทุนแต่ละฝ่ายต้องมีปร ะสบการณ์
ระหว่างกันมาก่อน ซึ่งจะส่งผลต่อการมีความผูกพันทางธุรกิจต่อกันในอนาคต ปัจจัยที่สาคัญต่อ
การประสบความสาเร็จคือมีความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ระหว่างกันของผู้ประกอบการ 2 ฝ่าย
จนมีการพัฒนาเป็นเครือข่ายความรู้ในการทาธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาโอกาสการมีธุรกิจต่อกันใน
ภายหน้ า เป็นการเรียนรู้ทั้งในแง่สินค้าหรือบริการเพื่อมีพันธะสัญญาหรือความผูกพันต่อกัน ซึ่ง
ความรู้ที่มีจากประสบการณ์ระหว่างกันนี้จะทาให้ลดความไม่แน่นอนในการทาธุรกิจลงได้ การ
เรียนรู้ศักยภาพของกันและกันนี้ยัง เป็นการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นได้ด้วย ซึ่ง เครือข่าย
ความรู้ นั้นจะมีความเกี่ยวข้องหลายด้านทั้งเทคนิคการดาเนินงาน กฎหมาย ภาวะเศรษฐกิจ
รวมถึงด้านบุคคลากร (Johanson & Vahlne, 2006) ในหลายประเทศเช่นสาธารณรัฐประชาชน
จีนมีการเข้าไปลงทุนจานวนมากโดยนักธุรกิจจากต่างประเทศทั้งญี่ปุ่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา ซึ่ง
ปัจจัยสาคัญในการลงทุนของทั้ง 3 กลุ่มประเทศคือ จะคานึงถึง จานวนประชากรในเมืองที่จะไป
ลงทุน ตามแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการที่พิจารณาว่า ประชากรเป็นได้ทั้งอุปสงค์คือเป็นผู้ซื้อใน
ขณะเดียวกันในด้านอุปทานประชากรก็เป็นแรงงานสาหรับผู้ประกอบการด้วย
(Verheul,
Wennekers , Audretsch & Thurik, 2001 ; Reynolds , Hay & Camp,1999) ศักยภาพและ
ขนาดของตลาดยังทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้ประกอบการจนมีจานวนมากกว่าคนในท้องถิ่น
รูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยั่งยืน ผ.ศ.กฤษฎา สังขมณี
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เดิมเสียด้วยซ้า (Gelderen,1999 ; Borooah & Hart,1999) และการเข้าไปลงทุนนี้ก่อให้เกิดการ
ไหลเข้าของเงิน ทุนทีร่ วดเร็วมากกว่าการทีใ่ ช้เงินทุนสะสมจากผูป้ ระกอบการในท้องถิน่
เกิดการ
จ้างงานและพัฒนาความสามารถของคนงานได้อีกทางหนึ่ง (Graham & Wada,2001 ; Carree ,
Stel , Thurik & Wennekers, 2001 ;Carlsson,1989 ; Parker,1996 ; Bosma , Zwinkels &
Carree,1999) ในสาธา รณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ตระหนักถึงศักยภาพและขนาดของ
ตลาดเช่นกัน โดยที่นักลงทุนจากต่างชาติอาจเข้ าไปร่วมทุนกับคนท้องถิ่นบางส่วน หรือลงทุนเอง
ทั้งหมด ทั้งนี้โดยขึ้นกับปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน กลยุทธ์ในการแข่งขัน นโยบายของประเทศ
ผู้รับการลงทุน ศักยภาพข องตลาด ความสัมพันธ์กับเครือข่าย ซึ่งถ้าปัจจัยเหล่านี้ผู้ลงทุนจาก
ต่างประเทศให้ความสาคัญสูง ก็จะมีแนวโน้มที่จะทาการลงทุนแบบร่วมทุน
(Boontawan
Wingworn, 2007 ) สาหรับ กิจการจากสิงค์โปร์ และฮ่องกง ที่จะไปร่วมทุนกับนักธุรกิจใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ก็ ต้องเรียน รู้ศักยภาพและขนาดของตลาด ร่วมไปกับ ต้องมีความรู้
เกี่ยวกับความชานาญของนักธุรกิจท้องถิ่นโดยดูจากประสบการณ์ จากส่วนแบ่งทางการตลาด
การขยายตัวของตลาด ความรุนแรงในการแข่งขัน และขนาดของตลาดที่สนใจจะลงทุน (Tsang,
2002) สอดคล้องกับ ทฤษฎีแหล่งที่ตั้ง (Location Theory) ที่อธิบายถึงกิจกรรมทางธุรกิจที่
เกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตร์ หรือทาเลที่ตั้ง ว่า การเลือกที่ตั้งทาเลที่เหมาะสมเพื่อพยายามห า
สถานที่ ตั้งที่สะดวกในการทาธุรกิจ โดยจะเลือกสถานที่ที่ตนเองสนใจและจะทาให้ กิจการมีกาไร
สูงที่สุด มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด มี การขยายตัวมากที่สุด เกิดประโยชน์ และความ
คุ้มค่า มากที่สุด มีการแข่งขันที่ไม่รุนแรงเกินไป นัก และตลาดมีขนาดที่ใหญ่พอ เช่น เริ่มจากการ
เลือกสถานที่ทาการเ พาะปลูก ที่ทาให้ ประหยัด ค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลผลิตไปสู่ ตลาดโดยได้รับ
บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวก (สมภพ มานะรังสรรค์ , 2551) รัฐบาลในท้องถิ่นมีนโยบาย
ให้การสนั บสนุน ทาให้ ต้นทุนการดาเนินงานไม่สูงจนเกินไป มีแรงงานมีปริมาณที่เพียงพอ มี
คุณภาพ และต้นทุนค่าแรงงานยังต่าอยู่ มีทรัพยากรทางกายภาพที่มีประสิทธิภาพที่เอื้อต่อการ
ทาธุรกิจ (Cheng & Kwan, 2000a) รวมถึงศักยภาพของการมี ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติที่จูง
ใจนักลงทุนจากต่างถิ่น ปัจจัยด้านการตลาดที่เข้าไปลงทุนเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยาย
ฐานลูกค้าใหม่ ทาธุรกิจให้ครบวงจร และ นโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการเข้าไปลงทุนใน
ต่างประเทศ ส่งเสริมการรับการลงทุนจากต่างประเ ทศ ทัง้ การให้สิทธิพิเศษกับนักลงทุ นเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการลงทุนจากภายนอก การประกันความเสี่ยง การยกเว้นภาษีนาเข้าสินค้าประเภท
ทุน อนุญาตให้มีการส่งกลับเงินกาไรไปยัง ต่างประเทศหรือต่างถิ่นได้สะดวก (Johanson &
Mattsson, 1988 ; Child , Chung & Davies, 2003 ; Weber, 2008) รวมทั้งตลาดที่มีศักยภาพจะ
รูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยั่งยืน ผ.ศ.กฤษฎา สังขมณี
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ทาให้ต้นทุนค่าขนส่ง ค่าพลังงานเชื้อเพลิง ค่าแรงงาน ไม่สูงเกินไป (Coase, 1937 ; Weber,
2008) ทั้งนี้การมีค่าใช้จ่ายในการหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศักยภาพของตลาด การติดต่อหุ้นส่วน
การหาผู้ป้อนปัจจัยการผลิตรายใหม่ ๆ ก ารทานิติกรรมสัญญาในทางกฎหมายนั้นจะถูกจัดเป็น
ต้นทุนทางธุรกรรมในการประสานงานเท่านั้น โดยแยกต่างหากจากต้นทุนการผลิตและการ
ให้บริการ (Williamson, 1985) ส่วนในสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดลาดับปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับการ
ลงทุนในต่างประเทศ โดย ปัจจัยด้านสภาพภูมิศาสตร์ กลั บ มีความสาคัญในลาดับที่ต่าที่สุด
(Tong,1979) สรุปได้ว่ามาตรวัดองค์ประกอบของ ศักยภาพและขนาดของตลาดวัดได้จาก 1) ร้อย
ละของส่วนแบ่งทางการตลาด 2) ร้อยละของการขยายตัวทางการตลาด 3) ภาวะ ของความ
รุนแรงของการแข่งขัน และ 4) ขนาดของตลาด
2. การมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายในการประกอบธุรกิจ
การมีความ ความสัมพันธ์ กับ เครือข่าย ในการประกอบธุรกิจ นัน้ ผู้ประกอบการจะ
พยายาม แสวงหาและเห็นโอกาสในการทาธุรกิจ โดยมีเงื่อนไขจูงใจในการแข่งขัน และมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Oviatt & McDougall, 2005 ; Piore & Sabel, 1984
; Carlsson,1989 ; Loveman & Sengenburger,1991) ทั้งนี้ผู้ประกอบการเองจะต้องมีเครือข่าย
ในวงการธุรกิจนั้นอาจอยู่ในรูปของนายหน้าตัวแทนหรือติดต่อกันโดยตรง และผู้ประกอบการต้อง
มีความรู้ถึงลักษณะของสินค้าหรือบริการในตลาดหรือพื้นที่ที่จะเข้าไปลงทุนเพราะจะปรับตัวเข้ าได้
ง่ายกับท้องถิ่นนั้น ๆตลอดจนทาให้บริหารต้นทุนให้ต่าลงได้อันเนื่องจากการมีทุนทางสังคม ที่จะ
ร่วมกันได้ประโยชน์ (Career, 1997 ; Johanson & Vahlne, 2006 ; จีระ หงส์ลดารมภ์ , 2549 ;
Storey, 1999) โดยเฉพาะการมีเครือข่ายในต่างประเทศผู้ประกอบการจาเป็นต้องมีควา มเข้าใจไม่
เพียงแค่เลือกใช้ตั วแทนหรือบริษัทโฆษณาเท่านั้น หากแต่ต้องพิจารณารวมไปถึงกิจการที่ทางาน
ด้านสื่อโดยรวม เพราะจะเป็นการพิจารณาที่รอบคอบมากยิ่งขึ้น อาจต้องพิจารณาไปถึงการควบ
รวมกิจการกัน จากภายในกิจการเดิม การรวมกับกิจการภายนอก แม้กระทั่งการแยกกิจการออก
จากกันในช่วงเวลาที่เหมะสม (Acs & Audretsch,1987 ; Carlsson & Taymaz, 1994) นอกจากนี้
ขนาดของกิจการของแต่ละฝ่ายก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งในการใช้พิจารณาด้วย
(Anderson &
Gatingnon,1986) กิจการขนาดเล็กมักใช้เวลาในการตัดสินใจน้อยกว่ากิจการขนาดใหญ่กล่าวคือ
มีความกล้าในการตัดสินใจมากกว่า (Erramilli & D’ Souza,1993) ซึ่งการมีความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายในการประกอบธุรกิจที่ดีย่อม จะส่งผลให้ กิจการมียอดรายได้ที่ เพิ่ม สูง ขึน้ เป็นเงาตามตัว
(Winklehofer & Diamantopoulos, 2003)
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3. รูปแบบการดาเนินงานของกิจการ
สาหรับรูปแบบการดาเนิน งานของกิจการนั้ น ผู้ประกอบการที่จะไปลงทุนหรือร่วมทุน
ในต่างประเทศมัก มีสาเหตุ จูงใจจากการที่ธุรกิจมีความต้องการขยายช่องทางการจาหน่ายสินค้า
หรือบริการของตนไปยังต่างถิ่น โดยอาจมีเงินทุนที่เพียงพอจะลงทุนเองทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม
เนื่องจากทาการจาหน่ายสินค้าหรื อให้บริการในท้องถิ่นของตนเอง จนกระทั่ง ถึงระดับ การอิ่มตัวใน
อุปสงค์แล้ว และต้องการลดต้นทุนในการดาเนินธุรกิจทั้งที่เป็นต้นทุนผลิต ต้นทุนบริการ ต้นทุน
ค่าขนส่ง ต้นทุนค่าแรงงาน ตลอดจนเพื่อการเข้าถึงแหล่งความรู้ และแหล่งทรัพยากรที่มีความ
อุดมสมบูรณ์หรือมีความเห มาะสมกว่าเดิม ซึ่งจะมีผลให้เกิดการได้เปรียบในเชิงของการแข่งขัน
พื้นฐานการเข้าไปลงทุนในต่างประเทศหรือต่างถิ่นมาจากการแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมี
อยู่อย่างจากัด ไม่ทัดเทียมกัน ต้องพึ่งพากัน และแลกเปลี่ยนในแง่ผลประโยชน์ที่มีต่อกัน เช่น
ความแตกต่างและข้อจากัดทางด้านประชากร ด้านลักษณะภูมิศาสตร์ ปัจจัยพื้นฐาน และความ
จาเป็นพื้นฐาน ซึ่งจะเอื้อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนต่อธุรกิจของทั้ง 2 ฝ่าย หากเกิดกรณีที่
นักลงทุนจากต่างชาติหรือต่างถิ่น ตัดสินใจเลือกการลงทุนที่ไม่เหมาะสม ก็จะมีผลที่ไม่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพตามที่มุ่งหวังได้ด้วย (Caves,1983) การลงทุนในต่างประเทศ มักเกิดขึ้นภายหลัง
จากการส่งออกไประยะหนึ่งแล้ว (Leonidou & Katsikeeas,1996 ; OECD, 2000 ; Khan,Wu &
Kang, 2004 ; Dhanaraj & Beamish, 2005) โดยที่ ทาได้ 2 แนวทางคือ การลงทุนผ่านตลาด
หลักทรัพย์ (Green Field Investment) และการลงทุนโดยตรง คือการเข้าไปมีฐานการผลิตหรือ
การให้บริการในต่างประเทศหรือต่างถิ่นเลย
ทัง้ การลงทุนด้วยตนเองทั้งหมดซึ่งอาจเป็นฝ่าย
เจ้าของท้องถิ่นเอง หรือจากผู้มาจากต่างถิ่นก็ได้ กับการลงทุนในแบบการร่วมลงทุน ทั้งนี้การ
ร่วมลงทุ นจะเป็นการขจัดความเสี่ยงในสิ่งที่ไม่รู้ไม่เห็นมาก่อน ไม่ชานาญ ไม่เข้าใจวิถีชีวิตและ
ธรรมเนียมปฏิบัติลงไปได้ส่วนหนึ่ง (Ball & Mc Culloch, 2002 ; Hennart & Larimo,1998 ) กรณี
นักธุรกิจ ไต้หวันที่ ต้องการ จะลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีนและในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
รวมถึงที่จะลงทุน ในประเทศไทยด้วย จะพิจารณาจากรูปแบบของจานวนเงินที่ใช้ลงทุน
ประสบการณ์และวิธีการในการบริหารงานซึ่งเป็นปัจจัยภายใน และสภาพทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมของประ เทศนั้น ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ร่วมไปด้ว ย โดยที่ ยิ่งมีรูปแบบการใช้
สินทรัพย์ ท่ีมีประสิทธิภา พมากเหมาะสมกับขนาดของตลาด ขนาดกิจการแต่ละฝ่าย และมีการ
วิจัยและพัฒนา กระบวนการทางาน ตัวสินค้าและการให้บริการ อย่างต่อเนื่อง ให้ทันสมัยหรือล้า
สมัยกว่าคู่แข่งขัน ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของบริษัทย่อยได้ผลดีไปด้วย (Dunning, 1988,
รูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยั่งยืน ผ.ศ.กฤษฎา สังขมณี
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1995 ; Nykiel, 2005 ; Raff , Ryan & Stachler, 2006 ; Geltner, Miller, Clayton & Eichholtz,
2007) ซึ่ง สอดคล้องไปกับรายงานของกระทรวงอุตสาหกรรมในปี
2549 ว่ารูปแบบ การ
บริหารงานทางการเงินที่ดีนั้น คือต้องมีโครงสร้างทางการเงินทั้งด้านทรัพย์สิน หนี้สิน กระแสเงิน
สดที่แสดงถึงสภาพคล่อง ร วมถึงมีทุนสารองที่เหมาะสม จะส่งผลดีต่อการประกอบการทั้งใน
ระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ (Lall & Streeten, 1977 ; Danskin , Dibrell & Kedia,
2005) ดังนั้นผู้ประกอบการทั้งหลายจะต้องมีระบบข้อมูลทางการเงิน งบการเงินที่มีมาตรฐาน มี
ความน่าเชื่อถือ รวมถึงมีระบบข้อมูลเพื่อการเสียภาษีและการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจะยิ่งทาให้
การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนไม่ว่าจะขยาย ควบรวม หรือขายกิจการออกไป ทาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและง่ายต่อการตัดสินใจ การที่จะขยายการลงทุนนั้นจะสนใจลงทุนในกิจการที่มี
รูปแบบการเติบโตจากในอดีต หรือมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปได้อีก และมีการขยายตัวในระดับ
หนึ่งแล้วจนกระทั่งมีบริษัทย่อย การที่บริษัทใหญ่มีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็ง มีระบบการใช้
ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้บริษัทย่อยมีผลการดาเนินงานที่ดียิ่งกว่าการที่บริษัทแม่
มีฐานะทางการเงินที่ ไม่เข้มแข็ ง (Khan , Wu & Kang, 2004) บริษัทในสหรัฐอเมริกา และใน
แคนาดาที่มีขนาดใหญ่จะเน้นการใช้และการเข้าถึงเทคโนโลยี รวมถึงการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ
ทั้งในรูปการส่งออก การร่วมทุน และการลงทุนเต็มรูปแบบด้วยตนเอง มากกว่ากิจการขนาดเล็ก
อันเนื่องจากมั่นใจในป ระสิทธิ ภาพการดาเนินงาน (Grey, 1972 ; Hymer, 1976 ; สุวินัย ภรณ
วลัย, 2535, 2540 ; Dhanaraj & Beamish, 2005 ; Raff , Ryan & Stachler, 2006) ซึ่งโดยทั่วไป
แล้ว การขยายกิจการออกสู่ต่างประเทศ จะเริ่มจากการส่งออก พัฒนาสู่การลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ที่ต่างประเทศ (Green Field Investment) จนพัฒนาต่อไปเป็นการร่วมทุนกับนักธุรกิจ
ท้องถิ่นที่ประเทศที่เข้าไปลงทุน ทั้งนี้ปัจจัยในการพิจารณาที่มีความสาคัญของทั้ง 2 ฝ่าย คือ
ขนาดของตลาด ขนาดของกิจการแต่ละฝ่าย รายได้ของกิจการที่จะเข้าร่วมลงทุน และการมีการ
วิจัยและพัฒนาในก ระบวนการทางาน และในสินค้าและบริการให้ทันสมัยหรือล้าสมัยกว่าคู่แข่ง
ขัน รูปแบบการดาเนินงานที่มีการร่วมทุนนี้ก่อให้เกิดการประหยัดในการดาเนินงานขนาดใหญ่
ขึ้นได้ และเป็นการสร้างโอกาสที่มากขึ้นในการมีและการใช้เครือข่ายทรัพย์สินของกิจการ
(Dunning & McQueen, 1982) ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจี นนัน้ การลงทุนจากต่างชาติเอง
ทั้งหมด (wholly foreign owned enterprise) จัดได้ว่ามีความเสี่ยงสูงมาก ไม่ค่อยได้รับการ
ยอมรับจนถึงกับมีการต่อต้านอีกด้วย ผู้ประกอบการแ บบนี้ต้องมีความมั่นใจอย่างยิ่ง ต้องมี
สินทรัพย์หรือเงินลงทุน จานวนมหาศาล ต้องมีความรอบรู้ในเรื่องศักยภาพในแง่ทาเลที่ตั้งในการ
ติดต่อกับลูกค้า แหล่งวัตถุดิบ และการขนส่งเป็น อย่างดี จึง ต้องทาการศึกษา ข้อมูลด้านต่าง ๆ
รูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยั่งยืน ผ.ศ.กฤษฎา สังขมณี
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มาก่อนอย่างละเอียดรอบคอบ ถึงการตลาดในพื้นที่ที่จะเข้าไปลงทุน นโยบายรัฐบาลของแหล่งที่
จะไปลงทุน คาดการ ณ์ปฏิกริยาของนักลงทุนรายอื่นในพื้นที่ จานวนและความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่ เทคโนโลยี และพฤติกรรมของคนในพื้นที่ เพื่อความ คุ้มค่ากับความ
เหนื่อยยากในการปรับตัว และคุ้มกับความเสี่ยง (Chen & Hu, 2002) ทั้งนี้การลดความเสี่ยง คือ
การร่วมลงทุน (joint venture) ซึ่งมีความเสี่ยงที่ต่ากว่าและเป็นที่นิยมกว่าด้วย พร้อมไปกับ
คานึงถึงปัจจัย 4 ด้าน คือ ประเทศหรือท้องถิ่นที่จะเข้าไปลงทุน ระดับการแข่งขันที่เป็นอยู่ใน
ขณะนั้น กิจการที่จะแข่งขันด้วย และประเภทของโครงการที่จะลงทุน
ทั้งนี้ผู้ลงทุนต้องอยู่ใน
ฐานะที่ จะต้องมีอานาจในการควบคุมกิจการนั้นได้ ทั้งนี้ภายใต้กฎหมายของท้องถิ่น และได้รับ
ประโยชน์จากการประหยัดต้นทุนแรงงาน วัตถุดิบมีราคาถูกลง สามารถควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
ได้อย่างใกล้ชิด ได้รับสิทธิพิเศษบางประการในการลงทุน มีภาพลักษณ์ต่อประชาชนในพื้นที่ดี
ในแง่การสร้างงาน ก่อให้เกิดการดารงชีวิตที่ดีขึ้น มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาครัฐบาลในประเทศที่จะ
ไปลงทุน ภาครัฐบาลของประเทศผู้ลงทุนเอง ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งภาคการขนส่ง ผู้อยู่ในช่องทาง
การจาหน่ายหรือให้บริการ และมีการเรียนรู้ เข้าใจ จนเกิดการปรับปรุง พัฒนา
สินค้าและ
บริการให้เหมาะสมสอดคล้องกับประเทศหรือท้องถิ่นที่จะไปลงทุนได้อย่างดียิ่งขึ้น และต้อง
สามารถควบคุมกิจการได้ (Kotler, 2003) ในแง่ความเสี่ยงนั้น ประกอบด้วยสาเหตุจากความเสี่ยง
ทางการเงิน เช่นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของอัตราแลกเปลี่ยน การที่ตลาดเกิดการ หดตัว การ
ถูกเวนคืน ซ้าร้ายในกรณีที่ต้องเลิกกิจการ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากในการจ่ายค่าชดเชยแรงงาน
ค่าใช้จ่ายในการย้ายฐานธุรกิจ และภาพลักษณ์ของธุรกิจ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ของจีน
พบว่ามีพัฒนาการมาจากความเสี่ยงมากในอดีตในการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ขณ ะที่
ปัจจุบันเริ่มมีความเสี่ยงลดลงจากการเปิดประเทศ และการสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐ
(Kyrkilis, 2006 ; Storey, 1999) ในหลายกรณีผู้เข้าไปลงทุนนอกจากจะได้รับประโยชน์จากแหล่ง
เงินกู้ในประเทศหรือท้องถิ่นที่รับการลงทุนแล้ว ยังได้รับประโยชน์และมีโอกาสเผยแพร่ ตราสินค้า
ความรู้ และความสามารถในการบริหารธุรกิจ รวมถึงสามารถควบคุมการตัดสินใจของธุรกิจใน
ด้านการเงิน ด้านการมีแนวคิดใหม่ ๆ อย่างเป็นนวัตกรรม และด้านความสามารถหลักของธุรกิจ
เองด้วย (Lindert,1991) นอกจากนี้ยังมีรูปแบบในการดาเนินงานอื่นอีก คือ การให้สัมปทาน
การอนุญาตให้มีการผลิตหรือให้บริการ การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และการลงทุนเองทั้งหมด
(Leonidou & Katsikeeas, 1996)
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4. ขนาดของธุรกิจ
สาหรับด้านขนาดของธุรกิจนั้น สามารถแบ่ง เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลาง
และธุรกิจขนาดเล็ก โดยใช้เงินทุนจดทะเบียนใน การก่อตั้งธุรกิจ มูลค่ารวมของสินทรัพย์ รวมทั้ง
จานวนพนักงาน ศักยภาพของพนักงาน เป็นเกณฑ์ในการแบ่งและในภาวะวิกฤติ กิจการขนาด
ใหญ่มักอยู่รอดได้มากกว่ากิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก เนื่องจากมีความสามารถในการ
แข่งขันที่สูงกว่า (Khan, Wu & Kang, 2004) ธุรกิจที่ยิ่ งมีขนาดใหญ่ จะยิ่งต้องมีการนาเทคโนโลยี
มาใช้มากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่การตลาดระหว่างประเทศ และมีแนวโน้มเป็นบริษัทข้ามชาติ
มากขึ้นไปด้วย (Horst, 1972 ; Dhanaraj & Beamish, 2005) ทั้งนี้การทาให้ธุรกิจมีขนาดใหญ่
ขึน้ นัน้ สามารถใช้แนวคิดทางการตลาดตามทฤษฎีการทาให้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร คือการทาให้
ตลาดเข้ามาอยู่ในบริษัท โดยเฉพาะเมื่อผู้คิดมีความได้เปรียบกว่าคู่แข่งในบางด้าน เช่นด้าน
ความรู้ การวิจัย แม้กระทั่งด้านเทคโนโลยี และเมื่อได้ตลาดมาอยู่ภายในกิจการแล้ว การ
ควบคุมบางอย่างจะง่ายขึ้น ประโยชน์ที่ตามม าก็คือเกิดการประหยัดต่อขนาด ประหยัดต่อ
ขอบเขต และประ หยัดต่อความเร็วในการให้บริการ กับลูกค้า กล่าวได้ว่าเป็นการทาให้ครบวงจร
ของการทาธุรกิจ ทั้งในแนวตั้ง คือการเข้าถึงลูกค้าและเข้าถึงแหล่งทรัพยากร รวมถึงในแนวนอนที่
ให้ความสาคัญในระบบช่องทางด้านการตลาดด้วย (Buckley & Casson , 1976 ; Buckley &
Chapman , 2001) การตัดสินใจขยายขนาดธุรกิจยังมีสิ่งที่ต้อง พิจารณาประกอบด้วย 1) ขนาด
ของตลาด ซึ่งพิจารณาทั้งขนาดและอัตราการเติบโตของตลาดไปพร้อมกัน 2) สถานการณ์ทาง
ธุรกิจในประเทศขณะนั้น สิ่งแรก ๆที่มักทาก็คือมักพิจารณาธุรกิ จที่เคยเป็นลูกค้ากันมาก่อนโดย
ภาคบริการจะพิจารณาได้ง่ายเพื่อเป็นการสนับสนุนการทาธุรกรรมที่มีต่อกัน 3) ความใกล้ชิดต่อ
กันทางวัฒนธรรม ความคุ้นเคยจะเป็นสายใยในการทาธุรกิจด้านการบริการได้เป็นอย่างดี
4) กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับจากภาครัฐ เป็นสิ่งที่ต้อง คานึงถึงอย่างมาก 5) การได้ประโยชน์ใน
การแข่งขัน จะเป็นประโยชน์ยิ่งโดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์ 6) ปฏิกิริยาจากการแข่งขันที่มีผู้แข่ง
น้อยราย เมื่อต้องเผชิญกับคู่แข่งรายใหม่ที่มาจากต่างแดน 7) ธุรกิจที่มีลักษณะที่ต้องเอาใจใส่เป็น
พิเศษ จะค่อนข้างเป็นอุปสรรคต่อ การขยายการลงทุน 8)ลักษณะของธุรกิจที่ให้บริการ อัน
หมายความถึงการไปให้บริการในต่างประเทศ และการให้บริการกับนักท่องเที่ยวชาติต่าง ๆ ใน
ต่างประเทศด้วย 9)ขนาดและอัตราการเติบโตของกิจการ ใช้ได้กับทั้งภาคการผลิตและภาค
บริการ (Johnson, 2002) ในขณะที่ บางครั้ง ธุรกิจขนาดเล็กโดยเฉพาะกิจการในครอบครัวเริ่มมี
การพัฒนา ค้นคิดและประยุกต์นวัตกรรมการทางาน ตลอดจน ปรับปรุง และเร่งขยายกิจการ
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ตนเองด้วยการร่วมทุน เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดให้ได้และอยู่รอด ในการทาธุรกิจ มากขึ้น
(Menkveld & Thurik, 1999 ; Randøy, T., Dibrell , C. & Craig, J.,2008)
5. ประสบการณ์ที่มีในวงการธุรกิจ
ในด้านประสบการณ์ที่มีในวงการธุรกิจนี้ ประสบการณ์จัดเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนแต่
มีความสาคัญมาก จัดเป็นความรู้ฝังลึกที่ถ่ายทอดได้ สาหรับในด้านการร่วมทุนนักธุรกิจก่อนที่จะ
ตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดลงไป ล้วน มีผลจากปร ะสบการณ์ที่มีในการทาธุรกิจ ยิ่งธุรกิจมี
ประสบการณ์ยาวนาน จะมีแนวทางศึกษาศักยภาพได้รอบคอบและกว้างขวางกว่าธุรกิจที่มี
ประสบการณ์น้อย (Johanson & Vahlne, 2006) ทั้งยังผนวกร่วมไปกับ การมีความสัมพันธ์กั บ
เครือข่ายในการประกอบธุรกิจ ที่ทาอยู่หรือธุรกิจ ที่ต่อเนื่อง ส่วนหนึ่ง ก็ มาจาก การที่ธุรกิจมี
ประสบการณ์ยาวนาน จะมีแนวโน้มที่ทาให้มีเครือข่ายกว้างขวางไปด้วย (Oviatt & McDougall,
2005) และธุรกิจที่ทามายาวนานมีประสบการณ์มากมาย ผ่านทุกช่วงของวงจรธุรกิจมาแล้ว ไม่ว่า
จะเป็นธุรกิจการผลิตหรือธุรกิจการให้บริการ มักมีขนาดของกิจการที่ใหญ่กว่ากิจการที่ดาเนินมา
ไม่นานนั ก (Johnson,C., 2002 ; Raff , Ryan & Stachler, 2006) นอกจากนี้การมีประสบการณ์
ที่ยาวนานในท้องถิ่นตนเองจนประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งแล้ว จะเริ่มมีการส่งออกสินค้าไปยัง
ต่างประเทศหรือต่างถิ่น และเมื่อได้รั บการกระตุ้นใด ๆ จากภายนอกในระดับที่สูงขึ้นอีก จะมี
โอกาสเปลี่ยนสภาพเป็นกิจการข้ามชาติในที่สุด อันเนื่องจากการ ได้รับข้อเสนอที่ดีจากภายนอก
เช่นสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนของประเทศผู้รับการลงทุน
รวมไปถึงความกลัวสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาด เช่น คู่แข่งขยายไปที่ไหนก็ต้องตามไปประกบ
การไปด้วยกันเป็นขบวน กรณีเริ่มมีกิจการแห่งหนึ่งขยายไปยังต่างชาติต่างถิ่น ธุรกิจอื่นใน
อุตสาหกรรมนั้นก็ต้องขยับขย ายตามไป ซึ่งก็มีเหตุผล จากประสบการณ์ ที่กลัว จะเสียส่วนแบ่ง
การตลาดนั่นเอง (Johanson & Vahlne, 1977 ; Catherine & Paul, 2002 ; พรชัย ชุนหจินดา,
2545)
6. ศักยภาพของบุคคลากร
ด้านศักยภาพของบุคลากรนั้น คุณภาพและความสามารถ ทั้งผู้บริหารและพนักงานทุก
ระดับมีผลต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจ และเป็นคนในระดับกลางถึงระดับบริห ารจะ
มีผลมากกว่าระดับล่าง ส่งผลต่อการที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนทั้งในประเทศและที่มาจาก
ต่างประเทศ (Fazekas, 2008) ในส่วนการศึกษาของพนักงานในระดับต่ากว่าปริญญาตรีที่สูงขึ้น
นั้นส่งผลดีต่อความสามารถของกิจการ แต่พนักงานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และ
ได้รับการศึกษาเพิ่มจะไม่ได้เป็นผลดีต่อความสามารถของกิจการทั้งหมด และการที่ ค่าแรงงานที่มี
แนวโน้มสูงขึ้นนั้นจะส่งผลทางลบต่อการลงทุน (Cheng & Kwan, 2000a) การที่กิจการใดมี
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ผู้บริหารที่มีศักยภาพของย่อมส่งผลในแง่บวกต่อกิจการ อันได้แก่ ความสามารถในการพัฒนากล
ยุทธ์ ความสามารถ ในการจัดการความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆโดยเฉพาะในยามวิกฤติ
ความสามารถในการบริหารท่ามกลางวัฒนธรรมทางสังคมอันหลากหลาย ความสามารถในการ
ออกแบบงานแลโครงสร้างองค์กรให้มีความยืดหยุ่น ความสามารถในการประสานงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ความสามารถในการสื่อสารที่ดี แล ะ มีความสามารถในการเรียนรู้และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กันภายในองค์กร ในขณะที่บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถก็ส่งผลต่อ
ต้นทุนในการบริหารงานไปพร้อมกันด้วย (Sunee Techatakerng, 2003 ; เพชรี ขุมทรัพย์, 2549)
จากการศึกษางานวิจัยที่กล่าวถึงข้างต้น และได้ ทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
มาแล้ วนั้น จึงสรุปว่า ความ สาคัญ ในสินทรัพย์ที่ถือครองมีความสัมพันธ์กับ (1) ศักยภาพและ
ขนาดของตลาด (2) การมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายในการประกอบธุรกิจ
(3) รูปแบบการ
ดาเนินง านของกิจการ (4) ขนาดของธุรกิจ (5) ประสบกา รณ์ที่มีใน วงการธุรกิจ และ (6)
ศักยภาพของบุคคลากร

ความสาคัญด้านสภาพภูมิศาสตร์ต่อการตัดสินใจร่วมทุน
ความสัมพันธ์ที่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างตัวแปร ความสาคัญด้านสภาพภูมิศาสตร์
ที่มีผลต่อการตัดสินใจร่วมทุน นัน้ ผู้วิจัยได้ กาหนดนิยามปฏิบัติการว่า หมายถึง ทาเลที่ตั้งที่ มี
ความสะดวก เหมาะสมต่อการทาธุรกิจ ซึ่งสถานที่ตั้งในการประกอบธุรกิจเป็นบริเวณที่
ภาครัฐบาลมีนโยบายให้การสนับสนุน กิจการที่อยู่ในทาเลที่ตั้งนี้จะได้รับสิทธิพิเศษในการลงทุน
มีกฎหมายด้านการลงทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อนักธุรกิจ มีวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการ
บริหารงานในกรณีการขยายการลงทุนจากที่ตั้งในปัจจุบัน ในพื้นที่ยังมีปัจจัยด้านการตลาดที่ให้
ประโยชน์ อยู่ในบริเวณที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์จากภาครัฐ และตั้งอยู่ในบริเวณที่พร้อม
ด้านปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ โดยศึกษาว่า นโยบายรัฐบาล สิทธิพิเศษที่จะได้รับในก ารลงทุน
วัฒนธรรมองค์กร ต ลาดในพื้นที่ โครงสร้างพื้นฐาน และต้นทุนการบริหารงาน มีผลต่อการ
ตัดสินใจร่วมทุน
1. นโยบายรัฐบาล
ในแง่นโยบายรัฐบาล ถ้ารัฐบาลประเทศใดใช้นโยบายการบริหารประเทศที่เหมาะสม
และได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ เกิดความมีเสถียรภาพทางการเมือง และเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ จะถูกจัดลาดับด้านความเสี่ยง ว่ามีความเสี่ยง ต่า มีผลดึงดูดใจให้ผู้ประกอบการมีการ
ลงทุนในประเทศนั้น และยังพบอีกด้วยว่าระบบการที่รัฐบาลจัดให้มีระบบการสื่อสารที่สะดวกและ
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ทันสมัย ก็มีผลต่อความน่าสนใจในการลงทุน (Johnson, 2002 ; Ghatak & Halicioglu, 2006)
ในสหรัฐอเมริกา พบว่านโยบายของรัฐบาลมีผลต่อความเสี่ยงในการลงทุน 6 ด้าน กล่าวคือ 1)
เกิดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่โดนจากัดการใช้ทรัพยากร หรือเกิดการเสื่อมค่าลง การหดตัวใน
อุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 2) เกิดความเสี่ยงในการส่งคื นเงินกาไร เงิน
ปันผล เงินทุน กลับคืนไปยังประเทศที่มาทาการลงทุน 3) ความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยน 4)
ความเสี่ยงด้านทาเลที่ตั้งที่มาจากประเทศข้างเคียง 5) ความเสี่ยงจากการที่รัฐบาลไม่มีนโยบาย
การกู้เงินแทน หรือค้าประกันการกู้เงินให้กับธุรกิจที่ควรส่งเส ริม 6) ความเสี่ยงทางการเมืองอื่นที่
นอกจากทางเศรษฐกิจ (Verheul , Wennekers , Audretsch & Thurik, 2001 ; Duncan, 2003)
ขณะที่ รัฐบาลมีนโยบายมุ่งสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดความเจริญจะ ส่งผลในแง่บวก
ต่อการลงทุน แต่ ค่าแรงงานที่สูงขึ้น กลับ จะทาให้ความน่ าสนใจในการลงทุนลดลง (Cheng &
Kwan, 2000a)
2. สิทธิพิเศษที่จะได้รับในการลงทุน
ในด้านสิทธิพิเศษที่จะได้รับในการลงทุนนั้น ตามประกาศของคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (2551) หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและที่พัก
จะได้รับสิทธิพิเศ ษคือ โครงการที่ตั้งในเขตส่งเสริมการลงทุนเขต 1 และเขต 2 รวมทั้งอาเภอ
หาดใหญ่และอาเภอเมืองเชียงใหม่ จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษี ส่วนโครงการที่ตั้งใน
เขตส่งเสริมการลงทุนเขต 3 จะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับ
ภาษี ทั้งนี้กิจการโรงแรมและที่พักที่จะได้รับสิทธิพิเศษ จะต้องมีจานวนห้องพักไม่น้อ ยกว่า 100
ห้อง โดยทั่วไป ประเทศพัฒนาแล้วมีรูปแบบการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ประเทศกาลังพัฒนา
หลากหลายรูปแบบ ขณะเดียวกันก็มีการกีดกันทางการค้าในบางกรณี มีทั้งการลงทุนแนวนอน
คือการเข้า ไปขายสินค้าหรือให้บริการถึงที่ และแนวตั้งที่เน้นกระบวนการบริหารจัดการที่เป็นการ
ลงทุนอย่างครบวงจร ซึ่งแนวโน้มการกีดกันทางการค้ามี แนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด นอกจาก
การได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีอากร ยังรวมไปถึงการมีและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในการ ให้
ความคุ้มครองแก่ทรัพย์ สิน รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร
การลดระเบียบและขั้นตอนที่ยุ่งยากเสียเวลาลง ทั้งในประเทศแม่ และประเทศคู่ค้าที่จะไปลงทุน
จะเป็นตัวสนับสนุนให้เกิดการร่วมทุนเพิ่มมากขึ้น (Chiang,1996 ; Zhao & Zhu, 2000 ;
Duncan, 2003) โดยเฉพาะการ ให้ความสาคัญกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นไปสู่การลงทุน
สาหรับธุรกิจที่พักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว (Johnson, 2003)

รูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยั่งยืน ผ.ศ.กฤษฎา สังขมณี
http://www.ssru.ac.th

26

3. วัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการทางานของคนในองค์กร เป็นความเชื่อและเป็นแน วทางของ
ความคิดของคนที่ถูกปลูกฝังมา เป็นต้นทุนที่มองไม่เห็น ผู้ประกอบการควรพิจารณาถึง
ความคุ้นเคยกัน ความเหมาะสมในการทางานร่วมกัน สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่มีความ
คล้ายกันจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้เกิดการลงทุนระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี (Zhang, 2002) มีการ
เปรี ยบเทียบระหว่างคนในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา พบว่าแม้เป็นชาวผิวขาว เหมือนกันแต่ชาว
สหรัฐอเมริกา ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมากกว่า และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้จะ
แปรผันไปตามเชื้อชาติมากกว่าตามลักษณะของแต่ละบุคคล หรือลักษณะของการประกอบอาชีพ
(MacNab & Worthy, 2007) โดยที่วัฒนธรรมองค์ก รสามารถแบ่งได้เป็น 5 ลักษณะ คือ
1) ด้านการใช้อานาจ ระหว่างการท้าทายการใช้อานาจกับการยอมรับการใช้อานาจ พบว่าขึ้นอยู่
กับอุณหภูมิของอากาศในแต่ละพื้นที่ คนในบริเวณอากาศเย็นจะมีแนวโน้มการใช้อานาจน้อยกว่า
บริเวณเขตร้อน จานวนประชากร พบว่ายิ่งมีคนรวมกันมากจะยิ่งมีการใช้อานาจ การกร ะจาย
ความมั่งคั่งที่ไม่เป็นธรรมจะยิ่งมีการใช้อานาจมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการเคารพนับถือ
ผู้มีความรู้ ผู้อาวุโส และการการอบรมในองค์กร 2) ด้านการรวมกันเป็นกลุ่มกับการแยกตัวเป็น
อิสระในการทางาน สังคมที่มีความมั่งคั่งมักจะเป็นอิสระกว่าสังคมที่ยากจน 3) เพศ พบว่าเพศ
ชายมีส่วนมากในการปกครองหรือบริหารในเขตร้อน ขณะที่ในเขตอากาศเย็นจ ะมีแนวโน้มของ
เพศหญิงมากขึ้น 4)การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน ด้วยการสร้างกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนหรือจะยอมรับ
ความไม่ชัดเจน และ 5) ระยะเวลาในการอบรมความรู้ว่าจะให้ความรู้ แก่คนในองค์กรในระยะสั้น
หรือให้ความรู้แบบต่อเนื่อง (Hofstede, 1980)
4. ตลาดในพื้นที่
ด้านตลาดในพื้นที่ที่ทาการลงทุนนั้น เมื่อธุรกิจต้องการที่จะขยายตัว ซึ่งอาจเกิดจาก
ตลาดในประเทศมีความอิ่มตัว เกิดการ แข่งขันที่รุนแรง ก็มักมองหาโอกาสที่จะขยายไปยัง
ต่างประเทศ จึงต้องมีการพิจารณาทางด้านการตลาดในประเทศที่สนใจและมีศักยภาพต่อการ
ลงทุน ซึ่งศักยภาพของตลาดนี้มีผลโดยตรงต่อการลงทุน อาจรวมไปถึงการปกป้องส่วนแบ่งทาง
การตลาดที่มีอยู่เดิมด้วยซึ่งการขยายการลงทุนนี้ มีความจาเป็นต้องมีข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ
ในบางครั้งจึงอาจเกิดอุปสรรคของการมีข้อมูลที่สมบูรณ์พอต่อการตัดสินใจ อย่างไรก็ตามต้อง
คานึงถึงแหล่งที่มาของข้อมูล ลักษณะของข้อมูล ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล และความ
เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจในข้อมูล รวมถึงระยะเวล าที่มีในการตัดสินใจด้วย ซึ่ง ขนาดและ
ศักยภาพของตลาด ในพื้นที่ จะมีอิทธิพลต่อการลงทุนของผู้ประกอบการทั้งในประเทศและระดับ
ระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการจึงต้องมีการกาหนดนโยบายและเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับ
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ช่วงเวลาและเหมาะสมต่อทาเลที่จะเข้าไปทาการลงทุน (Chaundy, 2002 ; Danskin , Dibrell &
Kedia, 2005 ; Johanson & Vahlne, 2006) นอกจากนี้ ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่มี ความสาคัญ จะต้อง
พิจารณาในแง่ของความเจริญในดินแดนที่จะไปลงทุน นุรกิจที่พัก นัน้ ว่า มีการกระจายตัวอย่าง
ทัดเทียมกัน หรือมีความเจริญกระจุกตัวอยู่เพียงบางส่วนแต่ส่วน อื่นยังไม่ได้รับการพัฒนาด้วย
ทั้งนี้ต้องให้การยอมรับและตระหนักในความน่าสนใจทั้งในแง่ธุรกิจที่พัก และในแง่การเป็นสถานที่
พักสาหรับการท่องเที่ยวเดินทาง ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างมาก
(Johnson, 2002 ; Hong & Chin, 2006) และยังพบอีกว่ามี 4 ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ประสบ
ความสาเร็จในธุรกิจระดับนานาชาติจะต้องประกอบไปด้วย เงื่อนไขด้านอุปสงค์ เงื่อนไขปัจจัยอื่น
กลยุทธ์โครงสร้างการแข่งขันของธุรกิจ ประการสุดท้ายคือ ความสัมพันธ์และการสนับสนุนธุรกิจ
ล้วนมีผลจากตลาดในพื้นที่ที่ทาการร่วมทุน (UN, 1993 ; Kundu, 1994 ; Porter, 2003)
5. โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งอานวยความสะดวกและมีส่วนสร้างความสุขสบายแก่คนใน
สังคม ในสาธารณรัฐประชาชนจีนค่าใช้จ่ายในด้านการขนส่งซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานนี้ มีมูลค่าคิด
เป็น 25 – 30 ของต้นทุน รวมของสิ นค้าและคิดเป็นร้อยละ 19 ของจีดีพี ขณะที่ในสหรัฐอเมริกา
ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งนี้คิดเป็นเพียงร้อยละ 7 ของจีดีพีเท่านั้น การที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่
มีความพร้อม รองรับการขนส่ง การสื่อสาร ไฟฟ้า ประปา การรักษาความสะอาด ล้วนมี
ความสาคัญและจาเป็นต่อการทา ธุรกิจ และมีผลต่อผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจที่จะตัดสินใจ
ลงทุน และมี 10 ประเด็นที่มีผลต่อระบบการเดินทางขนส่งประกอบด้วย 1) ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานยังไม่ดีเพียงพอ 2) การมีกฎระเบียบที่มีความยุ่งยากซับซ้อน 3) วัฒนธรรมการบริหารงาน
ที่ยังมีระบบของพรรคคอมมิวนิ สต์ที่ต้องมีการรู้จักคุ้นเคย จึงจะได้รับความสะดวก 4) ยังขาดการ
ฝึกอบรม 5) ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีในการสื่อสารยังไม่น่าเชื่อถือ 6)อุตสาหกรรมในประเทศ
จานวนมากยังไม่ได้รับการพัฒนา 7) ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการเดินทางยังมีราคาสูง 8)
คลังสินค้ายังมีไม่เพียงพอแ ละไม่มีความพร้อม 9) เกิดความแตกต่างกันมากในระดับความเจริญ
ของเมืองต่าง ๆ ภายในประเทศ และ 10) ยังคงมีอุปสรรคทางการค้าภายในประเทศระหว่างเมือง
หรือมณฑล ทั้งนี้เมื่อปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนคือโรงงานผู้ผลิตของโลก ในอนา คตจะเป็น
ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงต้องสร้างความพร้อมในการแข่งขันให้มากขึ้น (Kumar, 2001 ; Hong
& Chin, 2006 ; Ghatak & Halicioglu, 2006) ทั้งนี้การลงทุนหรือร่วมทุนในดินแดนที่มี ความ
พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะส่งผลต่อต้นทุนการทาธุรกิจให้ต่าลงหรืออย่างน้อยก็สามารถ
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ควบคุมต้นทุนเหล่านี้ไม่ให้เกิ นกว่าที่คาดไว้ได้ (Asanuma, 1988 ; Brouther K.D. & Brouther
L.E., 2001 ; Brouther K.D. & Nakos, 2004 ; Watkin, 2005)
6. ต้นทุนการบริหารงาน
ด้านต้นทุนการบริหารงานในการทาธุรกิจ
ประเทศ ใดที่มีความอุ ดมสมบูรณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ มักได้รับความสนใจจากการลง ทุนทั้งโดยนักธุรกิจในประเทศและที่มาจาก
ต่างประเทศ และถ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่หายาก เช่น ป่าไม้ ทะเล น้ามันดิบ ก๊าซ
ธรรมชาติ ทั้งนี้ถ้าเจ้าของ ประเทศ ทรัพยากรไม่มีความรู้ในการบริหารจัดการ หรือไม่สนใจให้
ความสาคัญกับสิ่งที่มีค่านี้ จะยิ่งเป็นการเปิดโอก าสให้นักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาใช้และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา รวมทั้งหาประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี เนื่องจากทาให้การ
ผลิตสินค้ารวมทั้งการให้บริการมีต้นทุนที่ต่าลง ทั้งนี้ยังรวมถึงการมีแรงงานที่มีจานวนเพียงพอ มี
ทักษะในงาน ค่าแรงงานที่มีราคาไม่สูง และมีต้นทุนของเงินทุนที่ไม่สูง มีแหล่งเงินทุนในการ
สนับสนุนการทาธุรกิจ ล้วนมีผลให้เกิดกระแสเงินสดหลั่งไหลเข้ามาลงทุน (Cheng & Kwan,
2000a ; Johnson, 2005) นักลงทุนที่มีการวางแผนอย่างรอบคอบเป็นการล่วงหน้า มีความ
จาเป็นที่นักธุรกิจต้องเตรียมหาแหล่งทรัพยาก รในการดาเนินธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อการควบคุมต้นทุนการ
บริหารงาน ตลอดจนเตรียมหาตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าน่าสนใจในการลงทุน ส่งผลให้เกิด
การรวมตัวกันทาการค้า ร่วมมือกันในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในรูปของกลุ่มประเทศ
ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน และเปิดการค้าเสรีไปยังประเทศที่ห่างไกลขึ้น (Cheng & Kwan, 2000b)
โดยทั่วไป มีเงื่อนไข อยู่ 4 ประการที่เกี่ยวกั บต้นทุนในการบริหารงาน คือ 1)การมีทรัพยากร
เพียงพอ มีข้อมูลเพียงพอ และมีการเชื่อมโยงทรัพยากรแ ละถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารได้ดี 2)มีการ
จัดการความรู้ได้ดี 3)มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และ 4)มีระบบการจัดการทางการเงินที่ดี ทั้ง
4 ประการนี้ถ้ามีการควบคุมที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดี จะมีผลให้ลดต้นทุนในการ
ประกอบธุรกิจลงได้ (Priem & Butler, 2001)
จากการศึกษางานวิจัยที่กล่าวถึงข้างต้น และได้ทบทวนความสัมพันธ์ระ หว่างตัวแปร
มาแล้วนั้น จึงสรุปว่าความ สาคัญ ด้านสภาพภูมิศาสตร์มีความสัมพันธ์กับ (1) นโยบายรัฐบาล
(2) สิทธิพิเศษที่จะได้รับ (3) วัฒนธรรมองค์กร (4) ตลาดในพื้นที่ (5) โครงสร้างพื้นฐาน และ
(6) ต้นทุนการบริหารงาน
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ความสาคัญด้านการบริหารงานภายในกิจการต่อการตัดสินใจร่วมทุน
ความสัมพันธ์ที่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างตัวแปร ความสาคัญ ด้านการบริหารงาน
ภายในกิจการ ที่มีผลต่อต่อการตัดสินใจร่วมทุน นัน้ ผู้วิจัย กาหนดนิยามปฏิบัติการว่า การ
บริหารงานภายในกิจการหมายถึงการบริหาร และการประสานงานในกิจกรรมที่ธุรกิ
จทาเป็น
ประจาในการประกอบการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างมีคุณค่า และแสวงหาประโยชน์ด้วย
การขยายกิจการจากภายในที่มีอยู่แต่เดิม นอกเหนือจากการหาโอกาสจากภายนอกเท่านั้น โดย
ศึกษาว่า ความเสี่ยงด้านการเงิน การเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม กลยุทธ์ด้านรา คาในการ
แข่งขัน และกระบวนการให้บริการ มีผลต่อการตัดสินใจร่วมทุน
1. ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงด้านการเงิน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการหากาไรเข้าสู่
ธุรกิจ ส่งผลให้สูญเสียรายได้ สูญเสียเงินที่นาไปลงทุน เป็นได้ทั้งจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่ าง
สกุลเงิน ความเสี่ยงทางการบริหารทางการเงิน และความเสี่ยงอันเนื่องจา
กภาพรวมของ
อุตสาหกรรมที่พิจารณา (เพชรี ขุม ทรัพย์ , 2549 ) 4 ประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง
อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ฟิลลิปปินส์ และประเทศไทย ไม่ได้ มีการใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยในการ
ทาใ ห้อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพภายหลังการเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงิน
ในปี 2540
นอกจากนี้ การทาให้ อัตราแลกเปลี่ยนมีความยืดหยุ่น ก็ไม่ได้นาไปสู่ความมีเสถียรภาพของอัตรา
ดอกเบี้ย แต่อย่างใด (Chow & Kim, 2004) ขณะที่นักธุรกิจในประเทศไต้หวัน นัน้ ลดต้นทุน และ
ความเสี่ยง ทางการเงินจากการทาการ ผลิตเพื่อการส่งออก โดยเข้าไปลงทุนตั้งฐานการผลิตใน
ประเทศที่เป็นผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ ทั้งนี้โดยดูที่เป็นประเทศที่มี ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ต่ารวมทั้งมี
ต้นทุนทางการเงินที่ต่ากว่าด้วย (Wu & Lin, 2002 ; Chaundy, 2002)
2. การเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สาหรับการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีผลต่อการตัดสิน ใจร่วมทุน หลายประเทศ
ในทวีปเอเซียรวมทั้งประเทศไทย มีการเติ บโตทางเศรษฐกิจเร็ว มากเสมือนห่านบิน (Flying
Geese) คือเดิมมีค่าแรงงานที่ถูกจึงเน้นการส่งออก ขณะที่ปัจจุบันไม่ได้เปรี ยบเรื่องค่ าแรงงาน
ราคาถูกอี กแล้ว จึง ต้องมีการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ด้วยการเปลี่ยนแปลงแนวคิดจาก Learning
by Doing เป็น Learning by Design โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน (Palit,
2006) การที่ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนใหญ่ที่ไปลงทุนในต่างประเทศมักจะให้ความสาคัญกับปัจจัย
2 ด้าน คือ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการแข่งขันทางการตลาดโดยการใช้เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นเครื่องมือ (Mattoo , Olarreaga & Saggi, 2004) ในการแยกระดับ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกิจการจะแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 1) การใช้เทคโนโลยีในการ ลดค่าใช้จ่าย
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ในการดาเนินงาน 2) การใช้เทคโนโลยีในการประสานงาน และการตัดสินใจ 3) การใช้เทคโนโลยี
ในการเสนอขายสินค้าและบริการให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกันก็ควบคุมและ
ติดตามกา รขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 4) การใช้เทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนาสิ นค้า
บริการ และกระบวนการในการทางาน (Charles & Paul, 2003)
3. กลยุทธ์ด้านราคาในการแข่งขัน
ปัจจัยด้านกลยุทธ์ด้านราคาในการแข่งขันที่มีผลต่อการตัดสินใจร่วมทุนนี้ เนื่องจากการ
ที่ธุรกิจจะสามารถแข่งขันได้นั้น เหตุผลประการสาคัญคือต้องมีการควบคุมหรือบริหารต้นทุ นให้ได้
เช่นการเข้าถึงทรัพยากร การเข้าถึงตลาด เพื่อให้เกิดความสามารถในด้านนโยบายราคาที่
เหนือกว่าคู่แข่งขันในระยะยาวตราบเท่าที่คู่แข่งขันยังเลียนแบบไม่ได้ โดยเฉพาะที่เป็นทรัพยากรที่
มีค่า หายาก ทดแทนได้ยาก ทาให้สามารถนาไปสู่การเป็นผู้นาด้านการกาหนดรา
คาใน
อุตสาหกรรมนั้น ๆ (Hulland , Wade & Antia, 2007) การจะทาให้ราคาแตกต่างกันในแต่ละ
ตลาดได้นั้น ผู้ประกอบการ สามารถทาให้ เกิดขึ้นได้เมื่อลูกค้ามีความต้องการที่เหมือนกัน สินค้า
ไม่มีลักษณะยืดหยุ่น แต่ตลาดนั้นมีความเสี่ยงที่สูงกว่าในด้านการแข่งขัน ก็มักจะกา หนดราคาที่
ต่ากว่าตลาดแห่งอื่น โดยคาดหวังว่าในอนาคตลูกค้าจะมีจานวนที่มากขึ้น ตามมาและจะ ทาให้
สามารถผลิตสิ นค้าและให้บริการได้มากขึ้น จัดได้ว่า เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในตลาดการ
แข่งขันที่รุนแรง (Anam & Chiang, 2004) กิจการขนาดใหญ่ หรือธุรกิจข้ามชาติที่ มีความ
ได้เปรียบ ในหลายด้าน จะยิ่งพัฒนาการได้ประโยชน์นั้นด้วยการผนวกหรือร่วมทุนกับกิจการอื่น
นั่นคือการหาพันธมิตรหรือเครือข่ายในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความได้เปรียบในการ
บริหารต้นทุน เช่นการลดขั้นตอนหรือกฏเกณฑ์รวมไปถึงการควบคุมในงานที่ต้อ งทาเป็นประจาวัน
ส่งผลทาให้สามารถกาหนดราคาในการแข่งขัน อย่างได้เปรียบ ด้วย(Teece, 1986 ; Johnson,
2002)
4. ลูกค้าที่กิจการมีอยู่แล้ว
ลูกค้าจัดเป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องและมีความสาคัญยิ่งต่อกิจการ ธุรกิจจะดาเนินไป
ได้ดีนั้นจะต้องให้ความสาคัญกับลูกค้าเป็นเบื้อง ต้น ทั้งนี้เพราะลูกค้าคือผู้กาหนดความต้องการ
ตามค่านิยม ความเชื่อ ตลอดจนทัศนคติที่มีการรับรู้ เรียนรู้ และได้รับการจูงใจมาก่อน เฉพาะ
อย่างยิ่งลูกค้าที่อยู่ในต่างดินแดนและมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน (Fiesinger, 1992)
ฉะนั้นแล้วลูกค้าจะเป็นผู้ชี้ทิ ศทางของสังคม การดารงชีพ และย่อมชี้นาทิศทางของการประกอบ
ธุรกิจด้วย ในกรณีลูกค้าเก่าของกิจการ ถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้มีความภักดีต่อกิจการได้
นับว่ากิจการจะได้รับประโยชน์และลดต้นทุนการประกอบการได้มาก นั่นหมายความว่ากิจการก็
จะต้อง มีความใส่ใจในข้ อมูลพื้นฐานของประชากรลูกค้า คุณภาพการดารงชีพ วิถีการใช้ชีวิต
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อุปโภคบริโภค และมีจริยธรรมต่อลูกค้าด้วย (Schwartz, 2003) ในทานองเดียวกัน กิจการต้องให้
การยอมรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของดินแดนที่ต้องการไปลงทุน ทั้งนี้เงื่อนไขที่
เหมือนกันก็คือต้องอยู่บนพื้นฐานความต้องการของตลาดซึ่งก็คือลูกค้า แ ละต้องมีการบริหารงาน
ต่อลูกค้าอย่างมีจริยธรรม ( Wright , Pringle & Kroll, 1992) ทั้งนี้ในกรณีที่ลูกค้าบางคนมีความ
สนใจในธุรกิจและมีความประสงค์จะผันตัวมาเป็นหุ้นส่วนผู้ร่วมลงทุนด้วยนั้น ประสบการณ์ที่ดีที่
เคยมีต่อกันโดยเฉพาะด้านความมีจริยธรรมนั้น จะก่อให้เกิดการทาธุรกิจ ที่มีความสามารถในการ
บริหารงานภายในกิจการ ได้ง่ายขึ้น (King & Lenox, 2003) โดยที่แนวโน้มการรับผิดชอบต่อ
ลูกค้าและต่อสังคมนี้ส่วนหนึ่งได้ถูกขีดขึ้นด้วยกรอบทางด้านกฎเกณฑ์ ทางสังคม และทางด้าน
กฎหมายในการประกอบธุรกิจ (Dick – Forde, 2005)
5. กระบวนการทางาน
กระบวนการทางานของกิจกรรมการผลิตหรือการให้บริการก็ตาม ผู้ประกอบการต้อง
บริหารและคัดเลือก จัดสรร ทรัพยากรทั้งหลายทั้งวัตถุดิบ เงินทุน แรงงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องจักร ตลอดจนเทคโนโลยี ความคิด นวัตกรรม ละบริหารต้นทุน เพื่อสร้างให้เป็นสินค้าหรือ
บริการที่น่าสนใจของตลา ดและเกิดการประหยัดในการทางาน ไปพร้อม ๆ กัน
นักลงทุน
สหรัฐอเมริกาที่จะไปลงทุ นในสาธารณรัฐประชาชนจีนจะให้ความสาคัญกับ กระบวนการทางานที่
เน้น การบริหาร ต้นทุนของทรัพยากร ต้นทุนการเข้าถึงในทรั พยากร ต้นทุนการผลิต ต้นทุน
แรงงาน ต้นทุนค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายทางการเงินหรือต้นทุนของเงินทุน เพื่อให้อยู่ในเหมาะสมและ
ควบคุมได้ (Asanuma, 1988 ; K.D. & Brouther L.E., 2001 ; Gleason , Lee & Mathur, 2002
; Brouther K.D. & Nakos, 2004 ; Watkin, 2005) ทั้งนี้กระบวนการทางานทั้งหลายของกิจการ
ต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของโลก ทั้งปัจจัย
ภายในประเทศ และปัจจัยที่มา จากต่างประเทศ โดย จะต้องมีกลไกนโยบายของรัฐบาลที่
สนับสนุนให้กระบวนการทางานมีความราบรื่น (Palmer, 2001) นอกจากนี้ กระบวนการทางาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการร่วมทุนในต่างประเทศ จะเป็นไปเพื่อ การแสวงหาทรัพยากร และการ
ขยายตลาดในการทาธุรกิจเดิมและธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจเดิม (Park, 2003)
6. ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา
การวิจัยและพัฒนาเกิดจากการนาสิ่งที่มีอยู่เดิม
หรือแนวความคิดเดิมที่มีอยู่มา
ปรับปรุง ประยุกต์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เหมาะสมขึ้น เกิดประโยชน์มากขึ้น
สามารถเรียกได้ว่าเกิดเป็นนวัตกรรมขึ้น (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2550) ทั้งนี้เป็นเพราะสภาพทา ง
ธุรกิจ และการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วมาก ดังนั้นการพัฒนาให้เกิดสินค้าและ
บริการใหม่ที่แม้ต่างไปจากเดิมบ้างจะนามาซึ่งความสาเร็จให้กับกิจการได้ (Berthon et al., 2004)
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กรณีที่กิจการเสนอสินค้า หรือบริการ หรือแม้แต่การใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ไม่เหมาะสม จนไม่
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพใ นตลาดด้วยแล้ว กิจการดังกล่าวจะไม่สามารถแข่งขันได้
(O’Regan & Ghobadian, 2005) เรื่องของการวิจัยและพั ฒนานี้ยังนับว่าเป็นความสามารถ และ
เป็นสินทรัพย์ที่มีค่ายิ่งสาหรับการลงทุน (Drucker, 1985) ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาสามารถ
ใช้ให้เกิดความสาเร็จครอบคลุมไปได้ถึงด้ านการวางแผน การสร้างนโยบายใหม่ ๆ ของกิจการ
การปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทางาน การผลิตสินค้า และบริการ และการหาช่องทางใหม่ใน
การเข้าถึงตลาดเป้าหมาย (Nohria & Gulati, 1996) ซึ่งอาจหมายความรวมถึงการหาช่องทาง
ใหม่ในการระดมทุนเข้าสู่กิจการ ได้ด้วย ทั้งนี้ก ารวิจัยและพัฒนา หรือนวัตกรรมนี้ยังสามารถใช้ใน
การสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาให้กับกิจการได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นปัญหาที่เข้า
ขั้นวิกฤติ เช่นกรณีธุรกิจที่พักซึ่งมี ฤดูแห่งการท่องเที่ยวช่วงสั้น ๆ และนอกฤดูกาลจะมีลูกค้าและ
รายได้ที่น้อยมาก (Johannessen et al., 2001)
จากการศึกษางานวิจัยที่กล่าวถึงข้างต้น และได้ทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
มาแล้วนั้น จึงสรุปว่า ความสาคัญด้านการบริหารงานภายในกิจการมีความสัมพันธ์กับ (1) ความ
เสี่ยงด้านการเงิน (2) การเข้าถึงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม (3) กลยุทธ์ด้านราคาในการ แข่งขัน (4)
ลูกค้าที่กิจการมีอยู่แล้ว (5) กระบวนการทางาน และ (6) ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา

ลักษณะของกิจการมีผลต่อการตัดสินใจร่วมทุน
ความสัมพันธ์ที่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างตัวแปร ลักษณะของกิจการ ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจร่วมทุนนั้น ผู้วิจัย กาหนดนิยามปฏิ บัติการว่า ลักษณะของกิจการหมายถึง ที่ตั้งของ
กิจการมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตอาเภอชะอา หรือหัวหิน หรือปราณบุรี หรือสามร้อยยอด
มีทาเลที่ติดชายหาด ทะเล ใกล้ตลาด แหล่งชุมชน การประกอบการของธุรกิจ เป็นการประกอบ
กิจการโรงแรมหรือ ธุรกิจที่พักรูปแบ บอื่นที่ มิใช่ โรงแรม ได้แก่ รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ บังกะโล และที่
พักรูปแบบอื่น ๆ และรูปแบบในการประกอบธุรกิจนั้นจดทะเบียนประกอบกิจการเป็นนิติบุคคล
แบบใด หรือทาในรูปธุรกิจเจ้าของคนเดียว ตลอดจนเงื่อนไขในการลงทุน ของผู้ประกอบการ ที่มี
ผลต่อการร่วมทุน
1. ที่ตั้งของกิจการ
ทาเลที่ตั้งในกิจการที่พักจัดเป็นปัจจัยสาคัญที่ผู้ประกอบการใช้ในการพิจารณาลงทุน
โดยแบ่งเป็น 1 )ที่พักขนาดใหญ่ในเมืองใหญ่ มักตั้งในเขตเมืองที่เป็นประตูผ่านไปยังเมืองอื่น (เกต
เวย์ ) 2 ) ที่พักปฐมภูมิ มักตั้งในเขตเมืองที่มีธุรกิจและอุตสาหกรรม 3 ) ที่พักทุ ติยภูมิ ที่คงลด
รูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยั่งยืน ผ.ศ.กฤษฎา สังขมณี
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ระดับความต้องการในการพักของลูกค้าลง และ 4 ) คือที่พักในเขตชนบทซึ่งอยู่ในที่ห่างไกล
(Kleinwort Benson Securities Research, 1996) โดยที่พิจารณาไปที่ความดึงดูดใจในการลงทุน
จาก ขนาด อัตราการเติบโตในพื้นที่ที่รวมไปถึงการเติบโตทางธุรกิจและการพั กผ่อนหย่อนใจ สิ่ง
อานวยความสะดวกสาหรับการท่องเที่ยว การติดต่อสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐาน นโยบายของ
รัฐบาล จานวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ความมีเสถียรภาพทางการเมืองการปกครอง และ
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ตลอดจน ระยะทางระหว่างที่อยู่ของนักลงทุนกับเมืองที่จะทาการล งทุน
(UN, 1993 ; Kundu, 1994) ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่พักต้องสืบหาและตรวจสอบทาเลที่จะลงทุน
เพื่อการวางแผนในลาดับถัดไปในการจัดให้ที่พักนั้นมีสิ่งอานวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ
ทั้งนี้อาจทาโดยทาการแบ่งส่วนตลาด และระดับความเจริญในทาเลนั้น จึงเป็นเหตุผ ลสาคัญที่
บางกิจการไปลงทุนในต่างประเทศ หรือต่างเมือง แต่ไม่ได้อธิบายอย่างชัดเจนว่าได้ประโยชน์
อย่างไรในการเลือกทาเลนั้น ๆ ซึ่งการเลือกทาเลที่ตั้งในการร่วมทุนนี้ หลายกรณีเป็นไปเพื่อการ
ปกป้องรักษาและผนวกรวมเพื่อเป้าหมายด้านส่วนแบ่งตลาด รวมไปถึงการตัดหน้าคู่ แข่งขันที่จะ
ลงทุนในเมืองที่น่าสนใจในการลงทุน (Pricewaterhousecoopers, 2001 ; McKinsey Global
Institute,1998)
2. ประเภทของกิจการที่พัก
กิจการที่พัก เป็นกิจการที่มีสาหรับผู้มาเยือนไม่ว่าจะเดินทางมากับบริษัทนาเที่ยว หรือ
เดินทางมาเอง หรือมาเพื่อทาธุรกิจใด ๆ มีหลากประเภท เช่น โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์
บังกะโล อพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม เพื่อรองรับผู้มาเยือนที่มีความต้องการแตกต่างกันไป (บุญ
เลิศ จิตตั้งวัฒนา , 2548) มีการแบ่งกิจการที่พัก ได้เป็น 1) การแบ่งตามสถานที่ตั้ง เช่นที่พักใน
เมือง (city) ชานเมื อง (suburban) ชายทะเล (seaside) ริมทางหลวง (motel) สถานีรถไฟ
(railway) และบริเวณท่าอากาศยาน (airport) 2 ) การจาแนกตามขนาด เช่นขนาดเล็กมีห้องพัก
น้อยกว่า 150 ห้อง ขนาดกลางมีจานวนห้องพักระหว่าง 150 – 400 ห้อง ขนาดใหญ่มีห้องพัก
ระหว่าง 400 – 1,500 ห้อง และถ้ามีห้องพักมากกว่านั้นถือเป็นขนาดใหญ่พิเศษ 3 ) การจาแนก
ตามวัตถุประสงค์ของการเข้าพัก เช่นสาหรับนักธุรกิจ (business) เพื่อการประชุม (convention)
เพื่อการพักผ่อน (resort) ที่พักระหว่างทาง (transit) และที่พักระยะยาว (residential) 4 )
จาแนกตามระดับการบริการ แบ่งเป็นที่พักที่เสนอบริการครบครัน (full service ) ที่พักแบบระยะ
ยาว (extended stay) และที่พักแบบประหยัด (limited service) 5 ) แบ่งตามอัตราราคา
ห้องพัก และตามเครื่องหมายแสดงระดับของกิจการแต่ละแห่งซึ่งมักมีสัญญลักษณ์เป็นรูปดาว
(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา , 2548 ; ปรีชา แดงโรจน์ , 2549 ; อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช , 2548 ; Alan &
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James, 2006 ; David & Jack, 2006) ปัจจุบันสมาคมโรงแรมไทยจัดโรงแรมที่มีระดับ 2 – 5 ดาว
ทั่วประเทศจานวน 119 แห่ง ซึ่งจะมีการจัดมาตรฐานดาวทุก 3 ปี การที่จะลงทุนในธุรกิจที่พัก
นี้ นักลงทุน หรือผู้ประกอบการต้องศึกษาความเป็นไปได้เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง ระยะเวลา
คืนทุนนาน เป็นธุรกิจที่มีความละเอียดอ่อนและเกี่ยวข้องกับคน และคนมักใช้ความรู้สึกในการ
ประเมินความพอใจที่ ตนได้รับ (วิษณุ บ่างสมบูรณ์ , 2548 ; Denney & Michael, 2007)
นอกจากนี้ธุรกิจที่พักจะมีลักษณะพิเศษคือ ถ้าเป็นกิจการระดับ 4 ดาวขึ้นไปจะแข่งขันกันด้าน
บริการโดย ไม่เน้นแข่งด้านราคา ความเป็นฤดูกาลก็เป็นปัจจัยที่ชาวตะวั นตกใช้บริการน้อยในช่วง
ธันวาคมถึงมีนาคม ซึ่ง ต่างกั นกับประเทศเขตร้อนและซีกโลกใต้ ทรัพย์ สินทางปัญญาเช่น ชื่อ
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ก็เป็นแหล่งที่ทาให้เกิดผลตอบแทนในการลงทุน และ
ธุรกิจที่พัก จะมีความอ่อนไหวต่อภาวการณ์ทางการเมือง และทางสาธารณสุขอย่างมาก (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2551 ; World Tourism Organization, 2006) และการลงทุนต้อง
คานึงถึงทาเลที่ตั้ง การตลาด อุปทานด้านห้องพั ก อุปสงค์ด้านห้องพัก สถานการ ณ์ด้านแรงงาน
สิ่งอานวยความสะดวก และการประมาณการด้านการเงินเพื่อการร่วมทุน ประกอบการตัดสินใจ
(Kundu, 1994 ; Danskin, Dibrell & Kedia, 2005)
3. รูปแบบของกิจการ
รูปแบบข องการทาธุรกิจโดยทั่วไปแบ่งได้เป็น กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน
สามัญ ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัท และ บริษัทมหาชน (เพชรี ขุมทรัพย์ , 2552 ; สันติ กีระนันทน์
, 254 6) ซึ่งโดยทั่วไปก็จะมีลักษณะที่จานวนเงินลงทุนและขนาดของการบริหารงานจะเรียง
ตามลาดับจากน้อยไปมาก กิจการที่มีอัตราการเติบโตที่น่าสนใจ ผู้บริหารเดิมรวมถึงหุ้นส่วนใหม่
ก็มีแนวโน้มที่จะสนใจลงทุนเพิ่ม ทั้งนี้การใช้สินทรัพย์ที่มี อยู่แต่เดิม โดยเฉพาะด้านเงินทุนย่อมต้อง
มีการใช้และบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยทั่วไปกิจการขนาดใหญ่มักมีปร ะสิทธิภาพสู งกว่า
กิจการขนาดเล็ก ((Dhanaraj & Beamish, 2005 ; Raff , Ryan & Stachler, 2006) และเป็นที่
สนใจกับผู้ที่จะมาร่วมลงทุนด้วย อย่างไรก็ตามข้อมูลด้านลักษณะรูปแบบของธุรกิจสามารถตรวจ
ได้จากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ที่จะลงทุน สาหรับประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลได้จากกรมพั ฒนา
ธุรกิจการค้า (เดิมชื่อกรมทะเบียนการค้าและมีการเปลี่ยนชื่อเมื่อ 3 ตุลาคม 2545 เนื่องจาก
การปฏิรูประบบราชการ) กระทรวงพาณิชย์ และที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ แต่ข้อมูล
ฐานะทางการเงินและผลประกอบการที่จะเป็นตัวสะท้อนภาพที่แท้จริงของกิจการ ในหล
าย
ประเทศอาจไม่สามารถดูได้ง่ายจากงบการเงิน (กระทรวงอุตสาหกรรม , 2549 ; World Tourism
Organization, 2006 ) หลายกรณีการร่วมทุนของประเทศในเอเซียไม่ต่างจากทางยุโรปและ
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สหรัฐอเมริกา คือได้รับอิทธิพลจากการเผชิญวิกฤติการณ์ และเลือกมองหาผู้ร่วมทุนที่มีขนาด
และประสบการณ์ที่คาดว่าจะช่วยให้ดาเนินธุรกิจต่อไปได้ (Horst, 1972 ; Khan , Wu & Kang,
2004 ; Oviatt & McDougall, 2005 ; Johanson & Vahlne , 2006) ส่วนในด้านระยะเวลาที่ใช้
ตัดสินใจร่วมทุนนั้น กิจการบริการขนาดเล็กจะใช้เวลาตัดสินใจสั้นและมีความกล้าท้าทายความ
เสี่ยงมากกว่ากิจการขนาดใหญ่ (Erramilli & D’ Souza, 1993) นอกจากนี้ สาหรับ ในแง่รูปแบบ
ของกิจการยัง มีความ เกี่ยวข้องกับ เงื่อนไขในการลงทุนที่ผู้ประกอบการธุรกิจทุก ๆ แห่ง ไม่เว้น
แม้ แต่ผู้ประกอบการที่พักจะต้องพิจารณา ประกอบด้วย 4 เงื่อนไข คือ 1) เงื่อนไขด้านความ
ต้องการและปริมาณของลูกค้า ซึ่งในแต่ละทาเลจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน กิจการที่พักขนาดใหญ่
ในโลกและในสหรัฐอเมริ กาลูกค้า จะค่อนข้างมีความต้องการ และมี ความคาดหวังจากมาตรฐาน
ของที่พัก สูง 2) เงื่อนไขที่เกิดจากปัจจัยที่มีมาในอดีตจนถึงขณะนั้น เช่นการมีจานวนที่พักที่ไม่
เพียงพอต่อจานวนผู้มาใช้บริการ จะเป็นการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นในการทาธุรกิจ สร้างที่พักให้มี
มาตรฐาน และง่ายในการตั้งชื่อ ทั้งนี้ต้องใช้เทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ปรับใช้ในกิจการ
ซึ่งในยุโรปส่วนใหญ่จัดเป็นที่พักขนาดเล็ก จึงไม่สามารถจัดให้ เป็นระบบฟรานไชส์ ทาระบบ
มาตรฐาน และการทาให้เกิดการประหยัดจากขนาดได้ ขณะที่ในสหรัฐอเมริกามีบริษัท 19 แห่ง
ที่มีกิจการโรงแรมมากกว่า 10,000 แห่ง หรือเฉลี่ยบริษัทละ 568 แห่ง ส่วนในสหราชอาณาจักร
เฉลี่ยบริษัทละ 27 แห่ง (Kleinwort Benson Securities Research, 1996) ซึ่งนโยบายเปิ ด
ประตูการลงทุนสู่ธุรกิจที่พัก และโรงแรมของสหรัฐอเมริกานี้เป็นผลให้กิจการในประเทศมีความ
ทันสมัย และพ่วงไปด้วยการต้ านการมาของคู่แข่งจากต่างประเทศ 3) นโยบายของกิจการ
โครงสร้างของธุรกิจ และการแข่งขันในธุรกิจ ดังที่กล่าวถึงการแข่งขันที่สูงในสหรัฐอเมริกา จึงเกิด
การกระจายลักษณะสินค้าและบริการอย่างมากตามไปด้วย
มี ตั้งแต่ระดับประหยัดถึงระดับ
หรูหรา ตั้งแต่การใช้บริการระยะสั้น ๆ จนถึงการพักแรมแบบยาวนาน และ 4) เงื่อนไขด้านการมี
สายสัมพันธ์และการสนับสนุนในอุตสาหกรรม (Porter, 1998) กิจการที่พักขนาดให ญ่หลายแห่ง
เป็นเจ้าของสายการบิน เช่นกลุ่มฮิลตัน การเติบโตของศูนย์กลางทางธุรกิจและทางการเมือง เช่น
ในมหานครนิวยอร์ก และกรุงวอชิงตัน ก่อให้เกิดอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมที่พักเป็ นอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะการจัดพบปะสังสรรค์ (meetings) การมีสิ่งกระตุ้น (incentive) การจัด ประชุม
(events) : MICE
สัมมนา (convention) และ การจัดแสดงเปิดตัวสินค้าหรืองานบันเทิง
นอกจากนี้ในแง่ของการจัดสรรเงินลงสู่ธุรกิจ และการเคลื่อนย้ายเงินทุน ส่งเงินทุนไปยังสถานที่
อื่นอย่างเสรี ตลอดจนเงื่อนไขทางการเงิน เช่นอัตราดอกเบี้ย (Chow & Kim , 2004) และ
เสถียรภาพด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Chaundy, 2002) ตลอดถึงเสถียรภาพทางการเมือง (Duncan
รูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยั่งยืน ผ.ศ.กฤษฎา สังขมณี
http://www.ssru.ac.th

36

, 2003) ล้วนเป็นเงื่อนไขสาคัญต่อการตัดสินใจในการร่วมทุน จากการศึกษางานวิจัยที่กล่าวถึง
ข้างต้น และได้ทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมาแล้วนั้น จึงสรุป ได้ว่าลักษณะของกิจการ
จะมีความสัมพันธ์กับ (1) ที่ตั้งกิจการ (2) ประเภทของกิจการที่พัก และ (3) รูปแบบของ
กิจการ

สภาพโดยทั่วไปในจังหวัดสมุทรสงคราม
บริเวณที่ทาการวิจัยนี้ จัดเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการท่องเที่ยวและต่อการลงทุน อยู่
ใกล้กรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก มีความสงบและมีลักษณะเด่นเฉพาะตัว มีสถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์มากมาย โดยที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดหนึ่งในภาค
กลาง แต่ถ้าจาแนกโดยละเอียดจะตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศ และมีขนาดพื้นที่เล็กที่สุด
ของประเทศไทยคือ 416.7 ตารางกิโลเมตร มีประชากรน้อยเป็นอันดับ 2 ของประเทศ นับเป็น
จังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีชายฝั่งทะเลติด อ่าวไทย
ยาวประมาณ 23 กิโลเมตร ไม่มีภูเขาหรือเกาะ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มโดยพื้นที่ฝั่งตะวันตกจะสูง
กว่า มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร ทิศตะวันออกติดกับ
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี และ อ่าวไทยชั้นใน ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดราชบุรี และทิศ
ใต้ติดกับอาเภอเขาย้อย และอาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาค เป็น
3 อาเภอ 33 ตาบล 284 หมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง 4 เทศบาลตาบล 30 องค์การบริหารส่วน
ตาบล ทั้ง 3 อาเภอจะประกอบด้วยอาเภอเมืองสมุทรสงครามที่มักถูกเรียกขานว่าแม่กลอง
อาเภอบางคนที และอาเภออัมพวาและประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และกสิกรรม ได้แก่ การทาสวนมะพร้าว การทาสวนผลไม้ ลิ้นจี่ ส้มโอ กล้วย พืชผักต่างๆ ทา
ประมงและทานาบ้างเล็กน้อย
ในด้านอุตสาหกรรมจัดเป็น อุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็กที่สาคัญ
ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตน้าปลา อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้า อุตสาหกรรม
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และในด้านธุรกิจการบริการนั้น จังหวัดสมุทรสงครามมีรายได้จาก
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และธุรกิจต่อเนื่องจากการท่องเที่ยว อาทิโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์
อาหารและร้านอาหาร ล่องเรือชมหิ่งห้อย ค้าขายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน และการขายของที่ระลึก
เป็นต้น เมื่อพิจารณาตามสถานะทางเศรษฐกิจสังคมตามอาชีพของผู้ที่มีรายได้สูงสุดในครัวเรือน
พบว่าในปี 2552 ครัวเรือนผู้ถือครองทาการเกษตรที่มีอาชีพ ประมง ป่าไม้ บริการทางการเกษตรมี
รายได้เฉลี่ยสูงที่สุดถึงกว่า 50,000 บาทต่อเดือน รองลงมา ได้แก่ครัวเรือนลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ/นักวิชาการ/นักบริหารมีรายได้เฉลี่ยสูงสุดถึงกว่า30,000 บาทต่อเดือน และครัวเรือนผู้ถือครอง
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ทาการเกษตรส่วนใหญ่เช่าที่ดินมีรายได้กว่า 25,000 บาทต่อเดือน และครัวเรือนที่มีรายได้ต่าสุด
คือ ครัวเรือนลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเป็นคนงานทั่ว ไปมีรายได้สูงกว่า 8,000 บาทต่อเดือน ในด้าน
หนี้สินของครัวเรือน ในปี พ .ศ. 2552 พบว่าครัวเรือนของจังหวัดสมุทรสงครามมีหนี้สินเฉลี่ย
8,411 บาทต่อครัวเรือนทั้งสิ้น โดยส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้เพื่อใช้ในการทาธุรกิจ ซึ่งเป็นหนี้เพื่อใช้
ในครัวเรือน ร้อยละ 44.8 เป็นหนี้เพื่อใช้ซื้อหรือเช่าซื้อ บ้านและที่ดิน ร้อยละ20.4 เป็นหนี้เพื่อใช้ใน
การอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในครัวเรือน ร้อยละ
16.4 และหนี้เพื่อใช้ในการศึกษา ร้อยละ 4.9 ส่วนที่เหลือ
เป็นหนี้ใช้ทาการเกษตร ร้อยละ 12.7 และเป็นหนี้อื่นๆ ร้อยละ 0.8 และเมื่อพิจารณาตามแหล่ง
เงินกู้ พบว่า หนี้สินส่วนใหญ่ของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นหนี้สินในระบบร้อยละ 84.7 ส่วนที่
เหลืออีก ร้อยละ 15.3 เป็นหนี้สินนอกระบบ
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ภาพ 2 แผนที่แสดงศักยภาพด้านธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่มา : (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2553)
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จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ริมแม่น้าแม่กลอง และอยู่ บนถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4 เพชรเกษม ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานครไม่เกิน 1 ชั่วโมงจัดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และมีธรรมชาติ ที่งดงามและมีความเงียบสงบ ในปี 2552 ในช่วง 6
เดือนแรกมีนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรชาวไทยจานวน 63,996 คน และเป็นชาวต่างประเทศ
เพียง 343 คน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2553) ขณะที่มีที่พัก ทุกประเภทรวม 161 แห่ง
และจากปฏิญญาชะอา – หัวหินว่าด้วยแผนงานสาหรับประชาคมอาเซียนปี 2552 – 2558 ที่ผู้นา
ประเทศร่วมกันลงนามเมื่อ 1 มีนาคม 2552 เชื่อได้ว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กของไทยจะ
ได้รับประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย , 2552) โดยในระยะสั้นภาค
การส่งออกและการท่องเที่ยว ของไทยจะได้รับประโยชน์จากการทยอยลดอุปสรรคทางการค้าลง
เงินทุนรวมถึงความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการอานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
บุคคลข้ามพรมแดน ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อความพยายามของไทยที่จะฟื้นฟูอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในประเทศ เพราะนอกจากอาเซียนจะร่วมกั นสร้างมาตรการจูงใจให้นักท่องเที่ยว
อาเซียนและต่างชาติ เดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคแล้ว การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาในภูมิภาคมากขึ้น ส่วน ในระยะยาว
นั้น ความร่วมมือในการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและระบบขน ส่ง จะช่วยให้การเดินทาง
ท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ประกอบกับการเปิดเสรีภาค
บริการและการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาที่มีส่วนเสริมกับภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว
เช่นการเปิดเสรีธุรกิจการบิน การบริการขนส่งและโลจิสติกส์ เ ทคโนโลยีสารสนเทศ การแพทย์
บริการที่พัก เหล่านี้ล้วนจะช่วยขยายโอกาสทางการค้า การลงทุน การร่วมทุน ในภูมิภาค
อาเซียนและยังจัดว่าเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคอาเซียนใน
ตลาดโลกอีกด้วย ซึ่งหลายประการที่กล่าวข้างต้นสามารถทาได้ในจังหวัดสมุทรสงคราม

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ความสาคัญ ในสินทรัพย์ที่ถือครอง ที่มีต่อรูปแบบ
การจัดการการเงิน
ศักยภาพและขนาดของตลาด
ขนาดของตลาดเป็นหัวใจสาคัญในการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจเลือก ที่จะร่วมทุนหรือ
จะไม่ร่วมทุน และเป็นความต้องการของ กิจการที่ต้องการเปิดโอกาส ให้มีการผลิตและการลงทุน
จากบริษัทที่มีความสามารถมากกว่า ทาให้เกิด ประสิทธิ ภาพต่อการบริหารต้นทุน ศักยภาพของ
ตลาดเป็นสิ่งที่มีค วามสาคัญในการจูงใจต่อการ ร่วมทุนจากผู้ประกอบการ รายอื่น มาตรวัด
รูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยั่งยืน ผ.ศ.กฤษฎา สังขมณี
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เกี่ยวกับขนาดของตลาดที่จะลงทุน ส่วนใหญ่จะใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนั้ น ๆเป็นตัว
วัด ทั้งนี้เพื่อให้ การใช้ท รัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการส่งเสริม
ให้เกิดการประหยัดต่อการลงทุน เอง (economies of investment) และการที่นักลงทุนแต่ละฝ่าย
ต่างมีประสบการณ์ในการทาธุรกิจระหว่างกันมาก่อนทั้งธุรกิจเดียวกัน และธุรกิจที่มีความต่อเนื่อง
ในด้านสายโซ่อุปทานต่อกันมานั้น จะส่งผลต่อการมีความผูกพันทางธุรกิจต่อกันในอนาคต เพราะ
เป็นการเรียนรู้ ระหว่าง กัน ทัง้ 2 ฝ่าย ทั้ง ในแง่สินค้า ที่มีการซื้อขายระหว่างกัน แล้วได้สินค้า
คุณภาพดี ตามปริมาณและลักษณะที่ตกลงกันไว้ การจัดส่ง มีการดูแลสินค้าไม่ให้เกิดความ
เสียหายและตรงต่อเวลา หรือในแง่ บริการทีใ่ ห้และรับระหว่างกัน ตลอดจน ศักยภาพของกันและ
กันที่ทั้งเข้ากันได้และยังขยายตัวต่อไปได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น ใน
ธุรกิจ ของทั้ง 2 ฝ่ายได้ด้วย (Johanson & Vahlne, 2006) สาหรับ ปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจ
ร่วมทุนอีกประการหนึ่ง คือจานวนประชากรในเมืองที่จะไปลงทุน เพราะประชากร ในฝ่ายอุปสงค์
จะเป็นผู้ซื้อทาให้กิจการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ ประชากรด้านอุปทานจะเป็นแรงงานในการผลิต
และการให้บริการ การมีประชากรจานวนที่มากพอจึงเป็นสิ่งที่ส่งผลถึงการร่วมทุน อนึ่งการเข้าไป
ลงทุนนี้ จะ ก่อให้เกิดการไหลเข้าของเงินทุนที่รวดเร็วมากกว่าการที่ใช้เงินทุนสะสมจาก
ผู้ประกอบการในท้องถิ่น ซึ่งส่งผลต่อการเจริญทางเศรษฐกิจ ในพื้นที่แห่งนั้น (Graham & Wada,
2001) เห็นได้จาก การที่นักธุรกิจท้องถิ่ นถ้ามี ความชานาญ ในพื้นที่อย่างดี มี ส่วนแบ่งตลาด ที่
มากเพียงพอ และตลาดยังมี การขยายตัว ได้อีก ตลอดจนตลาดมีการแข่งขัน ที่เสรีและไม่รุนแรง
เกินไป เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจร่วมทุน (Tsang, 2002)
ความสัมพันธ์กับเครือข่ายในการประกอบธุรกิจ
การใช้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจมักตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการ
ทัง้ 2 ฝ่าย และมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันทั้งด้านความคิด ข้อมูลข่าวสาร บทเรียนจาก
ประสบการณ์ ทางด้านธุรกิจ ที่มีร่วมกันมา อาจเคยมี ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อแลกเปลี่ยนใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ มาด้วยกัน จนในที่สุด เกิดเป็นระบบเศรษฐกิจเครือข่าย ขึ้นมา
ซึ่งการร่วมทุนคือปรากฏการณ์หนึ่งที่มาจากความสัมพันธ์นั่นเอง การที่ธุรกิจใด ๆ มี ความสัมพันธ์
กับเครือข่ ายในการทาธุรกิจที่กว้างขวาง ทาให้ ธุรกิจนั้นเองตลอดจนธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้ องด้วยตาม
สายโซ่อุปทาน เช่น ลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ ป้อนให้กิจการ หน่วยงานอิสระ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตัวแทนจาหน่าย สินค้าให้กิจการ ครอบครัว ของผู้ประกอบกิจการเอง และอื่น ๆ ตลอดจนสาย
สัมพันธ์ ทง้ั ที่เป็นทางการและ ที่ไม่เป็นทางการ ได้เล็งเห็น โอกาสในการทาธุรกิ จมากขึ้น น่าจะทา
ให้ลดความเสี่ยงในการทาธุรกิจให้น้อยลงได้ และสามารถรับ รู้ถึงลักษณะของสินค้าหรือบริการใน
รูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยั่งยืน ผ.ศ.กฤษฎา สังขมณี
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พื้นที่ที่จะเข้าไปลงทุน อย่างแท้จริง ได้ อีกด้วย (Oviatt & McDougall, 2005 ; Johanson &
Vahlne, 2006) จึงจัดได้ว่า การมีเครือข่ายความสัมพันธ์ เป็นการใช้ต้น ทุนทางสังคมในการร่วมมือ
แสวงหาประโยชน์และความก้าวหน้าร่วมกัน (จีระ หงส์ลดารมภ์ , 2549) การมีความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายนี้ต้องพิจารณาในองค์รวมทั้งในด้านกระบวนการที่ยอมรับจากทั้ง 2 ฝ่าย ทัง้ ด้านเวลาที่
เหมาะสม และด้านวิธีการขั้นตอนที่แต่ละฝ่ายต่างก็มีข้อจากัด กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายสามารถปรับเข้า
หากันได้อย่างสอดคล้องกันหรือมีความสอดคล้องกันอยู่เป็นทุนเดิมแล้วนั้น จะทาให้การร่วมกัน
ทาธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น (Anderson & Gatingnon, 1986) โดยที่ธุรกิจบริการขนาดเล็ก นัน้
มักใช้เวลาในการตัดสินใจร่วมทุนน้อยกว่าธุรกิ จขนาดใหญ่ที่มีการไตร่ตรองนานมากกว่า เพราะมี
ความคล่องตัวสูงและมีสายการบังคับบัญชาและการสื่อสารในองค์กรที่สั้นกว่า (Erramilli & D’
Souza, 1993)
รูปแบบการดาเนินงาน
การดาเนินธุรกิจเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ของธุรกิจและระหว่าง
ธุรกิจให้เกิ ดประสิทธิภาพสูงสุด ธุรกิจใด ๆ ต่างก็มีความต้องการที่จะมีความสามารถในการ
บริหารจัดการเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ให้ ได้ มากกว่าคู่แข่งขัน รูปแบบการ
ดาเนิ นงานที่มีอิทธิพลต่อการร่วมทุน ทางธุรกิจ มักขึ้นอยู่กับ จานวนเงินที่ใช้ลงทุน ของแต่ละฝ่าย
ประสบการณ์ ในวงการธุรกิจของแต่ละฝ่าย และวิธีการในการบริหารงาน ตลอดจนรวมถึงแนวคิด
เพื่อการบริหารและการแก้ปัญหา จากทั้ง 2
ฝ่าย อันอาจมีอิทธิพลจาก ปัจจัยภายนอกซึ่ง
ประกอบด้วยสภาพทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศนั้น ๆ ยิ่ง ถ้าฝ่ายหนึ่ง มีรูปแบบการ
ใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิ ภาพมากก็จะยิ่งส่งผลให้ อีกฝ่ายหนึ่งอยากร่วมลงทุนทาธุรกิจด้วย
(Khan , Wu & Kang, 2004) ดังนั้น กิจการที่มีขนาดใหญ่ ที่มีการเน้นใช้และเข้าถึงเทคโนโลยี มี
การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ความสาคัญกับการทาวิจัยและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ จึงพบว่ามีการร่วมทุนมากกว่า กิจการที่มีขนาดเล็ก ที่มีการร่วมทุนน้อยกว่า แต่
กิจการขนาดเล็กก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะร่วมทุนเพื่อการขยายหรือดารงธุรกิจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
รูปแบบการดาเนินงานที่มีการจัดการทางการเงินที่ดี มีการหมุนเวียนของกระแสเงินสด โครงสร้าง
ของทรัพย์สิน หนี้สิน เงินสด และเงินทุนสารอง ที่แสดงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณไว้ในงบการเงินของ
กิจการอย่างน่าเชื่อถือ มีระบบข้อมูลทางการเงิน ที่มีความถูกต้องสมบูรณ์อย่างเป็นปัจจุบัน งบ
การเงินที่มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือตามหลักเกณฑ์ทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึง มีระบบ
ข้อมูลเพื่อการเสียภาษีและการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี เนื่องจากการได้รับสิทธิด้านการส่งเสริม
การลงทุน จะยิ่งทาให้การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนไม่ว่าจะขยาย ควบรวม หรือขายกิจการ
รูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยั่งยืน ผ.ศ.กฤษฎา สังขมณี
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ออกไป ทาได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการตัดสินใจ
(กระทรว งอุตสาหกรรม , 2549)
เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจอีกฝ่ายหนึ่งให้มาร่วมทุนในการทาธุรกิจไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะมีขนาด
ธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน มีขนาดที่ใหญ่กว่า หรือมีขนาดที่เล็กกว่าก็ตาม (Khan , Wu & Kang,
2004) อีกทั้ง กิจการที่มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง ก็มักจะ จะเน้น รูปแบบ การใช้และการเข้าถึง
เทคโนโลยี ใหม่ที่ทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงการเข้ าร่วมทุน และการลงทุนเต็มรูปแบบมากกว่า
กิจการที่มีขนาดเล็ก (Dhanaraj & Beamish, 2005) ซึ่งจะทาให้องค์การมีการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านความสามารถในการทากาไรของกิจการที่เติบโตเพิ่มขึ้น มักมีองค์ประกอบจา กความสามารถ
ของทรัพยากรคนทั้งในองค์กรและที่เกี่ยวข้องกับองค์กร การที่ธุรกิจให้ความสนใจผู้ถือหุ้น ที่มาร่วม
ลงทุน การให้ความผูกพันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในทุกภาคส่วน เช่น พนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหา
วัตถุดิบ รวมถึงผู้ขายสินค้า และยังต้องมีการขยายผลออกไปถึงโครงสร้ างของสังคมภายนอก และ
ค่านิยมภายในกิจการ เพื่อที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีกับกระบวนการบริหารงานโดยรวม แล้ว การ
หาผู้ร่วมทุนก็จะเป็นไปได้ง่าย (Dhanaraj & Beamish, 2005 ; Raff , Ryan & Stachler, 2006)
ขนาดของธุรกิจ
ขนาดของธุรกิจ จัดเป็นศักยภาพในการดาเนินธุรกิ จที่สาคัญ มีการแบ่ง เป็นธุรกิจ ขนาด
ใหญ่ ธุรกิจ ขนาดกลาง และ ธุรกิจ ขนาดเล็ก ซึ่งโดยทั่วไป มักแบ่ง ขนาดธุรกิจ โดยใช้เงินทุนจด
ทะเบียนในการก่อตั้ง เป็นเกณฑ์ แต่ บางกรณีมีการแบ่งขนาดของธุรกิจตาม มูลค่ารวมของ
สินทรัพย์ รวมทั้ง บางกรณีก็มีการแบ่งขนาดธุรกิจตาม จานวนพนัก งาน อย่างไรก็ตามทุนจด
ทะเบียน มูลค่าของสินทรัพย์ ตลอดจนจานวนพนักงานเจ้าหน้าที่มักมีความสอดคล้องกันในด้าน
ของขนาดธุรกิจ ทั้งนี้ กิจการที่มีขนาดธุรกิจ ใหญ่ น่าจะแสดงว่าเป็นกิจการที่มีความมั่นคงนั้น มัก
อยู่รอดได้มากกว่ากิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก เนื่องจากมีคว ามสามารถในการแข่งขันที่สูง
กว่า มีศกั ยภาพหรือความสามารถหลักที่เหนือกว่า และมีแนวทางการปรับตัวได้มากกว่า กิจการที่
มีขนาดเล็ก แนวทางหนึ่งที่ใช้ในการปรับตัวคือการร่วมทุน (Khan , Wu & Kang, 2004) และการ
เข้าครอบครองเป็นเจ้าของสินทรัพย์ขนาดใหญ่ มักใช้เป็ นแนวทางของกิจการขนาดใหญ่ในการเป็น
บริษัทข้ามชาติก็มีมากกว่ากิจการขนาดเล็ก (Horst, 1972) ฉะนั้นนักธุรกิจที่จะตัดสินใจร่วมทุน
และต้องการหาประโยชน์จากกความได้เปรียบจากขนาดของธุรกิจแล้ว ก็มักเลือกที่จะร่วมทุนโดย
ที่กิจการจะมีความเสี่ยงที่น้อยกว่าการลงทุนเองทั้งหมด
ประสบการณ์ที่มีในวงการธุรกิจ
ประสบการณ์คือความสามารถหรือทักษะที่อยู่นอกเหนือไปจากความสามารถหลักของ
องค์กร เช่นอาจเป็นความสามารถพิเศษบางอย่างที่กิจการมีแต่กิจการอื่นไม่มี หรือมีก็ไม่เหมือน
ประสบการณ์จึงขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ผ่านมา การที่ กิจการใดมีประสบการณ์ ใน
รูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยั่งยืน ผ.ศ.กฤษฎา สังขมณี
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วงการธุรกิจ ที่สืบเนื่องยาวนาน เมื่อเกิดปัญหาความยุ่งยากในการบริหารงาน ประสบการณ์ จะ
ช่วยแก้ปัญหาในยามที่กิจการได้รับผลกระทบจาก ปัจจัย ภายนอกได้เป็นอย่างดี ธุรกิจ ที่มี ขนาด
เล็กและธุรกิจที่ดาเนินมาในลักษณะการบริหารงานในครอบครัว ที่มีประสบการณ์ยาวนานจะเริ่ม มี
แนวโน้มร่วมทุนเพื่อการอยู่รอดมากขึ้น (Randøy , Dibrell & Craig, 2008) ทั้งนี้เพราะธุรกิจ ที่มี
ประสบการณ์ยาวนาน จะมีแนวทางศึกษาศักยภาพ ของปัญหา และประเมินแนวทางการแก้ไข
ปัญหา ได้ อย่าง รอบคอบและกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการร่วมทุนมาก กว่าธุร กิจที่มี
ประสบการณ์น้อย ๆ (Johanson & Vahlne, 2006) และในการจัดหาผู้มาร่วมทุน กับกิจการนั้น
การที่ธุรกิจมีประสบการณ์ยาวนานก็จะมีเครือข่ายธุรกิจที่มากตามไปด้วย ผู้ที่สนใจจะมาร่วมทุนก็
มีข้อมูลและปรากฏการณ์เชิงประจักษ์ในช่วงที่ผ่านมาแล้วว่าธุรกิจมีประสบการณ์
ได้ใช้
ความสามารถในการดารงตัวให้อยู่รอดมาได้ในช่วงที่เกิดปัญหาในครั้งก่อน ๆ การหาผู้ร่วมทุนก็
เป็นไปได้ง่ายขึ้น (Oviatt & McDougall, 2005) นอกจากนี้ธุรกิจที่มีประสบการณ์ยาวนาน มักจะ
มีขนาดธุรกิจที่ใหญ่กว่าธุรกิจที่มีประสบการณ์น้อย เนื่องจากมีการสะสมทุน มี มูลค่าทรัพย์สิน
ตลอดถึงมีพนักงานจานวนมากกว่าก็ จะมีทางเลือกใน การขยายตัว หรือดารงกิจการ ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ได้มากกว่าด้วย (Raff , Ryan & Stachler, 2006)
ศักยภาพของบุคลากร
คุณภาพและความสามารถของ บุคคลากรในองค์กรมีผลอย่างมากต่อความสาเร็จ หรือ
ความล้มเหลวของธุรกิจ โดยทั่วไปแล้วศักยภาพของบุคลากรในระดับกลางถึงระดับบริหารจะมีผล
มากกว่าบุคลากรในระดับล่างในการดึงดูดความสนใจของผู้ร่วมทุนทัง้ จากในประเทศและที่มาจาก
ต่างประเทศ ทั้งนี้ศักยภาพมักพิจารณาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตทั้งด้านความสามารถ
ในการศึกษา ประสบการ ณ์ในการทางานที่ยาวนานระดับหนึ่ง ประสบการณ์ในการเผชิญปัญหา
และแนวทางการแก้ปัญหา และมีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในองค์กรและระหว่าง
องค์กร (Fazekas, 2008) อย่างไรก็ตามพนักงานที่มีศักยภาพสูงก็จะมีค่าแรงงานที่เป็นต้นทุนใน
การดาเนินงานที่สูงตามไปด้วย ซึ่งก็จะทาให้มีส่วนขัดแย้งบ้างต่อความน่าสนใจในการเข้าร่วมทุน
ของอีกฝ่ายหนึ่ง (Cheng & Kwan, 2000a) การที่บุค ลากรมี ความสามารถในการพัฒนากลยุทธ์
การดาเนินงาน โดยเฉพาะเพื่อการแก้ปัญหาของกิจการในยามวิกฤตินั้นมักมาจากศักยภาพของ
พนักงานในระดับบริหาร มากกว่าพนักงานในระดับล่ าง นอกจากนี้การที่บุค ลากรระดับบริหารมี
ความสามารถในการจัดการความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม บริหารงานภายใต้ความ
กดดันและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถออกแบบระบบการทางานและปฏิบัติงานได้อย่าง
ยืดหยุ่นคล่องตัว มีการปรับตัวเข้ากันได้กับผู้ร่วมงานทั้งภายในแล ะภายนอกองค์กร นอกจากนั้น
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แล้วการมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร รวมไปถึงความสามารถในการเรียนรู้และถ่ายทอด
การเรียนรู้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพเหล่านี้ ล้วนทาให้การร่วมทุนทา ได้ง่ายขึ้นกว่ากิจการที่
ขาดบุคลากรที่มีปัจจัยเหล่านี้ (เพชรี ขุมทรัพย์, 2549)

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ความสาคัญ ด้านสภาพภูมิศาสตร์ ที่มีต่อรูปแบบ
การจัดการการเงิน
นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาลทั้งทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านสังคมก็เป็นตัวแปรที่สาคัญอีกตัวแปร
หนึ่งที่จะสนับสนุนหรือไม่ก่อให้เกิดความน่าสนใจในการร่วมทุน การที่ประเทศบริหารงานโ ดย
รัฐบาลที่มีนโยบายการปกครองประเทศที่ถูกจัดลาดับด้านความเสี่ยงว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยง
ต่า จะดึงดูดใจให้ เกิดการร่วมทุน ในทางธุรกิจ ได้ง่าย กว่าประเทศที่ถูกจัดว่ามีความเสี่ยงที่สูง
โดยทั่วไปประเทศที่มีฐานะยากจนรวมถึงประเทศที่กาลังพัฒนา มักมีความต้องการให้เ กิดกระแส
หมุนเวียนทางการเงินจากกระแสเงินที่มาจากนักลงทุนนอกประเทศ ดังนั้นรัฐบาลของประเทศ
กาลังพัฒนาจึงมักมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนทั้งภายในป ระเทศและที่มาจากต่างประเทศด้วย
การลดหย่อนหรือไม่เก็บภาษีในช่วงแรก การจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่าและระยะเวลาผ่อนชาระ
คืนที่มีระยะเวลายาวนาน ทั้งนี้เพราะเมื่อมีการลงทุนจะส่งผลให้เกิดการจ้างงานและการกระจาย
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและทางสังคมตามมา นักลงทุนโดยทั่วไปจะให้ความสนใจของ
นโยบายรัฐบาลในการบริหารประเทศ 6 ด้านได้แก่ การ ที่รัฐบาล มีการจากัดการใช้ทรัพยากร
หรือให้ใช้ทรัพยากรในการทาธุรกิจได้อย่างเสรี การมีเงื่อนไขยุ่งยากในการคืนเงินกาไร เงินปันผล
เงินทุน กลับคืนไปยังประเทศที่มาทาการลงทุน หรือไม่มีเงื่อนไขที่ยุ่งยากซับซ้อน ด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างสกุลเงิน ที่ควรมีเสถียรภาพ เมื่อเทียบกับเงินตราสกุลหลักของโลก ได้แก่
เงินดอลลาร์ สรอ . เงินสกุลยูโร เงินสกุลเยน เป็นต้น
ด้านทา เลที่ตั้ง ที่ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกในการเข้าถึงการใช้งานและมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง
จนเกินไปทั้งการคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร การที่รัฐบาล มีนโยบายการกู้เงิ นแทนหรือค้า
ประกันการกู้เงินให้ กับธุรกิจที่ควรส่งเสริม ก็ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าจะมีแหล่งเงินทุนในอนาคตที่
เพียงพอ ต้นทุนของเงินทุนก็ไม่สูงเกินไป และการมีเสถียรภาพทางการเมืองในการบริหารประเทศ
ที่จะบริหารและใช้นโยบายของรัฐบาลไปอย่างต่อเนื่อง กรณีที่รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง
จะทาให้นักธุรกิจหยุดหรือชะลอการลงทุน เพราะกลัวความเสี่ยงที่มีผลกระทบค่อนข้างรุนแรง
(Cheng & Kwan, 2000a ; Duncan, 2003 ; Ghatak & Halicioglu, 2006)
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สิทธิพิเศษที่จะได้รับในการลงทุน
ในด้านสิทธิพิเศษที่จะได้รับในการลงทุนนั้น ส่วนใหญ่จะมีความหมายถึงการได้รับสิทธิ
พิเศษด้าน กฎหมาย ภาษีอากร และด้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ากว่าปกติ แต่ ในหลายกรณี ยัง
หมายความรวมไปถึงการถูกกีดกันการลงทุนด้วย ประเทศกาลังพัฒนาส่วนใหญ่รวมทั้งประเทศ
ไทยด้วย นั้นมัก จะได้รับสิทธิพิเศษจากประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกจากนี้ การที่มีการรวมกลุ่ม
ประเทศตามสภาพทางภูมิศาสตร์ เช่นกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศคู่เจรจาอีก 6
ประเทศที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันด้วยแล้ว ยิ่ งจะทาให้นักลงทุนมีการ
ระดมทุนด้วยวิธี การร่วมทุนกันได้มากขึ้นและง่ายขึ้น ประเทศที่ตั้งอยู่ใ นบางสภาพภูมิศาสตร์ที่
ได้รับการสนับสนุนจะมีการร่วมทุนได้ดีกว่าสภาพภูมิศาสตร์ที่ถูกกีดกัน นอกจากการได้รับสิทธิ
พิเศษด้านภาษีอากร ยังรวมไปถึงการมีและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในการ ให้ความคุ้มครอง
แก่ทรัพย์สิน รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายก ารค้า สิทธิบัตร จะเป็นตัว
สนับสนุนให้เกิดการร่วมทุนเพิ่มมากขึ้น เพราะนักธุรกิจที่ลงทุนมีความมั่นใจว่าจะไม่เกิดความ
เสียหายจากการลอกเลียนหรือทาซ้า ด้วย (Chiang,1996 ; Zhao & Zhu, 2000 ; Duncan, 2003)
กรณีการร่วมทุนจากต่างชาติที่มีเป้าหมายเพื่อขยายฐานการจา หน่ายสินค้า หรือบริการ โดยมี
เป้าหมายสุดท้ายคือการครอบครองส่วนแบ่งตลาด รวมไปถึงการลงทุนให้ครบวงจรของธุรกิจเพื่อ
ทาให้มั่นใจว่าสายโซ่อุปทานที่จะป้อนการผลิตมีอย่างเพียงพอ และทาการขยายตลาดไปใน
ขณะเดียวกัน โดยเฉพาะการให้ความสาคัญกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นไปสู่ การลงทุนสาหรับ
ธุรกิจที่พักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว (Johnson, 2003) สิทธิเหล่านี้ผู้ทาธุรกิจ
ทั้งหลายต้องศึกษาและทาความเข้าใจกฎระเบียบให้ถ่องแท้ มิให้ เข้าใจผิดในสาระสาคัญเพราะ
จะเป็นความเสี่ยงอย่างมากในการดาเนินงานทั้งการเวนคืน และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นต้น
วัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กรจัดเป็น ต้นทุนที่มองไม่เห็น แต่มีอิทธิพลที่ทรงพลัง ต่อการทางานของ
ทุกคนในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นบรรทัดฐาน ความเชื่อ แนวคิด ธรรมเนียมปฏิบัติของพนักงานใน
องค์กรนั้น ๆ ในการทาธุรกิจของคนแต่ละเชื้อชาติ จะมีความแตกต่างกั น ทั้งด้านการใช้อานาจ
ด้านการรวมกันเป็นกลุ่มกับการแยกตัวเป็นอิสระในการทางาน องค์กรที่มีพนักงานเพศชายมากก็
ต่างกับองค์กรที่มีพนักงานหญิงมาก การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน ด้วยการสร้างกฎเกณฑ์ที่
ชัดเจนหรือจะยอมรับความไม่ชัดเจน ความคล้ายคลึง และความแตกต่างกัน วัฒนธรรมที่มีความ
แตกต่า งกันของแต่ละองค์กรธุรกิจนี้ อาจ จะมีผลกระทบต่อพลังที่ทุ่มเทในการทางาน กับองค์กร
ของบุคคลให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ เหล่านี้ล้วนเป็นได้ทั้งสิ่งดึงดูดใจในการร่วมทุน และไม่สนับสนุน
รูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยั่งยืน ผ.ศ.กฤษฎา สังขมณี
http://www.ssru.ac.th

46

ให้เกิดการร่วมทุน ในการดาเนินธุรกิจบนพื้นฐานข องความแตกต่างทางวัฒนธรรม นี้ จะส่งผล
กระทบต่อการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนธุรกิจ อันเนื่องมาจาก อิทธิพลของหมู่คณะที่เข้าไป
เกี่ยวข้อง ตลอดจนความหลากหลายที่ต้องพึ่งพา ระหว่างกัน (Hofstede, 1980 ; Zhang, 2002 ;
MacNab & Worthy, 2007) ดัง นัน้ ผู้ประกอบการ ที่ทาการร่วมทุน จึงต้องมีความรู้ทางด้าน
วัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมภายในองค์กรที่จะไปร่วมทุนด้วยเช่นกัน
ตลาดในพื้นที่
ปัจจุบันการอิ่มตัวของตลาดที่มีต่อสินค้าและบริการจะมีความรวดเร็วมากขึ้นเนื่องจาก
ผู้บริโภคมีอุปสงค์ในการบริโภคสูงขึ้น ธุรกิจ ที่ ต้องการจะขยายตัว และปกป้องส่วนแบ่งทาง
การตลาดที่มีอยู่เดิม จะมองหาโอกาสที่จะขยายไป ร่วมทุนกับกิจการที่มีที่ตั้ง ทีน่ า่ สนใจและมี
ศักยภาพต่อการร่วมทุน จึงต้องมีการกาหนดนโยบายและเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับช่วงเวลา
และเหมาะสมต่อทาเลที่จะเข้าไปทาการลงทุน (Chaundy, 2002 ; Danskin , Dibrell & Kedia,
2005) ทั้งนี้จะต้องมีข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจโดยคานึงถึงแหล่งที่มาของข้อมูล
ลักษณะของข้อมูล ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล และความเกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจในข้อมูล
รวมถึงระยะเวลาที่มีในการตัดสินใจด้วย
หลายครั้ง ข้อมูลข่าว สารระหว่างกิจการก็อาจ
คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง และการที่วัฒนธรรมองค์กรที่ต่างกันก็ทาให้ความเข้าใจในการสื่อเรื่องราว
ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ก็จัดเป็นอุปสรรคต่อการร่วมทุนได้เหมือนกัน
(Johanson &
Vahlne, 2006) การพิจารณาปัจจัยตลาดในพื้นที่นี้ทาให้ผู้ที่ตัดสิ นใจร่วมทุนต้องเลือกใช้กลยุทธ์ ใน
การบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ ให้เหมาะสมกับสภาพของตลาด ตามช่วงเวลานั้น ๆ โดย
ต้องมีการทาประมาณการความเป็นไปได้ทางการเงิน ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยด้านโครงสร้างของ
รายได้ ที่จะมีเข้ามาในอนาคต และต้นทุนของ การได้ ส่วนแบ่งการตลา ดตามที่คาดหวังว่ามีความ
คุ้มค่าน่าพอใจ ตลอดทั้งการนาสภาพแวดล้อมของบริษัทเข้ามาพิจารณาด้วย และมีขนาดของ
ความเสี่ยงที่ผู้มาร่วมทุนยอมรับได้ (Dunning, 2000)
โครงสร้างพื้นฐาน
ปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการตั้งธุรกิจในทุกรูปแบบ รวมถึงธุรกิจที่
พักในเมืองตากอากาศด้วย การที่ กิจการใดมีสถานที่ตั้งอยู่ในสภาพภูมิศาสตร์หรือทาเลที่ มีระบบ
โครงสร้างพื้นฐานรองรับการ คมนาคมขนส่ง ที่สะดวกได้หลาย ๆ ทางทั้งทางถนน ทางรถไฟ ทาง
เรือ และทางอากาศ และราคาค่าขนส่ง ก็ไม่มีราคาสูง จนเกินไป มีการติดต่อ สื่อสารที่ดีได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็ว จะทาให้ธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก รวมไปถึงการ มีระบบคลังสินค้าที่ดี มี
อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย มีแรงงานที่เพียงพอ ตลอดจนในทาเลที่ตั้งมีการ กระจายความเจริญ
ได้อย่างทัดเทียมกัน สภาพภูมิศาสตร์หรือทาเลที่กล่าวถึงทั้งหมดนี้ จะมีส่วนทาให้กระตุ้นการร่วม
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ทุนได้เป็นอย่างดีกว่าเมื่อเทียบกับกิจการที่มีทาเลที่ตั้งที่ห่างไกลหรือไม่ได้รับความสะดวกทางด้าน
การคมนาคมสื่อสาร ระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีทางการขนส่งที่ทันสมัย นี้ ได้มีส่วนช่วยให้
ความต้องการของผู้บริโภคสามารถเข้าถึงความต้องการของท้องถิ่น อื่นได้มากขึ้น มองได้ว่าเป็น
การสร้างอุปสงค์ ต่อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากระบบด้านการสื่อสารและระบบ
โทรคมนาคมที่ส่งผลให้เกิดเป็นตลาด เดียวกันทั้ง โลก ทาให้สินค้าและบริการมีมาตรฐานเดียวกัน
ที่พักก็เช่นเดียวกัน โครงสร้างพื้นฐานจึง จัดได้ว่า เป็นปั จจัยที่มีผลกระทบทั้งทางบวกที่จะมีลูกค้า
เพิ่มขึ้น และในแง่ลบ ที่จะมีลูกค้าหันเหไปยังทาเลอื่นได้ด้วย กับการร่วมทุนในพื้นที่ ที่มีสินค้า หรือ
บริการประเภทเดียวกัน มาก ๆ (Kumar, 2001; Ghatak & Halicioglu, 2006 ; Hong & Chin,
2006)
ต้นทุนการบริหารงาน
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใดก็ตามที่มีความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ มากกว่าพื้นที่อื่น มีความ
อุดมสมบูรณ์ จากทรัพยากรทั้งหลาย โดยเฉพาะ การมี ทรัพยากรที่หายาก ทั้งทรัพยากรทาง
กายภาพจากธรรมชาติและจากการที่มนุษย์สร้างขึ้น ทรัพยากรมนุษย์ทั้งจานวนและคุณภาพอัน
หมายถึงความสามาร ถในการทางาน ประสบการณ์ ในการช่วยทาให้ธุรกิจเหนือกว่าคู่แข่งขัน
เครือข่ายความสัมพันธ์กับคนหรือ กับองค์ กรอื่นที่มีกว้างขวาง และทรัพยากรองค์การ อันได้แก่การ
มีระบบในการทางาน การมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและเข้ากันได้ กับผู้ร่วมทุน จะทาให้การผลิต
รวมทั้งการบริการมีต้ นทุนทีต่ าลง
่
และการมีแ รงงานที่มีจานวนเพียงพอ มีทักษะ ในงานทีทา
ค่าแรงที่มีราคาถูก มีต้นทุนของเงินทุนที่ต่า มีแหล่งเ งินทุนในการสนับสนุนการทาธุรกิจ มักได้รับ
ความสนใจจากการร่วมทุนทั้งโดยนักธุรกิจในประเทศและที่มาจากต่างประเทศ นักธุรกิจจึงต้องมี
การเตรียมหาทาเลดังกล่าวไว้เป็นการล่วงหน้า (Cheng & Kwan, 2000a ; 2000b ; Johnson,
2005) ซึ่งการบริหารจัดการความรู้อย่างเชี่ยวชาญ และการบริหารจัดการการเงินที่ ทาให้เกิดการ
มีต้นทุนต่าได้อย่างเหมาะสม จะยิ่งเป็นองค์ประกอบที่สนับสนุนการร่วมทุนให้เป็นไปได้มากยิ่งขึ้น
(Priem & Butler, 2001)

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ความสาคัญ ด้านการบริหารงานภายในกิจการ ที่มี
ต่อรูปแบบการจัดการการเงิน
ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยง ด้านการเงิน จะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถใน
การหากาไรของบริษัท อาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนต้องสูญเสียรายได้ เกิดภาวะขาดทุน หรือเงินลงทุน
จานวนนั้นเกิดต้นทุนจมเป็นการสูญเสียโอกาสในการนาเงินทุนไปใช้ในด้านอื่น
ซึ่งอาจจะเป็น
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ความเสี่ยงทางด้านการเงิน ในการลงทุนที่ตัดสินใจผิดพลาด ผิดจังหวะเวลา หรืออัตราการ
แลกเปลี่ยน ค่าเงินระหว่างสกุลที่ไม่มีเสถียรภาพจาก ช่วงระยะเวลาในการทาสัญญากับช่วง
ระยะเวลาที่ต้องชาระหรือได้รับการชาระเงิน กรณีที่ค่าเงินแข็ง ถ้ากิจการได้ประโยชน์แต่ลูกค้าเสีย
ประโยชน์ลูกค้าผู้มาใช้บริการก็จะมีจานวนลดลง ในทางตรงกันข้ามถ้าค่าเงินอ่อนตัวลงลูกค้าผู้มา
ใช้บริการมีจานวนมากขึ้นก็จริง แต่ต้นทุนด้ านอื่นเช่นอัตราดอกเบี้ย การผลิต การจ้างงาน กลับ
มีจานวนที่สูงมากขึ้นจน ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินในงบการเงิน
จึงทาให้เกิดผลการดาเนินงานที่ขาดทุน หรือความเสี่ยงทางการบริหาร ทางการเงินที่ใช้นโยบาย
เสี่ยงมากและคาดหวังว่าจะได้ผลตอบแ ทนคืนมาในระยะเวลาอันสั้นอย่างมากด้วย เช่นการกู้เงิน
ระยะสั้นมาใช้ลงทุนในระยะเวลายาวนานกว่า 1 ปี และความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม ที่ธุรกิจทุก
แห่งที่ทากันอยู่นั้นได้รับผลกระทบในทางลบเหมือนกันหมด เช่นการที่ไม่มีนักท่องเที่ยวธุรกิจที่พัก
ทุกแห่งได้รับผลเสียหายเหมื อนกันหมด อาจเรียกว่าเป็นความเสี่ยงทางธุรกรรม การเงิน (เพชรี
ขุมทรัพย์ , 2552) ประเทศที่มีการใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ย ต่า และบริหารให้ อัตราแลกเปลี่ยน
ระหว่างสกุลเงินมีเสถียรภาพ มีผลให้การบริหารต้นทุนมีความได้เปรียบ จึงมัก นาไปสู่การร่วมมือ
ในการทาธุรกิจและร่ว มทุนระหว่างกัน (Chaundy, 2002 ; Wu & Lin, 2002 ; Chow & Kim,
2004)
การเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปัจจุบัน ในเวทีการค้าและเศรษฐกิจระดับโลกมีการรวมกลุ่มกันตามสภาพทาง
ภูมิศาสตร์เป็นภูมิภาค อนุภูมิภาค แม้กระทั่งการรวมตัวกันเป็นประชาคมทั่วทั้งโลก เช่น องค์กร
การค้าโลก เอเปค อาเซียน อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง นาฟต้า เป็นต้น การรวมกลุ่มกันนี้มี
เป้าหมายหลายประการ คือเป้าหมาย ในการลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพื่อเพิ่ม ผลผลิตของ
การผลิตสินค้าหรือบริการ เป้าหมายในการประสานงานและ สร้างความยืดหยุ่นในการทางาน ซึ่ง
เทคโนโลยี ด้านสารสนเทศ และการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการข้อมูลของกิจการอย่างเป็น
องค์รวมนั้น จะช่วยให้การวางแผนและการตัดสินใจในการดาเนินงานของ กิจการเป็นไป ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประสานงานต่าง ๆ ภายในกิจการสะดวก
ราบรื่นขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของตลาดได้
อย่างรวดเร็ว มีความสามารถในการขายสินค้าและ ให้ บริการกับลูกค้าได้อย่างทั่วถึงในทุก ๆ
ภูมิภาคมากขึ้น ซึ่งช่วยให้ กิจการ สามารถขยายตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการ ออกไปอย่าง
กว้างขวาง ส่งผลต่อการนามาซึ่งการเพิ่มขึ้นของยอดขายและ กาไรของกิจการให้ มีมากขึ้น ตามไป
ด้วย ดังนั้นการนาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์การธุรกิจจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการ
รูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยั่งยืน ผ.ศ.กฤษฎา สังขมณี
http://www.ssru.ac.th

49

วางแผนเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อให้ กิจการร่วมทุน บรรลุเป้าหมายและมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันเพิ่มขึ้นด้วยการวิจัยพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้วยนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ
เพราะเทคโนโลยีจะช่วยส่งเสริมให้ กิจการมีความสามารถในการตัดสินใจ ขยายเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน ต้นทุนค่าแรงงานในปัจจุบัน ไม่ได้
ต่าเหมือนในอดีต อีกแล้ ว ผู้ประกอบการทั้งหลายจึงต้องเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ด้วยการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดจาก Learning by Doing เป็น Learning by Design การแข่งขันทาง
การตลาดโดยการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นเครื่องมือ
เพื่อ ลดค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน ใช้เทคโนโลยีในการประสา นงานและการตัดสินใจ ใช้เทคโนโลยีในการเสนอขาย
สินค้าและบริการให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวาง ตลอดจนใช้เทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนา
สินค้า บริการ และกระบวนการในการทางาน ใหม่ ๆ จึงมีความจาเป็นเป็นอย่างมาก กิจการที่
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ดี มักจะมี กิจการอื่นสนใจร่วมทุนด้วยมากกว่ากิจการที่
ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ (Charles & Paul, 2003 ; Mattoo , Olarreaga &
Saggi, 2004 ; Palit, 2006)
กลยุทธ์ด้านราคาในการแข่งขัน
การที่กิจการใด ๆ มีความสามารถในการใช้กลยุทธ์ราคาในการแข่งขัน ได้นน้ั มักเป็น
เพราะกิจการมีการบริหารต้นทุนอย่ างมีประสิทธิภาพในระยะยาว จน อยู่ในสถานการณ์ที่
ได้เปรียบกว่า ต้นทุนของ คู่แข่งขัน ในสินค้าหรือบริการที่เหมือนกัน กลยุทธ์ราคาในการแข่งขันนี้
เป็นไปได้ทั้งการใช้กลยุทธ์ราคาต่า กลยุทธ์ราคาสูง กลยุทธ์ราคาเดียวกัน กลยุทธ์ราคาแ บบใช้
หลายระดับราคาเป็นต้น (Anam & Chiang, 2004 ; Hulland , Wade & Antia, 2007) ซึ่งส่วน
ใหญ่มักเป็น กิจการขนาดใหญ่ หรือธุรกิจข้ามชาติ ที่มีความสามารถนา สินทรัพย์ต่าง ๆ ตลอดจน
ความรู้ที่มีมาอยู่ก่อนแล้ว มาผสมผสานกับสินทรัพย์พิเศษของ กิจการ พันธมิตรที่มีความร่วมมื อ
ระหว่างกันอย่างใกล้ชิดโดยที่ เป็น การดาเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน อาจจะมีการร่วมกัน นาเสนอ
สินค้าหรือบริก ารจาก การใช้แหล่งผลิต หรือ แหล่ง วัตถุดิบ หรือ ผู้จัดจาหน่ายวัตถุดิบจาพวก
เดียวกัน กับที่กิจการใช้อยู่แล้ว ดังนั้นการเข้ามาของคู่แข่ง ขันรายอื่น จะมากหรือน้อยนั้ นขึ้นอยู่กับ
การลงทุนและบรรยากาศในการแข่งขันภายใ นพื้น ที่ที่จะเข้าไปร่วมทุน ทั้งนี้ โดยมีการขับเคลื่อน
ธุรกิจด้วยนโยบายการค้าเสรี ในพื้นที่ดังกล่าว (Anam, Chiang, & Shin-Hwam, 2002)
ผู้ประกอบการ ที่มาจากต่างพื้นที่กันจึง ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการคิด ในด้านการตั้ งราคาให้
เหมาะสมกับสภาพในท้องถิ่น กลยุทธ์ การบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพเกิด ต้นทุน การผลิตหรือ
ต้นทุนการให้บริการ ต่อหน่วยที่ต่าและมีความได้เปรียบคู่แข่งขัน รวมถึงการสร้าง ความแตกต่าง
รูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยั่งยืน ผ.ศ.กฤษฎา สังขมณี
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ของผลิตภัณฑ์ และบริการจนทาให้ลุกค้าต้องตระหนักว่ามีความแตกต่างจริง จนกระทั่ งมีความ
เต็มใจในการชาระค่าสินค้าและบริการตามนโยบายที่กิจการใช้ และนักธุรกิจต้องมี ทัศนคติ ในการ
บริหารและในการกาหนดราคาให้มีความ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ
และ
สอดคล้องกับ กิจการอื่น ๆ ที่เป็นคู่แข่ง ภายในประเทศนั้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความได้เปรียบที่ แตกต่ าง
จากคู่แข่งขันด้วยความสามารถหลักของธุรกิจ (corecompetencies) หรือ ความสามารถของ
บุคคลากร (human competencies) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญของธุรกิจยุคปัจจุบันที่จะแข่ งขัน
ในระดับโลกได้อย่างประสบความสาเร็จ จึงจะส่งผลต่อการหาผู้ร่วมทุนในการทาธุรกิจได้ค่อนข้าง
ง่ายตลอดจนได้ประโยชน์ในแง่การแข่งขันในตลาดอีกด้วย (Teece, 1986)
ลูกค้าที่กิจการมีอยู่แล้ว
กิจการต้องมีความใส่ใจในข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าเดิมที่มีอยู่ เพราะลูกค้าเป็นผู้กาหนด
ความต้องการสินค้าหรือบริการตามค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติที่มีการรับรู้ เรียนรู้ และไ ด้รับการ
จูงใจมาก่อน และกิจการก็มีความคุ้นเคย มีการรับรู้หลายสิ่งหลายอย่าง เหล่านั้น มาช่วงเวลาหนึ่ง
แล้ว จัดได้ว่าการมีลูกค้าเดิมถือ เป็นฐานรายได้ ที่สาคัญ ของกิจการ การให้ความสนใจข้อมูลภาพ
กว้างของลูกค้าในพื้นที่ที่จะร่วมทุน เช่นข้อมูลด้าน อัตราการเกิดของประ ชากร การเพิ่มของ
ประชากรจากการเคลื่อนย้ายอพยพ คุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพ วิถีชีวิตของประชาชน การ
มีส่วนร่วมชุมชน หรือลักษณะการบริโภคของประชาชน ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยความเอาใจใส่
ทั้งนี้การที่จะทาให้ธุรกิจดาเนินไปได้ดีและประสบความสาเร็จได้นั้นต้องได้รับ การยอมรับของ
ระบบโครงสร้างทางสังคมของ ลูกค้าในพื้นที่ ดังนั้นจึง จะเป็นสิ่งที่จู งใจแล ะเอื้อประโยชน์ต่อ
ผู้สนใจที่จะมาร่วมทุนด้วย (Fiesinger, 1992 ; Wright , Pringle & Kroll, 1992 ; King & Lenox,
2003 ; Schwartz, 2003) ทั้งนี้ประสบการณ์ที่มีต่อลูกค้าในแง่ดี เช่นความซื่อสัตย์ระหว่างกัน
การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย การมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน การมี
จริยธรรมและจรรยาบรรณระหว่างกัน จะยึดเหนี่ยวลูกค้าไว้อย่างได้ผล ซึ่งจะส่งผลต่อการที่จะมี
ผู้มาสนใจร่วมทุนกับกิจการได้ (Gleason , Lee & Mathur, 2002 ; Dick – Forde, 2005)
กระบวนการทางาน
การที่กิจการใดให้ความสาคัญและใส่ใจกับกระบวนการทางาน โดยเริ่มตั้งแต่ การจัดสรร
ปัจจัยในการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบ เงินทุน แรงงาน มีทักษะและเทคโนโลยีซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่
กระบวนการผลิตที่มีการรับรองมาตรฐานคุณภาพด้วยระบบ ที่ทันสมัย มีการเข้าถึงทรัพย ากรได้
ง่าย บริหาร ต้นทุนของทรัพยากร ในทุกด้านได้ดี เช่น ต้นทุนการผลิต ทั้งต้นทุนทางตรงและต้นทุน
ทางอ้อมที่สามารถควบคุมได้ ต้นทุนแรงงาน ที่ถูกและมีคุณภาพทั้งแรงงานที่มีฝีมือและแรงงาน
ฝีมือ ก็ จะเป็นที่น่าสนใจในการ ร่วมทาธุรกิจ ด้วย ต้ นทุนค่าขนส่ง ที่มีความคุ้มค่าและเกิดการ
รูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยั่งยืน ผ.ศ.กฤษฎา สังขมณี
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ประหยัดในการจัดส่งและการเข้าถึงทั้งด้านวัตถุดิบและเข้าถึงตลาด ค่าใช้จ่ายทางการเงิน เช่น
อัตราดอกเบี้ยที่ต่า ไม่มีค่าธรรมเนียมที่ซ้าซ้อนสิ้นเปลืองและยุ่งยากเสียเวลา
สนับสนุนให้
กระบวนการทา ธุรกิจมีความ สะดวก และรวดเร็ว และทาให้ทั้ง กระบวนการมีความ สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของโลกได้มาก มีการ วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนใน
กระบวนการผลิต เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะมี
ผู้เข้าร่วมทุนด้วย (Palmer, 2001) โดยที่ผู้มาร่ วมทุน นัน้ จะได้ประโยชน์ในแง่การได้ ทรัพยากรใน
สิ่งที่ขาดแคลนมาก่อน และได้ขยายตลาดเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางานในธุรกิจเดิมและธุรกิจ
ที่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจเดิม (Park, 2003)
ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา
กิจการที่มีความสามารถในการปรับปรุง ประยุกต์ มีการพัฒนาให้เกิดสินค้าและบริการ
ใหม่ ท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วได้ มีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่
ทันสมัยและเหมาะสม ด้วยวิธีการทาวิจัยและพัฒนาอย่างสม่าเสมอ จะทาให้มีขีดความสามารถ
แข่งขันอย่างได้เปรียบและมีประสิทธิภาพ จนเกิดความสาเร็จต่อกิจก ารได้ จะเป็นสี่งที่ทาให้เกิด
การร่วมทุนได้ไม่ยาก (Drucker, 1985 ; Berthon et al., 2004 ; O’Regan & Ghobadian, 2005)
ซึ่งการวิจัยนี้ยังหมายความไปถึงการสร้างแผนงานและนโยบาย ในการปรับปรุงทุกกระบวนการ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนการระดมทุนเข้าสู่กิจการ ด้วยวิธีใหม่ ๆ ด้วย (Nohria &
Gulati, 1996 ; Johannessen et al., 2001)

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ลักษณะของ กิจการ ที่มี ต่อ รูปแบบการจัดการ
การเงิน
ที่ตั้งของกิจการ
ทาเลที่ตั้งที่เหมาะสม และจูงใจให้เกิดการร่วมทุน นัน้ จะต้องมี อัตราการเติบโตในพื้นที่
ที่รวมไปถึงการเติบโตทางธุรกิจ มีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการท่องเที่ยว การติดต่อสื่อสาร
มี โครงสร้างพื้นฐาน ที่พร้อมและสะดวก มี นโยบายของรัฐบาล ที่ให้การสนับสนุน มี จานวน
นักท่องเที่ยวในพื้นที่ ที่มากพอ มีเสถียรภาพทางการเมืองการปกครอง และ มีวัฒนธรรมความ
เป็นอยู่ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและมีความน่าสนใจ (UN, 1993 ; Kundu, 1994 ; Kleinwort
Benson Securities Research, 1996) การร่วมทุนในหลายกรณีจึงทาไปเพื่อ ปกป้องรักษาและ
ผนวกรวมเพื่อเป้าหมายด้านส่วนแบ่งตลาด รวมไปถึงการตัดหน้าคู่แข่งขันที่จะลงทุนในเมืองที่
น่าสนใจจึงไปทาการลงทุนก่อน (McKinsey Global Institute,1998 ; Pricewaterhousecoopers,
2001)
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ประเภทของกิจการที่พัก
ประเภทของกิจการที่พักที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะมีการแบ่งประเภทตามขนาด ทาเล การ
ให้บริการ หรือแบ่งตามวัตถุประสงค์ของผู้มาพัก มีผลต่อการความยากง่าย ความสนใจ ในกา ร
จัดหาผู้ร่วมทุนที่แตกต่างกัน เพราะแต่ละประเภทมีการใช้เงินลงทุนที่มีขนาดต่างกัน และความ
เสี่ยงทางการเงิน รวมถึงระยะเวลาในการคืนเงินทุนก็แตกต่างกัน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา , 2548 ;
วิษณุ บ่างสมบูรณ์ , 2548 ; อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช , 2548 ; ปรีชา แดงโรจน์ , 2549 ; Alan &
James, 2006 ; David & Jack, 2006) ; Denney & Michael, 2007) ทั้งนี้ธุรกิจที่พักซึ่งเป็นธุรกิจ
บริการที่มีรายได้ไม่สม่าเสมอตลอดปี รายได้ในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวจึงเป็นปัจจัยสาคัญอีก
ปัจจัยหนึ่งนอกเหนือจากอุปทานด้านห้องพัก อุปสงค์ด้านห้องพัก และสถานการณ์แรงงาน ที่มีผล
ต่อการจัดหาผู้มาร่วมทุน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2551 ; Kundu, 1994 ; Danskin,
Dibrell & Kedia, 2005 ; World Tourism Organization, 2006)
รูปแบบของกิจการ
รูปแบบของกิจการที่พัก ไม่ว่าจะเป็น กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้น ส่วนสามัญ ห้าง
หุ้ นส่วนจากัด บริษัท จากัด หรือ บริษัทมหาช นจากัดก็ตาม ถ้ามี อัตราการเติบโตที่น่าสนใจ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ มีบริการที่สะอาดปลอดภัยและมีมาตรฐาน จะมีผ ลต่อการตัดสินใจใน
การร่วมทุนทาธุรกิจด้วย (สันติ กีระนันทน์ , 2546 ; เพชรี ขุมทรัพย์ , 2552 ; Dhanaraj & Beamish
(2005) ; Raff , Ryan & Stachler, 2006) อัตราการเติบโตและประสิทธิภาพ นี้วัดได้จากข้อมูล ทาง
การเงิน ที่น่าเชื่อถือ (กระทรวงอุตสาหกรรม , 2549 ; World Tourism Organization, 2006)
รวมทั้งการร่วมทุนหลายกรณีทาไปเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด ในภาวะวิกฤติ ห รือทาไปเพื่อเพิ่มพลังใน
การเติบโตที่รวดเร็วขึ้นจากการระดมทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรบุคคล และการใช้เครือข่าย
ความสัมพันธ์ ที่ต่างฝ่ายต่างมีนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน (Horst, 1972 ) ; Erramilli & D’
Souza, 1993 ; Khan , Wu & Kang, 2004 ; Oviatt & McDougall, 2005 ; Johanson & Vahlne,
2006) ซึ่ง เงื่อนไขการลงทุนใน ด้านความต้องการและปริมาณของลูกค้า ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
การแข่งขันในธุรกิจ ที่ไม่รุนแรงเกินไป การมีสายสัมพันธ์และการสนับสนุนในอุตสาหกรรม ที่ดี
อัตราดอกเบี้ย ที่ไม่สูงจนเกินไป มีเสถีย รภาพด้านอัตร าแลกเปลี่ยน และเสถียรภาพทางการเมือง
และเศรษฐกิจ และ นโยบายกิจการ ที่เปิดรับการร่วมทุน ล้วนเป็น รูปแบบ เงื่อนไขสาคัญต่อการ
ตัดสินใจในการหาผู้มาร่วมทุน (Porter, 1998 ; Chaundy, 2002 ; Duncan, 2003 ; Chow &
Kim, 2004 ; Khan , Wu & Kang, 2004)
เมื่อพิจารณาจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยว ข้องและจากการเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพ ในพื้นที่และได้ ทาการวิเคราะห์แล้ว ค้นพบว่าปัจจัยสาคัญที่ มีต่อรูปแบบการจัดการ
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การเงิน ของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักใ นจังหวัดสมุทรสงคราม มีความสอดคล้องกัน โดยสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ซึ่งเป็น ตั วแปรอิสระ (Independent Variables) คือ 1) ปัจจัย
ความสาคัญ ในสินทรัพย์ที่ถือครอง (Ownership specific advantage : Own) ประกอบด้วย 1.1
ศักยภาพและขนาดของตลาด 1.2 การมีความสัมพันธ์ของเครือข่ายในการประกอบธุรกิจ 1.3
รูปแบบการดาเนินงานของธุรกิจ 1.4 ขนาดของธุ รกิจ 1.5 ประสบการณ์ที่มีในวงการธุรกิจ และ
1.6 ศักยภาพของบุคลากร 2) ปัจจัยความได้เปรียบด้านสภาพภูมิศาสตร์ (Location specific
advantage : Locate) ประกอบด้วย 2.1 นโยบายรัฐบาล 2.2 สิทธิพิเศษที่จะได้รับในการลงทุน
2.3 วัฒนธรรมองค์กร 2.4 ตลาดในพื้ นที่ 2.5 โครงสร้างพื้นฐาน และ 2.6 ต้นทุนการ
บริหารงาน 3) ปัจจัยความได้เปรียบด้านการบริหารภายในกิจการ (Internalization specific
advantage : In ) ประกอบด้วย 3.1 ความเสี่ยงด้านการเงิน 3.2 การเข้าถึงเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรม 3.3 กลยุทธ์ด้านราคาในการแข่งขั น 3.4 ลูกค้าที่กิจการมีอยู่แล้ว 3.5 กระบวนการ
ทางาน และ 3.6 ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา 4) ลักษณะของกิจการ (Business profile :
B) ประกอบด้วย 4.1 ที่ตั้งของกิจการ 4.2 ประเภทของกิจการที่พัก 4.3 รูปแบบของกิจการ
ส่วนตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ รูปแบบการจัดการทางการเงิน จาแนกเป็น 2
ลักษณะคือ แนวทางการร่วมทุน จะกาหนดค่าในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 1 ส่วนแนวทางอื่น จะ
กาหนดค่าในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 0 สามารถแสดงเป็นกรอบแนวคิดได้ดังภาพ 3
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สมมติฐานของการวิจัย
จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ข้างต้น ทาให้ได้สมมติฐานในการวิจัย 4 ข้อดังต่อไปนี้
1. รูปแบบการจัดการการเงิน ของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักใน จังหวัดสมุทรสงคราม
ขึ้นอยู่กับความสาคัญในสินทรัพย์ที่ถือครอง
2. รูปแบบการจัดการการเงิน ของผู้ประกอบการ ธุรกิจที่พักใน จังหวัดสมุทรสงคราม
ขึ้นอยู่กับความสาคัญด้านสภาพภูมิศาสตร์
3. รูปแบบการจัดการการเงิน ของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักใน จังหวัดสมุทรสงคราม
ขึ้นอยู่กับความสาคัญในด้านการบริหารงานภายในธุรกิจ
4. รูปแบบการจัดการการเงิน ของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักใน จังหวัดสมุทรสงคราม มี
ความสัมพันธ์กับลักษณะของธุรกิจ

นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ
สาหรับการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงคราม
สู่เศรษฐกิจยั่งยืน จะกาหนดนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการดังต่อไปนี้
ความสาคัญ ในสินทรัพย์ที่ถือครอง หมายถึง การที่กิจการมีสินทรัพย์ทั้งที่มี ตัวตน
และไม่มีตัวตนแล้วทาให้กิจการเกิดประโยชน์ต่อการทาธุรกิจ อันประกอบด้วย
ศักยภาพและ ขนาดของตลาด หมายถึง การที่กิจการยังสามารถขยายตลาดได้จาก
จานวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น และปกป้องส่วนแบ่งตลาดเดิมที่มีอยู่ได้ แม้จะมีการแข่งขันที่รุนแรง
การมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายในการประกอบธุรกิจ หมายถึง การที่ผู้บริหารตระหนัก
ถึงความสาคัญในการเป็นสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยซึ่งจะทาให้เกิดการขายได้ง่าย นอกจากนั้น
ยังมีความสามารถในการจัดหาแรงงานในพื้นที่ซึ่งอาจมีค่าแรงงานสูง ตลอดจนมีควา มสามารถ
แสวงหาพันธมิตรมาร่วมดาเนินกิจการได้
รูปแบบการดาเนินกิจการ หมายถึง การดาเนินงานที่ต้องอาศัยเงินทุนที่มีความ
เหมาะสมโดยมีข้อมูลในการตัดสินใจร่วมไปกับความชานาญในธุรกิจที่พัก ซึ่งเป็นผลจากสภาพ
เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ในอันที่จะทาให้สามารถจ่ายดอกเบี้ยและภาษีของธุรกิจได้
ขนาดของธุรกิจ หมายถึง ขนาดของกิจการที่พักทั้งใหญ่ กลาง และขนาดเล็ก ที่จะ
ส่งผลให้เกิดการร่วมทุน การอยู่รอดของธุรกิจ การทาตลาดกับลูกค้าอันอาจมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานและการใช้เทคโนโลยีของกิจการได้
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ประสบการณ์ที่มีในวงการธุรกิจ หมายถึง ระยะเวลาในการทาธุรกิจนับแต่ก่อตั้งกิจการ
อันมีผลให้เกิดเครือข่ายในวงการ การมีประสบการณ์ยาวนานจะมีผลต่อความสามารถของ
บุคลากรในอันที่จะเข้าใจความต้องการของลูกค้าและตอบสนองได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการมี
ประสบการณ์ยาวนานจะทาให้ขนาดของธุรกิจมีการเติบโตขึ้น
ศักยภาพของบุคลากร หมายถึง การที่กิจการมีบุคลากรทุกระดับมีความรู้
ความสามารถในธุรกิจ ทั้งที่มีผลมาจากประสบการณ์ในธุรกิจที่พักและจากการศึกษาอบรม
โดยเฉพาะความสามารถของบุคลากรในระดับบริหารที่จะดึงดูดความสนใจให้เกิดการร่วมทุน
ความ สาคัญ ด้านสภาพภูมิศาสตร์ หมายถึง การมี ทาเลที่ตั้ง และปัจจัยทางด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่ตั้งธุรกิจ อันจะทาให้ได้รับความสะดวกและเหมาะสมต่อธุรกิจที่พัก
ประกอบด้วย
นโยบายรัฐบาลด้านกฎหมายการลงทุน หมายถึง การที่หน่วยงานของรัฐในพื้นที่มีการ
ลดระเบียบขั้นตอนการทางานให้เกิดความสะดวกต่อการทาธุรกิจ มีการปรับกฎหมายเกี่ยวกับการ
ลงทุนให้มีความเหมาะสม มีการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่อย่างจริงจัง
เอื้ออานวยให้เป็นพื้นที่ที่ได้รับสิทธิทางภาษีในการทาธุรกิจ ตลอดจนมีการให้ความรู้ในนโยบาย
รัฐบาลกับผู้ประกอบการเพื่อนาไปใช้คว บคุมต้นทุนในการบริหารงานได้อย่าง เหมาะสมต่อการทา
ธุรกิจ
โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง บริเวณพื้นที่ทาการวิจัยมีระบบการขนส่ง และการสื่อสาร
ที่ทันสมัย มีความพร้อมด้านการรักษาความสะอาด ด้านการรักษาความปลอดภัย มีความพร้อม
ของสาธารณูปโภคและได้รับความสะดวกในการติดตั้งสาธารณูปโภคสาหรับการทาธุรกิจที่พัก
การตลาดในพื้นที่ หมายถึง ภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ส่งผลให้
เกิดความเสี่ยงในด้านการลงทุน รวมถึงความมีเสถียรภาพของรัฐบาลที่ทาให้เกิดความน่าสนใจใน
การลงทุน ซึ่งส่งผลให้กิจการต้องมีการบริหารงานอย่างก ระจายอานาจโดยเป้าหมายในการทา
การตลาดในพื้นที่ให้ชัดเจน
ความสาคัญด้านการบริหารงานภายในกิจการ หมายถึง การบริหารงานในกิจการ
ทุกด้าน อย่างเหมาะสม อัน จะทาธุรกิจดาเนินไปได้ดีและทาให้เกิดการตัดสินใจร่วมทุน
ประกอบด้วย
การมีแนวคิดทางนวัตกรรม หมายถึง การที่กิจการมี การปรับแผนงาน นโยบาย ให้
เหมาะกับเป้าหมายของธุรกิจ กิจการมีการจัดให้มีสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า ตลอดจน
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สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานคิดสร้างสรรค์บริการใหม่ให้กับลูกค้า ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือให้
เหมาะต่อการทางาน และพยายามหาช่องทางใหม่ในการให้บริการ
ความเสี่ยงทางการเงิน หมายถึง การที่กิจการได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
ระหว่างสกุลเงินบาทกับเงินตราสกุลอื่นที่ผันผวนบ่อย รวมไปถึงระดับของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่
ในระดับสูง และหาแหล่งเงินกู้ยาก ผู้บริหารจึงต้องให้ความสาคัญในด้านนี้
การเข้าถึงเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ นวัตกรรม หมายถึง การที่กิจการใช้ความทันสมัย
ในการรับค่าบริการผ่านบัตรเครดิต และไม่คิดค่าบริการเพิ่ม รวมไปถึงการรับจองที่พักผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต และมีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการ
ติดต่อสื่อสารอย่างสะดวกรวดเร็ว
การให้ความสาคัญกับลูกค้า หมายถึง การที่กิจการให้ความสนิทสนมจนเกิดเป็น
ความคุ้นเคยกับแขกที่มาพักจนอาจเกิดการร่วมกันทาธุรกิจ มีการให้บริการอย่างเอาใจใส่ ดูแล
รักษาทรัพย์สินของลูกค้าให้มีความปลอดภัย และให้ความสาคัญต่อความต้องกา รของลูกค้าที่
กิจการให้บริการได้
กระบวนการทางาน หมายถึง การพยายามหาแนวทางการทางานที่จะเกิดการ
ประหยัดและได้เปรียบในการตั้งราคา มีการควบคุมต้นทุนด้วยการใช้ทั้งคนและเทคโนโลยี ซึ่งทา
ให้ลดค่าใช้จ่ายลง และมีการตั้งราคาตามกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการห้องพักที่มีความแตกต่างกัน
ลักษณะของกิจการ หมายถึง ลักษณะโดยรวมของธุรกิจ อันได้แก่
ตาแหน่งที่ตั้งของกิจการในพื้นที่ที่ทาการวิจัย แยกเป็นรายอาเภอประกอบด้วยแม่กลอง
อัมพวา และบางคนที
ลักษณะประเภทของกิจการที่พักว่าเป็น โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์
รูปแบบกิจการว่าเป็นรูปแบบบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือ กิจการเจ้าของคนเดียว
การร่วมทุน หมายถึงการที่กิจการตั้งแต่ 2 แห่งตกลงลงทุนผลิตสินค้าหรือให้บริการ
ร่วมกันโดยทาความตกลงเกี่ยวกับเงินลงทุน สิทธิความเป็นเจ้าของ การแบ่งผลประโยชน์ รวมถึง
การเข้าร่วมถือหุ้นในอีกกิจการหนึ่ งซึ่งก่อตั้งมาก่อนแล้ว อาจมีหรือไม่มีอานาจในการตัดสินใจใน
การบริหารงานก็ได้ เป็นการร่วมทุนอย่างถาวรหรือเพียงครั้งคราวก็ได้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีมูลค่า
คิดเป็นเงินได้ในการทาธุรกิจ โดยต้องเป็นการลงทุนทางตรงไม่ใช่การลงทุนผ่านตลาดการเงิน
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการการเงินของ
ธุรกิจที่พักในจังหวั ด
สมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยั่งยืน ” ผู้วิจัยทาการศึกษาวิจัย โดย มีแนวทางที่จะ ปฏิบัติ 3
แนวทาง คือ เริ่มด้วยการวิจัยจากเอกสาร และดาเนิน การวิจัยเชิง คุณภาพในลาดับถัด มา โดยใช้
กระบวนการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากนั้นในขั้นตอนสุดท้ายจะทาการวิจัยในเชิง ปริมาณ ทั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการลงทุนที่ส่งผลให้เกิดการจัดการทางการเงินที่เหมาะสม
ของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากนี้ ยัง ศึกษาถึงระดับ ความสาคัญ
ของปัจจัยในการลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุน
และต้องการที่จะ สร้างรูปแบบการลงทุนที่
เหมาะสมสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้วิจัยเริ่มต้นด้วยกา รศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่เป็น ข้อมูล ทุติยภูมิ เช่น เอกสารสถิติ
จานวนมากจากสานักงานสถิติแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตาราและเอกสารทาง
วิชาการ รวมทั้งบทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและที่มีเนื้อหาใกล้เคียง ข่าวสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นสื่ อเอกสา ร และที่เป็นสื่ออิเลกทรอนิกส์ พร้อม ๆกับการลงพื้นที่จังหวัด
สมุทรสงครามในนามสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการทาประชาคมกับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง และมีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องอีกหลายครั้ง จากนั้นจึงกลั่นกรองแนวคิด ทฤษฎี
และองค์ความ รู้เหล่านั้น จนได้เป็นองค์ประกอบของ ปัจจัยที่มี ต่อรูปแบบการจัดการการเงินของ
ธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงคราม

การวิจัยเชิงคุณภาพ
สาหรับแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพนัน้ ผู้วิจัยได้ออกแบบไว้ตามแนวทางของ Lincoln
& Guba (1985) คือเริ่มจากการกาหนดจุดเน้นของการวิ จัย กาหนดกระบวนทัศน์ การวิจัยให้
สอดคล้องกับจุดเน้นและทฤษฎีที่ใช้เป็นเครื่องชี้นาการวิจัย กาหนดบุคคลและสถานที่ที่จะไปเก็บ
ข้อมูล กาหนดเครื่องมือที่จะใช้ในการเก็บข้อมูล วางแผนการเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล
วางแผนกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลวางแผนเกี่ยวกับสิ่ งอานวยความสะดวก จนถึงวางแผน
เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงคุณภาพจะทาด้วยวิธี การสัมภาษณ์
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เชิงลึก (In-depth Interview)(Lincoln & Guba, 1985 ; Maykut & Morehouse, 1994) โดยทา
การ กาหนดว่าจะ สัมภาษณ์เจ้าของ หรือผู้บริหารที่มีส่วนกาห นด แนวนโยบายของสถาน
ประกอบการที่พัก นั้น ๆ และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองที่ผ่านเหตุการณ์ที่ผู้วิจัย
ต้องการรู้ด้วยความยินดี ผู้วิจัยจะวางแผนการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการที่พักจากทุกอาเภอ
โดยเลือกจากประเภทของสถานประกอบการที่มีคาตอบเหมือนกันจานวนมากที่สุ ดและรองลงมา
และจากลักษณะการดาเนินธุรกิจที่มีคาตอบมากที่สุดและที่รองลงมา จนกระทั่งข้อมูลที่ได้รับจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกมีความซ้า ในด้านการเข้าถึงและการทาความคุ้นเคยกับเจ้าของหรือผู้บริหาร
ที่ทาการสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยจะเลือกสถานประกอบการที่พักที่เจ้าของห รือผู้บริหารให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีตั้งแต่ที่ผู้วิจัยมาลงพื้นที่และเป็นแขกเข้าพัก ซึ่งทั้งหมดล้วนให้ข้อมูลเป็นอย่างดี
มากและข้อมูลที่ได้นับเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อการทาวิจัย จัดเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบจงใจ
(Purposefully Sampling) (Miles & Huberman, 1994 ; Creswell, 1998) ทั้งนี้ก่อนที่จะทาการ
สัมภาษณ์เจาะลึก ผู้วิจัยจะขออนุญาตพบเจ้าของหรือผู้บริหารของกิจการ และรอจนกว่าจะพร้อม
ให้ข้อมูล ทั้งนี้ได้ มีการเตรียมคาถามไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ เตรียมอุปกรณ์การ
บันทึกวีดิทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์ พ ร้อมทั้ งนัดหมายผู้ช่วยวิจัยที่ เดินทางไปด้วยกันในการบันทึก
คาสัมภาษณ์และ บทสนทนา ก่อนการ สัมภาษณ์ ผู้วิจัยและผู้ช่วยจะตรวจเช็คเอกสาร วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือและสื่อต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ในการเก็บข้อมูลในกระเป๋าเอกสารว่าครบถ้วน
ทดสอบว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เตรียมแ บตเตอรี่สารอง ไว้อีก 1 ชุด เพื่อติดตั้งและลอง
อุปกรณ์สื่อเหล่านั้นให้พร้อมใช้งานจริง เมื่อถึงเวลานัดหมายและได้พบผู้ถูกสัมภาษณ์แล้ว ผู้วิจัย
และผู้ช่วยจะกล่าวสวัสดีและ แนะนาตัว ในการขออนุญาตสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้
ประกอบการทาวิจัยในการให้บริการต่อท้องถิ่ นและชุมชน โดยที่ผลของการวิจัย มิได้นาไปใช้เพื่อ
การอื่นและจะไม่ทาให้กิจการของผู้ถูกสัมภาษณ์เกิดความเสียหายในทางธุรกิจ รวมถึง ขออนุญาต
ผู้ถูกสัมภาษณ์ในการบันทึกภาพและเสียง โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที เมื่อสัมภาษณ์ ได้ครบ
ทุกประเด็นในเวลาที่กาหนดไว้แล้วนั้น ผู้วิจัยจะกล่าวปิดการสัมภาษณ์โดยกล่าวในประเด็นว่ามี
ข้อมูลใดเพิ่มเติมที่ผู้ถูกสัมภาษณ์จะให้รายละเอียดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมอีกแล้ว ผู้วิจัย
จะสรุปข้อมูลทั้งหมดจากการสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งเปิดสื่อบันทึกให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ดู และ
ฟังเป็นการยื นยันอีกครั้ง พร้อมไปกับการทดสอบว่าสื่อบันทึกทั้งหลายมีการทางานจริ ง แล้วจึง
กล่าวขอบคุณ ยุติการสัมภาษณ์
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การวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจัยเชิงปริมาณซึ่งทาในรูปแบบการสารวจนั้น ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็น
กิจการที่พัก ซึ่งประกอบด้ วย โรงแรม รีสอร์ท และโฮมสเตย์ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งผู้วิจัย
ได้รับทะเบียนรายชื่อกิจการเหล่านี้จากเว็บไซต์ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และของ
หน่วยงานราชการหลายแห่งของจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้ง จากการลงสารวจพื้นที่จริง ด้วย
ปัจจุบันมีกิจการที่พักในเขตพื้นที่ทาการวิจัยทั้งห มด 161 กิจการซึ่งถือว่ามีจานวนไม่มากเกินไป
ผู้วิจัย จึงตัดสินใจทาการเก็บข้อมูลด้วยการสามโน โดยจะเป็นการสอบถามข้อมูลจากเจ้าของ
กิจการหรือจากผู้บริหารกิจการที่พักที่มีส่วนกาหนดนโยบายของกิจการ สรุป
ได้ว่า จานวน
ประชากรจากอาเภอเมืองสมุทรสงครามหรือแม่กลองมีจานว น 51 กิจการ โดยแบ่งเป็นโรงแรม
7 แห่ง โฮมสเตย์ 27 แห่ง และรีสอร์ท 17 แห่ง ประชากรจากอาเภออัมพวามีจานวน 85
กิจการ โดยแบ่งเป็นโฮมสเตย์ 60 แห่ง และรีสอร์ท 25 แห่ง และประชากรจากอาเภอบางคนที
มีจานวน 25 กิจการ โดยแบ่งเป็นโฮมสเตย์ 22 แห่ง และรีสอร์ท 3 แห่ง (ดังรายชื่อใน
ภาคผนวก ก)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือ 2 ประเภท ประกอบด้วย
1. เครื่องมือในการวิจัยเชิ งคุณภาพ ผู้วิจัยจะใช้การสัมภาษณ์ เชิงลึก จากเจ้าของหรือ
ผู้บริหารที่มีส่วนกาหนดนโยบายของสถานประกอบการที่พัก จากแต่ละอาเภอ โดยจะเป็น เจ้าของ
หรือผู้บริหารสถานประกอบการ ทั้งนี้ผู้วิจัยจะเลือกสถานประกอบการที่พัก ที่ผู้วิจัยเป็นแขกเข้าพัก
หรือไปรับประทานอาหารและ เจ้าของหรือผู้บริหาร ให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี โดย ในการ
สัมภาษณ์จะกาหนดโครง สร้างการสัมภาษณ์อันเป็นประเด็นสาคัญในแต่ละหัวข้อไว้เป็นการ
ล่วงหน้า เพื่อให้การสัมภาษณ์ได้ผลอย่างเต็มที่และใช้เวลาในการสัมภาษณ์ให้น้อยที่สุด คาดว่า
ไม่ควรเกิน 30 นาที โดยมีทั้งคาถามเชิงพรรณนา และคาถามเชิงวิเคราะห์หรืออธิบาย ตัวอย่าง
คาถามที่จาเป็น (Essential Questions) ในการสัมภาษณ์เช่น
คาถามที่ 1 กิจการของท่านมีรูปแบบการจัดการการเงินอย่างไร และส่งผล
อย่างไรต่อการบริหารงาน
คาถามที่ 2 ท่านคิดว่ามีปัจจัย ใดบ้างที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
จัดการการเงิน
คาถามที่ 3 ทาเลที่ตั้งของธุรกิจที่พั กในอาเภอนี้ มีผลต่อกา รเลือกรูปแบบการ
จัดการการเงินอย่างไรบ้าง

รูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยั่งยืน ผ.ศ.กฤษฎา สังขมณี
http://www.ssru.ac.th

61

คาถามที่ 4 ประเภทของธุรกิจที่พักแต่ละแบบ มีผลต่อการเลือกรูปแบบการ
จัดการการเงินอย่างไรบ้าง
คาถามที่ 5 ลักษณะการจดทะเบียนทาธุรกิจแต่ละแบบ มีผลต่อการเลือก
รูปแบบการจัดการการเงินอย่างไรบ้าง
ในระหว่างที่ทาการสัมภาษณ์จะขออนุญาตบันทึกเสียง หรือภาพ หรือทั้งเสียง
และภาพ เพื่อเป็นหลักฐานสาหรับงานวิจัย และเพื่อใช้ในการวิเคราะห์รายละเอียด หลังจากได้
ข้อมูลมาแล้วผู้วิจัยจะทาการจัดระเบียบข้อมูล ทางกายภาพด้วยการถอดเทป เป็นเอกสารผลการ
สัมภาษณ์ และเก็บรักษ าข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ ตลอดจน บรรณาธิกรณ์ จัดระเบียบเนื้อหา
แสดงข้อมูล จากการจัดกลุ่มตามประเด็นหลักและประเด็นย่อย เปรียบเทียบข้อมูลจากแต่ละ
ตัวอย่าง เชื่อมโยงแนวคิดที่สัมพันธ์กันให้มีความหมาย และสรุปตีความด้วยการบรรยายผลทั้งที่
เป็นรูปธรรมและที่เป็นนามธรรมในที่สุด (ชาย โพธิสิตา, 2549)
2. เครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเชิงสารวจในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ซึ่งการสร้างแบบสอบถามนั้นได้มาจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ตลอดจน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้ได้ตัวแปรและมาตรวัดที่นักวิชาการใน อดีตเคยใช้มาก่อน จากนั้น
จะคัดเลือกเฉพาะมาตรวัดที่มีค่าความเชื่อถือได้ในเกณฑ์ที่สูง โดยดูจากค่าสัมประสิทธิ์
Cronbach alpha ที่มีค่ามากกว่า 0.6 ในกรณีที่เป็นการวิจัยเชิงสารวจ ตามคาแนะนาของ Hair
et al. (2006) แล้วนาเอามาตรวัดดังกล่าวนั้นมาทาการปรับปรุ งข้อคาถามให้เกิดความเหมาะสม
สาหรับการวิจัยครั้งนี้

การสร้างมาตรวัด
การสร้าง มาตรวัดในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย ได้ทาการวิเคราะห์จากข้อมูลที่เก็บในพื้นที่
ตามแนวทางที่ได้ทาการทบทวนวรรณกรรมมาก่อนหน้านี้ (ดังปรากฏในภาคผนวก ข ) จากกรอบ
แนวคิดปัจจัยที่มี การเลื อกรูปแบบการจัดการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงคราม คือ
ความสาคัญ ในการถือครองทรัพย์ สิน (Owner specific) ประกอบด้วยตัวแปรจานวน 6 ตัวแปร
ความสาคัญ ในสภาพภูมิศาสตร์ (Location specific) ประกอบด้วยตัวแปรจานวน 4 ตัวแปร
และความสาคัญ ด้านการบริหารงานภายในกิจการ (Internalization specific) ประกอบด้วยตัว
แปรจานวน 5 ตัวแปร โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อตรวจสอบดูว่าตัวแปรทุก ๆ ตัวนั้นได้ถูกจัด
วางลงอย่างเหมาะสมในปัจจัยหลัก ทั้งนี้โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือความร่วมมือกัน
(communality) ระหว่างตัวแปรด้วยกันเองเป็นฐานในการเปลี่ยนสภาพตัวแปรหลาย ๆ ตัวให้
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เหลือเพียงปัจจัยที่เกี่ยวข้องจริง ๆ ไม่กี่ปัจจัย และในแต่ละด้านของปัจจัยนั้นจะต้องมี
องค์ประกอบของตัวแปรหลายตัวที่มีความเกี่ยวข้องร่วมกันสูงดังนี้
ปัจจัยความสาคัญในสินทรัพย์ที่ถือครอง (Own) ประกอบด้วยตัวแปร 6 ตัวแปร คือ
1. การมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายในการประกอบธุรกิจ (RELATION) หมายถึง การมี
ผู้รู้จักคุ้นเคยและช่วยเหลือกันได้ในวงการธุรกิจนั้นอาจอยู่ในรูปของนายหน้า ตัวแทน องค์กรหรือ
ติดต่อกันโดยตรง มีการทางานกันเป็นทีม และผู้ประกอบการต้องมีค วามรู้ถึงลักษณะของสินค้า
หรือบริการในตลาดหรือพื้นที่ที่จะเข้าไปลงทุน
โดยมีงานวิจัยในอดีตรองรับอาทิเช่นงานของ
Anderson & Gatingnon, 1986 ; Erramilli & D’ Souza, 1993 ; Danskin , Dibrel & Kedia
(2005) ; Oviatt & McDougall, 2005 ; Johanson & Vahlne, 2006
การสร้างมาตรวัดตัวแปรการมีความสัมพันธ์ของเครือข่ายในการประกอบธุรกิจ ผู้วิจัย
ได้พัฒนาจากผลการศึกษาของ Danskin , Dibrel & Kedia (2005) ใช้วิธีทางสถิติในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบด้วยหลักความสอดคล้องภายใน เพื่อห
าค่าสัมประสิทธิ์ (Cronbach
Alpha) ของมาตรวัดแต่ละรายการคาถาม พบว่ามีรายการที่ เป็นองค์ประกอบของความสาคัญ ใน
ด้านการมีความสัมพันธ์ของเครือข่ายในการประกอบธุรกิจจานวน 5 รายการ มีค่า Corrected
Item-total Correlation ตั้งแต่ 0.354 - 0.584 และมีค่าโดยรวมเท่ากับ 0.754 ดังตาราง 1
ตาราง 1 มาตรวัดการมีความสัมพันธ์ของเครือข่ายในการประกอบธุรกิจ
ลาดับ
ข้อ
1

2
3
4
5

รายการข้อคาถาม
ผู้บริหารเน้นเป็นสมาชิกสมาคม ที่เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว เพราะจะเป็นตัวแทนขาย
ให้กับกิจการ
กิจการมีแรงงานที่สามารถจัดหาได้ง่ายใน
พื้นที่ที่ทาธุรกิจ
กิจการมีการร่วมทุนกับต่างชาติเพราะเป็น
กิจการขนาดใหญ่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง
กิจการที่พักขนาดเล็กมีแนวโน้มร่วมทุน
เพื่อการอยู่รอดมากขึ้น
การที่บุคคลากรที่มีค่าจ้างแรงงานสูง ทา
ให้เป็นอุปสรรคต่อการขยายการลงทุน
ค่า Alpha รวม

Corrected
Item-total
Correlation

Factor
loading

ชื่อตัวบ่งชี้

0.723

RELATION1

0.354

0.663

RELATION2

0.514

0.639

RELATION3

0.629

0.535

RELATION4

0.544

0.508

RELATION5

0.584

RELATION

0.754
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2. รูปแบบการดาเนินงานของกิจการ (PATTERN) หมายถึง แนวทางที่กิจการดาเนิน
อยู่จากเงินทุน ประสบการณ์ ให้ สอดรับกับภาวะภายนอก
และมีข้อมูลในการตัดสินใจที่
น่าเชื่อถือ โดยมีงานวิจัยในอดีตรองรับอาทิเช่นงานของ Khan , Wu & Kang, 2004 ; Danskin ,
Dibrel & Kedia (2005) ; Dhanaraj & Beamish, 2005 ; Raff , Ryan & Stachler, 2006
การสร้างมาตรวัดตัวแปร รูปแบบการดาเนินงานของกิจการ ผู้วิจัยได้พัฒนาจากผล
การศึกษาของ Danskin , Dibrel & Kedia (2005) ใช้วิธีทางสถิติในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ด้วยหลักความสอดคล้องภายใน เพื่อ หาค่าสัมประสิทธิ์ ของมาตรวัดแต่ละรายการคาถาม พบว่า
มีรายการที่ เป็นองค์ประกอบ ของความสาคัญ ในด้านรูปแบบการดาเนินงานของกิจการจานวน 5
รายการ มีค่า Corrected Item-total Correlation ตั้งแต่ 0.473 - 0.713 และมีค่าโดยรวมเท่ากับ
0.820 ดังตาราง 2
ตาราง 2 มาตรวัดการมีความสัมพันธ์ของรูปแบบการดาเนินงานของกิจการ
ลาดับ
ข้อ
1
2

3
4
5

รายการข้อคาถาม
รูปแบบการดาเนินงานขึ้นอยู่กับเงินลงทุน
และประสบการณ์ในการทาธุรกิจ
ลักษณะการดาเนินธุรกิจมีผลมาจาก
สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทย
กิจการมีความสามารถชาระหนี้ธนาคารได้
อย่างต่อเนื่อง
กิจการมีความมั่นคงสามารถชาระภาษีได้
กิจการมีข้อมูลทางการเงินที่น่าเชื่อถือเพื่อ
ใช้ตัดสินใจในธุรกิจ
ค่า Alpha รวม

Factor
loading

ชื่อตัวบ่งชี้

Corrected
Item-total
Correlation

0.719

PATTERN1

0.612

0.671

PATTERN2

0.579

0.653

PATTERN3

0.713

0.633

PATTERN4

0.473

0.544

PATTERN5

0.693

PATTERN

0.820

3. ประสบการณ์ที่มีในวงการธุรกิจ (EXPERIENCE) หมายถึง การก่อตั้งและดาเนิน
ธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง มีบุคลากรที่ทางานให้องค์กรมายาวนาน เข้าใจวัฒนธรรมการบริการ
ลูกค้า โดยมีงานวิจัยในอดีตรองรับอาทิเช่นงานข อง Danskin , Dibrel & Kedia (2005) ;
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Oviatt & McDougall, 2005 ; Johanson & Vahlne, 2006 ; Raff , Ryan & Stachler, 2006 ;
Randøy , Dibrell & Craig, 2008
การสร้างมาตรวัดตัวแปร ประสบการณ์ที่มีในวงการธุรกิจ ผู้วิจัยได้พัฒนาจากผล
การศึกษาของ Danskin , Dibrel & Kedia (2005) ใช้วิธีทางสถิติในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ด้วยหลักความสอดคล้องภายใน เพื่อ หาค่าสัมประสิทธิ์ ของมาตรวัดแต่ละรายการคาถาม พบว่า
มีรายการที่ เป็นองค์ประกอบของความสาคัญในด้านการมีประสบการณ์ ในวงการธุรกิจจานวน 4
รายการ มีค่า Corrected Item-total Correlation ตั้งแต่ 0.531 - 0.635 และมีค่าโดยรวมเท่ากับ
0.787 ดังตาราง 3
ตาราง 3 มาตรวัดการมีความสัมพันธ์ของประสบการณ์ที่มีในวงการธุรกิจ
ลาดับ
ข้อ
1
2
3
4

รายการข้อคาถาม
การมีเครือข่ายในธุรกิจที่เข้มแข็งสืบเนื่อง
จากประสบการณ์ยาวนานของกิจการ
บุคคลากรที่ทางานกับธุรกิจมานาน ล้วน
มีผลต่อการดารงอยู่ของกิจการ
ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจวัฒนธรรม
ต่างชาติ จึงเกิดความประทับใจต่อลูกค้า
ธุรกิจที่พักที่มีประสบการณ์ยาวนานส่งผล
ให้มีขนาดธุรกิจที่ใหญ่กว่ากิจการเริ่ม
ก่อตั้ง
ค่า Alpha รวม

Factor
loading

ชื่อตัวบ่งชี้

Corrected
Item-total
Correlation

0.765

EXPERIENCE1

0.622

0.651

EXPERIENCE2

0.635

0.521

EXPERIENCE3

0.616

0.505

EXPERIENCE4

0.531

EXPERIENCE

0.787

4. ขนาดของธุรกิจ (SIZE) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพภายนอก จานวนเงินที่ใช้
ลงทุน จานวนพนักงาน ที่ปฏิบัติ งาน ทาให้มีความสามารถในการบริหารจัดการและจูงใจต่อผู้
มาร่วมทุน โดยมีงานวิจัยในอดีตรองรับอาทิเช่นงานของ Horst, 1972 ; Khan , Wu & Kang,
2004 ; Danskin , Dibrel & Kedia (2005)
การสร้างมาตรวัดตัวแปรขนาดธุรกิจ ผู้วิจัยได้พัฒนาจากผลการศึกษาของ Danskin ,
Dibrel & Kedia (2005) ใช้วิธีทางสถิติในการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยหลักความสอดคล้อง
ภายใน เพื่อ หาค่าสัมประสิทธิ์ ของมาตรวัดแต่ละรายการคาถาม พบว่ามีรายการที่เป็
น
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องค์ประกอบของความสาคัญ ในด้านขนาดธุรกิจจานวน 5 รายการ มีค่า Corrected Item-total
Correlation ตั้งแต่ 0.539 - 0.811 และมีค่าโดยรวมเท่ากับ 0.879 ดังตาราง 4
ตาราง 4 มาตรวัดขนาดของธุรกิจ
ลาดับ
ข้อ
1
2
3
4

5

รายการข้อคาถาม
การร่วมทุนกับต่างชาติขึ้นกับขนาดธุรกิจ
กิจการทีพ่ ักขนาดใหญ่จะอยู่รอดได้ดีกว่า
กิจการขนาดเล็กในภาวะวิกฤต
กิจการขนาดใหญ่มักทาการตลาดกับ
ชาวต่างชาติมากกว่ากิจการขนาดเล็ก
กิจการที่พักขนาดใหญ่จะมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานมากกว่ากิจการขนาด
เล็ก
กิจการที่พักที่มีขนาดใหญ่มักมีการใช้
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
ค่า Alpha รวม

Factor
loading

ชื่อตัวบ่งชี้

0.680

SIZE1

Corrected
Item-total
Correlation
0.754

0.662

SIZE2

0.737

0.560

SIZE3

0.539

0.557

SIZE4

0.731

0.552

SIZE5

0.811

SIZE

0.879

5. ศักยภาพและขนาดของตลาด (POTENTIAL) หมายถึง ความสามารถในการ
แข่งขันและสร้างความเติบโตของรายได้ในอนาคตจากการมีลูกค้าเพิ่ม ร่วมกับการใช้
ประสบการณ์ของ ผู้บริหาร โดยมีงานวิจัยในอดีตรองรับอาทิเช่นงานของ Graham & Wada,
2001 ; Tsang, 2002 ; Danskin , Dibrel & Kedia (2005) ; Johanson & Vahlne, 2006
การสร้างมาตรวัดศักยภาพและขนาดของตลาด ผู้วิจัยได้พัฒนาจากผลการศึกษาของ
Danskin , Dibrel & Kedia (2005) ใช้วิธีทางสถิติในการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยหลักความ
สอดคล้องภายใน เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ ของมาตรวัดแต่ละรายการคาถาม พบว่ามี รายการที่เป็น
องค์ประกอบสาคัญ ของศักยภาพและขนาดของตลาดจานวน 3 รายการ มีค่า Corrected Itemtotal Correlation ตั้งแต่ 0.760 - 0.838 และมีค่าโดยรวมเท่ากับ 0.896 ดังตาราง 5
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ตาราง 5 มาตรวัดศักยภาพและขนาดของตลาด
ลาดับ
ข้อ
1
2

3

รายการข้อคาถาม
กิจการยังสามารถขยายตลาดได้อีกจาก
จานวนนักท่องเที่ยวที่มีมากขึ้น
กิจการมีความสามารถปกป้องส่วนแบ่ง
ตลาดที่มีอยู่เดิมในพื้นที่เนื่องจากมี
ประสบการณ์มาก่อน
กิจการสามารถขยายตลาดได้อีกแม้จะมี
การแข่งขันที่รุนแรง
ค่า Alpha รวม

Factor
loading

ชื่อตัวบ่งชี้

Corrected
Item-total
Correlation

0.773

POTENTIAL1

0.838

0.690

POTENTIAL2

0.793

0.582

POTENTIAL3

0.760

POTENTIAL

0.896

6. ศักยภาพของบุคลากร (PERSONAL) หมายถึง ความสามารถในการบริหารและ
ปฏิบัติงานของคนในองค์กรที่มาจากการศึกษาและประสบการณ์ โดยมีงานวิจัยในอดีตรองรับ
อาทิเช่นงานของ Cheng & Kwan, 2000a ; Danskin , Dibrel & Kedia (2005) ; Fazekas, 2008
การสร้างมาตรวัด ศักยภาพของบุคลากร ผู้วิจัยได้พัฒน าจากผลการศึกษาของ
Danskin , Dibrel & Kedia (2005) ใช้วิธีทางสถิติในการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยหลักความ
สอดคล้องภายใน เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ ของมาตรวัดแต่ละรายการคาถาม พบว่ามีรายการที่ เป็น
องค์ประกอบสาคัญ ของศักยภาพของบุคลากรจานวน 3 รายการ มีค่า Corrected Item-total
Correlation ตั้งแต่ 0.585 - 0.685 และมีค่าโดยรวมเท่ากับ 0.791 ดังตาราง 6
ตาราง 6 มาตรวัดศักยภาพของบุคลากร
ลาดับ
ข้อ
1
2
3

รายการข้อคาถาม
ความน่าสนใจในการหาผู้ร่วมทุนมาจาก
ความสามารถของผู้บริหาร
กิจการดารงอยู่ได้เป็นผลมาจาก
ประสบการณ์เป็นสาคัญ
ศักยภาพของบุคคลากรในธุรกิจที่พักไม่ได้
ขึ้นกับระดับการศึกษาเท่านั้น
ค่า Aipha รวม

Factor
loading

ชื่อตัวบ่งชี้

Corrected
Item-total
Correlation

0.634

PERSONAL1

0.652

0.626

PERSONAL2

0.585

0.578

PERSONAL3

0.685

PERSONAL

0.791
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ปัจจัยความสาคัญ ด้านสภาพภูมิศาสตร์ (Locate) ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร
คือ
1. นโยบายรัฐบาล (GOVERNMENT) หมายถึง กฎระเบียบการทางานของภาครัฐ ที่มี
การอานวยความสะดวก คุ้มครองสิทธิ ประโยชน์ และส่งเสริม ให้เกิด การลงทุน และนักธุรกิจรับรู้
จนได้ประโยชน์ โดยมีงานวิจัยในอดีตรองรั บอาทิเช่นงานของ Cheng & Kwan, 2000a ; Zhao &
Zhu (2000) ; Duncan, 2003 ; Ghatak & Halicioglu, 2006
การสร้างมาตรวัดนโยบายรัฐบาล ผู้วิจัยได้พัฒนาจากผลการศึกษาของ Zhao & Zhu
(2000) ใช้วิธีทางสถิติในการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยหลักความสอดคล้องภายใน เพื่อ หาค่า
สัมประสิทธิ์ ของมาตรวัดแต่ละรายการคาถาม พบว่ามี รายการที่เป็นองค์ประกอบสาคัญ ของ
นโยบายรัฐบาลจานวน 5 รายการมีค่า Corrected Item-total Correlation ตั้งแต่ 0.431 - 0.701
และมีค่าโดยรวมเท่ากับ 0.793 ดังตาราง 7
ตาราง 7 มาตรวัดนโยบายรัฐบาล
ลาดับ
ข้อ
1
2
3
4
5

รายการข้อคาถาม
มีการลดกฎระเบียบและขั้นตอนการ
ทางานของรัฐเพื่อกระตุ้นการร่วมทุน
กิจการมีระบบการจัดการความรู้ ทาให้
ควบคุมต้นทุนการบริหารงานได้ดี
กฎหมายด้านการลงทุนของไทยและ
ต่างชาติมีการปรับให้เหมาะสมกว่าเดิม
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจริงจัง
จะสนับสนุนการร่วมทุนให้มีมากขึ้น
การได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษี ทาให้เกิด
ความน่าสนใจที่จะลงทุนในพืน้ ที่
ค่า Alpha รวม

Factor
loading

ชื่อตัวบ่งชี้

Corrected
Item-total
Correlation

0.753

GOVERNMENT1

0.701

0.668

GOVERNMENT2

0.431

0.617

GOVERNMENT3

0.508

0.591

GOVERNMENT4

0.596

0.557

GOVERNMENT5

0.672

GOVERNMENT

0.793

2. โครงสร้างพื้นฐาน (INFRASTRUCTURE) หมายถึง การจัดการให้มีความสะดวก
ถึงพร้อมในระบบสาธารณูปโภค ระบบการรักษา ความปลอดภัย รวมถึงความสะอาด ในพื้นที่
โดยมีงานวิจัยในอดีตรองรับอาทิเช่นงานของ Kumar, 2001; Ghatak & Halicioglu, 2006 ; Hong
& Chin, 2006
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การสร้างมาตรวัด โครงสร้างพื้นฐาน ผู้วิจัยได้พัฒนาจากผลการศึกษาของ Kumar
(2001) ใช้วิธีทางสถิติในการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยหลักความสอดคล้องภายใน เพื่อ หาค่า
สัมประสิทธิ์ ของมาตรวัดแต่ละรายการคาถาม พบว่ามีรายการที่ เป็นองค์ประกอบ ของโครงสร้าง
พื้นฐานจานวน 5 รายการ มีค่า Corrected Item-total Correlation ตั้งแต่ 0.534 - 0.725 และมีค่า
โดยรวมเท่ากับ 0.841 ดังตาราง 8
ตาราง 8 มาตรวัดโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ
ข้อ
1
2
3
4
5

รายการข้อคาถาม
มีระบบการขนส่ง การสื่อสารที่ทันสมัยใน
พื้นที่
ในพื้นที่มีความพร้อมด้านระบบการรักษา
ความสะอาดที่ชัดเจน
ในพื้นที่มีความพร้อมด้านระบบการรักษา
ความปลอดภัยที่ชดั เจน
ระบบความพร้อมของสาธารณูปโภคมีผล
สาคัญต่อการลงทุน
การติดตั้งระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่มี
ความสะดวก รวดเร็ว
ค่า Alpha รวม

Factor
loading

ชื่อตัวบ่งชี้

Corrected
Item-total
Correlation

0.756

INFRASTRUCTURE1

0.725

0.740

INFRASTRUCTURE2

0.659

0.651

INFRASTRUCTURE3

0.534

0.624

INFRASTRUCTURE4

0.673

0.622

INFRASTRUCTURE5

0.652

INFRASTRUCTURE

0.841

3. ตลาดในพื้นที่ (MARKET) หมายถึง ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปล งในพื้นที่ทั้งที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก รวมทั้งความเคลื่อนไหวจากปัจจัยภายในกิจการให้มีความสอดคล้องกัน โดย
มีงานวิจัยในอดีตรองรับอาทิเช่นงานของ Zhao & Zhu (2000) ; Dunning, 2000 ; Chaundy,
2002 ; Danskin , Dibrell & Kedia, 2005 ; Johanson & Vahlne, 2006
การสร้างมาตรวัด ของตลาดในพื้นที่ ผู้วิจัยได้พัฒนาจากผลการศึกษาของ Zhao &
Zhu (2000) ใช้วิธีทางสถิติในการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยหลักความสอดคล้องภายใน เพื่อ หา
ค่าสัมประสิทธิ์ของมาตรวัดแต่ละรายการคาถาม พบว่ามีรายก ารที่เป็นองค์ประกอบของตลาดใน
พื้นที่จานวน 3 รายการ มีค่า Corrected Item-total Correlation ตั้งแต่ 0.506 - 0.642 และมีค่า
โดยรวมเท่ากับ 0.749 ดังตาราง 9
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ตาราง 9 มาตรวัดตลาดในพื้นที่
ลาดับ
ข้อ
1
2
3

รายการข้อคาถาม
การหดตัวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึง
เกิดความเสี่ยงในการลงทุน
ความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาล ถือเป็น
ปัจจัยลบต่อการลงทุน
กิจการมีการกระจายอานาจโดยมี
เป้าหมายรวมในการทางานอย่างชัดเจน
ค่า Alpha รวม

Factor
loading

ชื่อตัวบ่งชี้

Corrected
Item-total
Correlation

0.573

MARKET1

0.584

0.522

MARKET2

0.642

0.518

MARKET3

0.506

MARKET

0.749

ปัจจัยความสาคัญ ด้านการบริหารงานภายใน (Internal) ประกอบด้วยตัวแปร 5 ตัว
แปร คือ
1. การมีแนวคิดทางนวัตกรรม (INNOVATION) หมายถึง การสร้างสรรค์ความคิด ใหม่
ในการทางาน การรู้จัก ใช้ เครื่องมือที่มีความทันสมัยใน การบริหารงาน ทั้งนี้เพื่อสนองความ
ต้องการของลูกค้า โดยมีงานวิจัยในอดีตรองรับอาทิเช่นงานของ Drucker, 1985 ; Nohria &
Gulati, 1996 ; Tomlin (2000) ; Johannessen et al., 2001 ; Randoy & Dibrell (2002) ;
Berthon et al., 2004 ; O’Regan & Ghobadian, 2005
การสร้างมาตรวัด การมีแนวคิดทางนวัตกรรม ผู้วิจัยได้พัฒนาจากผลการศึกษาของ
Tomlin (2000) , Randoy & Dibrell (2002) ใช้วิธีทางสถิติในการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยหลัก
ความสอดคล้องภายใน เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ ของมาตรวัดแต่ละรายการคาถาม พบว่ามีรายการ
ที่เป็นองค์ประกอบของการมีแนวคิดทางนวัตกรรมจานวน 5 รายการ มีค่า Corrected Item-total
Correlation ตั้งแต่ 0.639 - 0.830 และมีค่าโดยรวมเท่ากับ 0.907 ดังตาราง 10

รูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยั่งยืน ผ.ศ.กฤษฎา สังขมณี
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ตาราง 10 มาตรวัดการมีแนวคิดทางนวัตกรรม
ลาดับ
ข้อ
1
2
3
4
5

รายการข้อคาถาม
มีการดาเนินงานปรับแผนงานและ
นโยบายใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมาย
กิจการจัดให้มีสินค้า / บริการใหม่ ๆ กับ
ลูกค้าอยู่เสมอ
สนับสนุนพนักงานให้มีความคิดใหม่ใน
การสร้างสรรค์บริการกับลูกค้า
กิจการมีการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ
อุปกรณ์ ให้เหมาะสมต่อการทางาน
การหาช่องทางการบริการใหม่ ๆจะ
สามารถประคับประคองกิจการไปได้แม้ใน
ภาวะวิกฤติ
ค่า Alpha รวม

Factor
loading

ชื่อตัวบ่งชี้

Corrected
Item-total
Correlation

0.764

INNOVATION1

0.796

0.742

INNOVATION2

0.639

0.720

INNOVATION3

0.830

0.717

INNOVATION4

0.823

0.623

INNOVATION5

0.751

INNOVATION

0.907

2. ความเสี่ยงทางการเงิน (FINANCE) หมายถึง การที่ผู้บริหารให้ความสนใจในความ
เปลี่ยนแปลงในระดับของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงิน การเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทน
การลงทุน และการมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสนับสนุน ในการประกอบธุรกิจ โดยมีงานวิจัยในอดีต
รองรับอาทิเช่นงานของ Tomlin (2000) ; Randoy & Dibrell (2002) ; Chaundy, 2002 ; Wu &
Lin, 2002 ; Chow & Kim, 2004
การสร้างมาตรวัด ความเสี่ยงทางการเงิน ผู้วิจัยได้พัฒนาจากผลการศึกษาของ
Tomlin (2000) , Randoy & Dibrell (2002) ใช้วิธีทางสถิติในการวิเคราะห์ องค์ประกอบด้วยหลัก
ความสอดคล้องภายใน เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ ของมาตรวัดแต่ละรายการคาถาม พบว่ามีรายการ
ที่เป็นองค์ประกอบ ของความเสี่ยงทางการเงินจานวน 4 รายการ มีค่า Corrected Item-total
Correlation ตั้งแต่ 0.585 - 0.809 และมีค่าโดยรวมเท่ากับ 0.859 ดังตาราง 11
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ตาราง 11 มาตรวัดความเสี่ยงทางการเงิน
ลาดับ
ข้อ
1
2
3
4

รายการข้อคาถาม
ค่าเงินบาทที่ไม่มีเสถียรภาพ ส่งผลในทาง
ลบต่อการดาเนินกิจการ
อัตราดอกเบี้ยในประเทศอยู่ในระดับสูงมี
ผลกระทบทางลบต่อการดาเนินกิจการ
ผู้บริหารกิจการให้ความสาคัญมากกับ
ความสาคัญของความเสี่ยงด้านการเงิน
การหาแหล่งเงินกู้ใหม่ ๆ เพื่อลดความ
เสี่ยงด้านการเงินทาได้ยาก
ค่า Alpha รวม

Factor
loading

ชื่อตัวบ่งชี้

Corrected
Item-total
Correlation

0.824

FINANCE1

0.809

0.765

FINANCE2

0.742

0.741

FINANCE3

0.688

0.560

FINANCE4

0.585

INNOVATION

0.859

3. การเข้าถึงเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม (TECHNOLOGY) หมายถึง
ความสามารถในการ มีและใช้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีความสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายสาหรับเทคโนโลยี
เหล่านั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการทาธุรกิจ โดยมีงานวิจัยในอดีตรองรับอาทิเช่นงานขอ ง
Nohria & Gulati, 1996 ; Drucker, 1985 ; Tomlin (2000) ; Johannessen et al., 2001 ;
Randoy & Dibrell (2002) ; Berthon et al., 2004 ; O’Regan & Ghobadian, 2005
การสร้างมาตรวัด การเข้าถึงเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม ผู้วิจัยได้พัฒนา
จากผลการศึกษาของ Tomlin (2000) , Randoy & Dibrell (2002) ใช้วิธีทางสถิติในการวิเคราะห์
องค์ประกอบด้วยหลักความสอดคล้องภายใน เพื่อ หาค่าสัมประสิทธิ์ ของมาตรวัดแต่ละรายการ
คาถาม พบว่ามีรายการที่เป็นองค์ประกอบของการเข้าถึงเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
จานวน 4 รายการ มีค่า Corrected Item-total Correlation ตั้งแต่ 0.672 - 0.704 และมีค่าโดยรวม
เท่ากับ 0.843 ดังตาราง 12
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ตาราง 12 มาตรวัดการเข้าถึงเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ลาดับ
ข้อ
1
2
3

4

รายการข้อคาถาม
กิจการรับชาระค่าบริการได้ทางบัตรเครดิต
กิจการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
แต่ไม่คิดค่าบริการเพิ่มจากลูกค้า
กิจการมีบริการรับจองที่พักผ่าน
อินเตอร์เน็ต จากลูกค้าล่วงหน้าก่อนวัน
เข้าพัก
กิจการมีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง /
wireless ให้กับลูกค้า เช่นเดียวกับคู่แข่ง
ค่า Alpha รวม

Factor
loading

ชื่อตัวบ่งชี้

0.790

TECHNOLOGY1

Corrected
Item-total
Correlation
0.672

0.705

TECHNOLOGY2

0.688

0.680

TECHNOLOGY3

0.675

0.614

TECHNOLOGY4

0.704

TECHNOLOGY

0.843

4. การให้ความสาคัญกับลูกค้า (CUSTOMER) หมายถึง การมีความรู้จักคุ้นเคย ดูแล
เอาใจใส่ และต ระหนักในความสาคัญของลูกค้าที่มีต่อกิจการ โดยมีงานวิจัยในอดีตรองรับอาทิ
เช่นงานของ Fiesinger, 1992 ; Wright , Pringle & Kroll, 1992 ; Tomlin (2000) ; Gleason ,
Lee & Mathur, 2002 ; Randoy & Dibrell (2002) ; King & Lenox, 2003 ; Schwartz, 2003 ;
Dick – Forde, 2005
การสร้างมาตรวัด การให้ความสาคัญกับลูกค้า ผู้วิจัยได้พัฒนาจากผลการศึกษาของ
Tomlin (2000) , Randoy & Dibrell (2002) ใช้วิธีทางสถิติในการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยหลัก
ความสอดคล้องภายใน เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ ของมาตรวัดแต่ละรายการคาถาม พบว่ามีรายการ
ที่เป็นองค์ประกอบของการให้ความสาคัญกับลูกค้าจานวน 4 รายการ มีค่า Corrected Item-total
Correlation ตั้งแต่ 0.557 - 0.739 และมีค่าโดยรวมเท่ากับ 0.837 ดังตาราง 13
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ตาราง 13 มาตรวัดการให้ความสาคัญกับลูกค้า
ลาดับ
ข้อ
1
2
3
4

รายการข้อคาถาม
ปัจจัยหนึ่งในการร่วมทุนคือความคุ้นเคย
กันในฐานะลูกค้ากับผู้ให้บริการ
กิจการมีการให้บริการต่อลูกค้าอย่างใส่ใจ
และมีจริยธรรม
กิจการเน้นความรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัย และดูแลทรัพย์สินของลูกค้า
กิจการให้ความสาคัญอย่างมากต่อความ
ต้องการของลูกค้า
ค่า Alpha รวม

Factor
loading

ชื่อตัวบ่งชี้

Corrected
Item-total
Correlation

0.830

CUSTOMER1

0.557

0.754

CUSTOMER2

0.717

0.682

CUSTOMER3

0.683

0.549

CUSTOMER4

0.739

CUSTOMER

0.837

5. กระบวนการทางาน (PROCESS) หมายถึง การทาให้การบริหารจัดการภายใน
กิจการทุกด้านมีความเหมาะสมข องการใช้ทรัพยากรและเกิดการประหยัด โดยมีงานวิจัยในอดีต
รองรับอาทิเช่นงานของ Tomlin (2000) ; Palmer, 2001; Randoy & Dibrell (2002) ; Park,
2003
การสร้างมาตรวัด กระบวนการทางาน ผู้วิจัยได้พัฒนาจากผลการศึกษาของ Tomlin
(2000) , Randoy & Dibrell (2002) ใช้วิธี ทางสถิติในการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยหลักความ
สอดคล้องภายใน เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ ของมาตรวัดแต่ละรายการคาถาม พบว่ามีรายการที่เป็น
องค์ประกอบของกระบวนการทางานจานวน 4 รายการ มีค่า Corrected Item-total Correlation
ตั้งแต่ 0.720 - 0.846 และมีค่าโดยรวมเท่ากับ 0.902 ดังตาราง 14

รูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยั่งยืน ผ.ศ.กฤษฎา สังขมณี
http://www.ssru.ac.th

74

ตาราง 14 มาตรวัดกระบวนการทางาน
ลาดับ
ข้อ
1
2
3
4

รายการข้อคาถาม
การร่วมทุนเป็นแนวทางที่ทาให้เกิดการ
ประหยัด และได้เปรียบในการตั้งราคา
กิจการมีการผสานทรัพยากรคนและ
เทคโนโลยีเหมาะสม จึงคุมต้นทุนได้ดีกว่า
การใช้เทคโนโลยีบริหารงานร่วมกับ
แรงงานคน ทาให้กิจการลดค่าใช้จ่ายลงได้
กิจการมีการตั้งราคาค่าบริการแตกต่าง
ตามกลุ่มลูกค้าเพื่อให้เหมาะกับการ
แข่งขัน
ค่า Alpha รวม

Factor
loading

ชื่อตัวบ่งชี้

Corrected
Item-total
Correlation

0.769

PROCESS1

0.763

0.717

PROCESS2

0.846

0.553

PROCESS3

0.720

0.549

PROCESS4

0.797

PROCESS

0.902

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือคือแบบสอบถามนั้น ผู้วิจัยได้สร้าง
แบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ที่จะใช้ในการสอบถามผู้ประกอบการที่พัก ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมูลด้านที่ศึกษาว่า ปัจจัยใดบ้างที่ ส่งผลต่อ รูปแบบการ
จัดการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงคราม
ซึ่งจะแบ่งปัจจัยเ ป็น 3 ด้าน คือ
ความสาคัญ ในสิ นทรัพย์ที่ถือครอง ความ สาคัญ ด้านสภาพภูมิศาสตร์ และความ สาคัญ ด้านการ
บริหารงานภายในธุรกิจ จานวน 64 ข้อ โดยใช้มาตรวัด 5 ระดับความสาคัญ คือการเห็นด้วย
ว่ามีความสาคัญ มากที่สุดถึงน้อยที่สุด แบบ Likert scales (Likert , 1970 , p.86) ซึ่งมี
ความหมายดังต่อไปนี้
5 หมายถึง ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นว่ามีระดับความสาคัญมากที่สุด
4 หมายถึง ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นว่ามีระดับความสาคัญมาก
3 หมายถึง ผู้ประกอบการมีความคิดเห็น ว่ามีระดับความสาคัญปานกลาง
2 หมายถึง ผู้ประกอบการมีความคิดเห็น ว่าว่ามีระดับความสาคัญน้อย
1 หมายถึง ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นว่ามีระดับความสาคัญน้อยที่สุด
เมื่อผู้วิจัยได้คาตอบจากผู้ประกอบการที่พักแล้ว จะนาผลคะแนนที่ไ ด้จากการ
ตอบคาถามทุก ๆ ข้อ มาทาการหา ค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวแปรเพื่อแสดง ค่าของตัวแปรที่สังเกตได้
ทุกรายการ ก่อนนาข้อมูลทั้งหมดนั้นไปทาการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งต่อไป
รูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยั่งยืน ผ.ศ.กฤษฎา สังขมณี
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เกณฑ์การแปลความหมายระดับค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน มีดังนี้
1.00 - 1.80 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นว่าปัจจัยด้านนั้นมีระดับ
ความสาคัญในระดับน้อยมาก
1.81 - 2.60 หมายถึ ง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ ความเห็นว่าปัจจัยด้านนั้นมีระดับ
ความสาคัญในระดับน้อย
2.61 - 3.40 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าปัจจัยด้า นนั้นมีระดับ
ความสาคัญในระดับปานกลาง
3.41 - 4.20 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอ บถามมีความเห็นว่าปัจจัยด้านนั้นมีระดับ
ความสาคัญในระดับมาก
4.21 - 5.00 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความเห็นว่าปัจจัยด้านนั้นมีระดับ
ความสาคัญในระดับมากที่สุด
ส่วนที่ 2 เป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไปของ ผู้บริหารกิจการ และลักษณะของกิจการ
โดยที่สอบถามจากผู้บริหารระดับสูง หรือจากเจ้าของกิจการที่ทาธุรกิจที่พักในพื้นที่ที่ทาการวิจัย
จานวน 17 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิดที่ให้นักลงทุนซึ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม อธิบาย หรือ
ให้ความเห็นเพิ่มเติมในบางด้านที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะนา เครื่องมือ คือ แบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นมานี้ นาไปทดสอบใช้กับ
ตัวอย่างจานวน 30 ราย หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของจานวนประชากร ที่จะทาการ
สารวจทั้งหมด เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อนาไปใช้จริงในภา คสนามกับ กลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด
ต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ทาวิจัยจะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งเป็น 2 ด้าน
ดังนี้
1. การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ จะกระทาก่อนการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยก่อนทา
การวิจัยเชิงคุณภาพในภาคสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยสถาบันวิจัยและตัว ผู้วิจัย
จะทาการประชาคมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม 1
ครั้ง จากนั้นผู้วิจัยจะทาการ วางแผน การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ประกอบการที่พักจากทุกอาเภอ ใน
พื้นที่ที่ทาการวิจัย จากประเภทของสถานประกอบการที่มีคาตอบเหมือนกันจานวนมากที่สุดและ
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รองลงมา และจากลักษณะการดาเนินธุรกิจที่ มีคาตอบมากที่สุดและที่รองลงมา จนกระทั่งข้อมูล
ที่ได้รับ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก มีความซ้า ในด้านการเข้าถึงและการทาความคุ้นเคยกับเจ้าของ
หรือผู้บริหารที่ทาการสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยจะเลือกสถานประกอบการที่พักที่เจ้าของหรือผู้ บริหาร
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยจะเข้าไปขอข้อมูลในรูปของแขกที่มาพักหรือมา
รับประทานอาหาร จัดเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบจงใจ ทั้งนี้ผู้วิจัยจะมีการวางแผนกาหนด
โครงสร้างแบบสัมภาษณ์ในเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางที่จะได้รับข้อมูลด้านที่ต้องการ และใช้
เวลากับผู้ถูกสัมภาษณ์อย่างมีคุณค่าที่สุด โดยระหว่างทาการสัมภาษณ์จะขออนุญาตบันทึกเสียง
หรือภาพ หรือทั้งเสียงและภาพเอาไว้เป็นหลักฐานด้วย
2. การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยจะใช้วิธีเข้าพบ
เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารที่พักด้ว ยตนเอง ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นความตั้งใจจริงในการทาวิจัย
และยังแสดงถึงความสาคัญต่อการได้ข้อมูลเพื่อทาการวิจัยด้วย และได้ อธิบายความสาคัญและ
วัตถุประสงค์ในการวิจัย พร้อมกับขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะไม่ขอใช้เวลา
มากจนเกินไป อีกทั้งจะให้คามั่นต่ อการได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนี้ว่าจะส่งผล
การศึกษาในลักษณะที่เป็นรายงานบทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive Summary) กลับไปให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นลงด้วย

การวิเคราะห์ข้อมูล
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัย ได้กาหนดวิธีการวิเคราะห์โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน
กล่าวคือ การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัย
เชิงปริมาณ โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
เมื่อผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูล
ภาคสนามในเชิงคุณภาพครบถ้วนแล้ว
ในลาดับถัดมาจะนาข้อมูลที่ได้จากการบันทึกใน
ภาคสนาม ทั้งที่เป็นเสียง เป็นภาพ และภาพประกอบเสียง
ที่มีทั้งคาถามเชิงพรรณนาและ
คาถามเชิงวิเคราะห์หรืออธิบาย มาดาเนินการวิเคราะห์ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. นาข้อมูลที่ได้รวบรวมมาแล้ว ถอดเป็นข้อความและเป็นการลดทอน ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารกิจการที่พักใน จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้เพื่อลดทอนข้อมูลให้เหลือเฉพาะ
ประเด็นคาถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยเท่านั้น
2. จากนั้นจึงทาการจัดระเบียบเนื้อหาของข้อมูลที่ได้ลดทอนแล้วเพื่อให้เ ป็นระเบียบ
หมวดหมู่เดียวกันจัดไว้ด้วยกัน ซึ่งจะทาให้สะดวกในการทาความเข้าใจ โดยจัดจาแนกข้อมูลตาม
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องค์ประกอบปัจจัยต่าง ๆ ในประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา แสดงข้อมูลจากการจัดกลุ่มตาม
ประเด็นหลักและประเด็นย่อย เปรียบเทียบข้อมูลจากแต่ละตัวอย่าง เชื่อมโยงแน วคิดที่สัมพันธ์
กันให้มีความหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลในรูปแบบของตารางข้อมูล
3. ในลาดับถัดมาผู้วิจัยจะทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยคานึงถึงความ
สอดคล้องและความแตกต่างของข้อมูลที่ได้จากการจัดระเบียบข้อมูล
4. ในขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการนาข้อมูลที่ผ่านกา รตรวจสอบมาอย่างดีแล้วนั้นมาทา
การสรุปตีความด้วยการบรรยายผลทั้งที่เป็นรูปธรรมและที่เป็นนามธรรม ซึ่งในการสรุปและ
ตีความประกอบการอภิปรายผลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยใน
เชิงปริมาณ จนสามารถตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ตลอดจนสมมติฐานการวิจั ยที่ได้กาหนดไว้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในที่สุด และนาเสนอสิ่งที่ค้นพบซึ่งอาจเป็นความรู้ใหม่ หรือเป็นการยืนยัน
ความรู้ที่มีมาแต่เดิมต่อไป (ชาย โพธิสิตา, 2549)
การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ในการวิจัยทั้ง 4 ข้อ คือ ศึกษาถึงรูปแบบการลงทุนที่ส่งผลให้เกิด
การจัดการทางการเงินที่เหมาะสมของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงคราม
นอกจากนี้ยังศึกษาถึงระดับความสาคัญของปัจจัยในการลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักใน
จังหวัดสมุทรสงครามว่ามีปัจจัยใ ดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุน และ
ต้องการที่จะสร้างรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในจังหวัด
สมุทรสงคราม ดังนั้น เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับมาแล้ว ผู้วิจัย จะมีการจัดกระทาข้อมูลด้วยการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบู
รณ์ จากนั้นจึงทาการกาหนดรหัสข้อมูล
ดาเนินการลงรหัส และตรวจสอบข้อมูลให้ตรง สาหรับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
ถดถอยโลจิสติคทวิ (Binary Logistic Regression Analysis) ในขั้นถัดไป
ในแบบสอบถามบางชุดที่คาตอบ บางข้อคาถาม อาจไม่ครบถ้วนไปบ้าง แม้ว่าผู้วิจั ยจะ
ได้ตรวจสอบในขณะที่ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองแล้วนั้น อาจเกิดเพราะเวลาที่ค่อนข้าง
กระชับที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้กับผู้วิจัยแล้วจะต้องไปวางแผนการดาเนินธุรกิจด้านอื่น ผู้วิจัยจึง
ขอใช้แนวทางที่ Armstrong & Overton (1977) ได้เสนอว่าลักษณะการตอบแบบสอบถามจะมี
ความคล้ายคลึงกับลักษณะของคลื่นน้าที่ทะยอยเคลื่อนที่เข้าหาชายตลิ่ง กล่าวคือเปรียบได้ดัง
ขนาดของคลื่นจะมีขนาดใหญ่แล้วจะค่อย ๆ มีขนาดเล็กลง คาตอบของแบบสอบถามก็น่าจะมี
ลักษณะที่ไม่ต่างกัน กล่าวคือคาตอบข้อที่ไม่สมบูรณ์ก็น่าจะมีลักษณะไปในทานองเดียวกับ
คาตอบที่ผตู้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้คาตอบกลับมานั่นเอง
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การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ทั้ง 4 ข้อ
ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วนั้น ผู้วิจัยขอจาแนกการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้น จัดเป็นการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานแต่ถือได้
ว่าเป็นการวิเคราะห์ที่มีความสาคัญที่ปูพื้นฐานไปสู่การวิเคราะห์ในชั้นถัด ๆ ไป ทั้งนี้จะ
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ที่แสดงลักษณะการแจกแจงข้อมูลของตัวแปร โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistic) อันได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) ของตัว
แปรสังเกตได้ที่เป็นตัวแปรต่อเนื่อง และการวิเคราะห์ค่าร้ อยละสาหรับตัวแปรนามบัญญัติของ
ข้อมูลประชากรเหล่านั้น
ส่วนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์สถิติเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตได้ เพื่อวัด
ตัวแปรแฝงทั้ง 4 ตัวแปรได้แก่ ความ สาคัญ ในสิ นทรัพย์ที่ถือครอง ความ สาคัญ ด้านสภาพ
ภูมิศาสตร์ ความสาคัญด้านการบริหารงานภายใน และลักษณะของกิจการ หลังจากนั้นผู้วิจัยจะ
ดาเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory factor Analysis) ของแต่ละตัวแปร
เพื่อจะลดตัวแปรจานวนมากให้น้อยลง โดยการศึกษาถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
และสร้างตัวแปรใหม่ที่เรียกว่าปั จจัย (Factor) โดยปัจจัยที่สร้างขึ้นจะประกอบด้วยรายละเอียด
หรือความผันแปรของตัวแปรเดิมหลาย ๆ ตัว ส่วนตัวแปรที่อยู่คนละปัจจัยกันจะมีความร่วมกัน
น้อยหรือไม่มีความสัมพันธ์กันเลย (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551) ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีต่อ รูปแบบการ
จัดการการเงิน ณ ระดับความเชื่อมั่น Cronbach alpha coefficient ที่มากกว่า 0.60 ในกรณีที่
เป็นการวิจัยเชิงสารวจ ตามคาแนะนาของ Hair et al. (2006) ทั้งนี้จะเป็นการคานวณและ
ประมวลผลจากสมการตัวแบบ m ปัจจัย ต่อไปนี้
Xj = lj1F1 + lj2F2 + lj3F3 + … + ljmFm + ej
โดยที่ j = 1 , 2 , 3 , …. , p
Xj = เวคเตอร์ของค่าสังเกต (observable variables)
lji = สัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่ i บนปัจจัยที่ j (loading factor)
Fi = ปัจจัยร่วม (common factor) ที่ i โดย i = 1 , 2 , 3 , … , m
ej = ความคลาดเคลื่อนเชิงสุ่มขององค์ประกอบที่ j
ต่อจากนั้นผู้วิจัยจะใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค ทวิ (Binary Logistic
Regression Analysis) ซึ่ง เป็นเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยที่ตัวแปรตามเป็นตัว แปรเชิง
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คุณภาพและมีค่าได้เพียง 2 ค่า ในการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ซึ่งเทคนิคนี้ไม่มี
เงื่อนไขเกี่ยวกับการแจกแจงของตัวแปรอิสระ และเงื่อนไขเกี่ยวกับเมทริกซ์ค่าแปรปรวนและ
แปรปรวนร่วมของแ ต่ละกลุ่ม (กัลยา วานิชย์บัญช า, 2551) โดยต้องการมุ่งหาความสั มพันธ์
ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ และเมื่อได้แบบแผนของความสัมพันธ์ดังกล่าวระหว่างกันแล้ว
จะนาไปเพื่อใช้ในการประมาณค่าตัวแปรตาม หรือนาไปกาหนดว่าโอกาสที่หน่วยวิเคราะห์แต่ละ
หน่วยนั้นจะเป็นสมาชิกในกลุ่มใด เพราะค่าของตัวแปรที่ประมาณได้นั้นจะมีค่าอยู่ระหว่ าง 0
และ 1 โดยจะมีสมการควา มน่าจะเป็นในการตัดสินใจร่วม ทุนเป็น 2 แนวทาง คือ 1 หมายถึง
รูปแบบการจัดการการเงินด้วยการร่วมทุน ส่วน 0 จะหมายถึง รูปแบบการจัดการการเงินใน
แนวทางอื่น ดังสมการต่อไปนี้
P̂ (Y = 1)

=

1
1  e w

(Y= 1) = ความน่าจะเป็นในการตัดสินใจร่วมทุน
Y = รูปแบบการร่วมทุน โดยมีค่าได้ 2 ค่า
Y = 1 หมายถึง รูปแบบการจัดการการเงินด้วยการร่วมทุน
Y = 0 หมายถึง รูปแบบการจัดการการเงินในแนวทางอื่น
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังใช้สถิติไคสแควร์ (Chi – square) ในการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์
ข้อ 3 ที่จะศึกษาว่าปัจจัยสถานที่ตั้งในแต่ละอาเภอ ประเภทสถานประกอบการที่พัก และ
ประเภทธุรกิจว่ามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุนอีกด้วย
โดยที่

P̂
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงคราม
สู่เศรษฐกิจยั่งยืน” “ซึ่งผู้วิจัยทาการศึกษาวิจัยโดยมีแนวทางจากทฤษฎีวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ
ทฤษฎีนิเวศน์วิทยาวัฒนธรรม และทฤษฎีสังเคราะห์ปัจจัยตามแนวคิดขอ ง Dunning (1988) ที่
กล่าวถึงปัจจัยหลัก 3
ด้านคือ ความสาคัญ ในสินทรัพย์ที่ถือครอง ความ สาคัญ ในสภาพ
ภูมิศาสตร์ และความ สาคัญ ในการบริหารงานภายในกิจการ รวมถึงการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาถึง
ลักษณะของกิจการ ดังที่ได้ทาการทบทวนวรรณกรรม
มาก่อนหน้านี้แล้วนั้น เพื่อเป็ นการ
ตรวจสอบและยืนยันถึงความถูกต้องของสิ่งที่ได้ค้นพบ ตลอดจนรวมไปถึงการตีความหมายของ
สิ่งที่ได้ค้นพบมานั้น จึงขอนาเสนอรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งนี้โดยการทาการวิจัยในเชิงคุณภาพก่อนด้วย
การสัมภาษณ์เ ชิงลึกแบบเฉพาะเจาะจงจากผู้บริหารสถานประกอบการธุรกิจที่พักจากทั้ง
3
อาเภอ เพื่อ จะได้ ใช้เป็นข้อมูลสาคัญในการสนับสนุนและเป็ นการยืนยันผล สามารถใช้อธิบาย
ขยายใจความ และยังรวมไปถึงการช่วยในการพยากรณ์ร่วมไปกับการวิจัยในเชิงปริมาณที่ จะได้
ทาต่อไป ทาให้เห็นสถานภาพของตัวแปรหลักที่มีต่อรูปแบบการจัดการการเงินได้อย่างชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น อันนาไปสู่การสรุปผลของการวิจัยให้สมบูรณ์ ต่อไป ซึ่งการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพนี้ ผู้วิจัย
ทาการสัมภาษณ์อย่างเจาะลึกในประเด็นที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลที่วัดได้เป็นจานวนนับ แต่มุ่งเน้น
เก็บข้ อมูลเพื่อการสร้างแนวคิดและการตีความ เพื่อความเข้าใจในพฤติกรรมการคิดและการ
ตัดสินใจของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในบริเวณ 3 อาเภอที่ทาการศึกษา เป็นการทาวิจัยใน
สภาพธรรมชาติที่มิได้มีการจัดหรือทาการควบคุมสภาพแวดล้อม และสรุปด้วยองค์รวม
(Holistic) ผ่านกระบวนการคิดแบบอุปมัย (Induction) ที่เข้าใจและยอมรับในความเปลี่ยนแปลง
ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาในการวิจัย ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องทาการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีลักษณะ
ของความยืดหยุ่นในบางกรณี โดยอาศัยทั้งความรู้สึกและความเข้าใจที่มีต่อกันระหว่างผู้บริหาร
กิจการที่ พักที่ถูกสัมภาษณ์กับผู้วิจัยเอง กล่าวคือต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หากแต่
ยังคงมุ่งที่ผลการวิจัยที่จะสามารถสนับสนุน หรือยืนยันผลการวิจัยในเชิงปริมาณ โดยที่ผู้วิจัย
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ยังคงมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้รับกลับมานี้ด้วยความละเอียดรอบคอบ และมี ความ
เป็นกลางอย่างมากที่สุด อาจกล่าวได้ว่าเป็นการค้นหาข้อมูลที่มีความลึกซึ้งและอยู่ภายในระบบ
ความคิดของผู้ถูกสัมภาษณ์ว่าสิ่งใดบ้างที่มีผลต่อรูปแบบการจัดการการเงินของธุรกิจที่พักของตน
ดังประเด็นที่จะปรากฏในตารางต่อไปนี้
ตาราง 15 มุมมองของผู้บริหารกิจการที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามต่อรูปแบบการจัดการการเงิน
ผู้บริหารกิจการที่พัก
มุมมองต่อรูปแบบการจัดการการเงิน
คนที่ 1
การลงทุนในธุรกิจบริการหรืออื่น ๆ ที่มีขนาดเล็กควรเป็นเงินทุนของตัวเอง
จากพื้นที่แม่กลอง
ถ้าเป็นการกู้ยืมต้องไม่มาก เนื่องจากการท่ องเที่ยวในจังหวัดมีเพียง
วันหยุดสุดสัปดาห์เท่านั้น ลูกค้าจะน้อยถ้ากู้มากอาจต้องปิดกิจการเร็ว
หลายกิจการบ้านพักทาเป็นเพียงรายได้เสริมเพราะมีงานประจาทากันอยู่
แล้ว กิจการนี้จึงทาเท่าที่มีเงินทุนของตัวเองและยังไม่คิดขยายกิจการใน
ขณะนี้ และไม่อยากให้นายทุนหรื อต่างชาติเข้ามาลงทุน เพราะจะหา
ผลประโยชน์และผลกาไรมากกว่าการอนุรักษ์ชุมชนและจะไม่สามารถ
คงไว้ซึ่งวิถีชีวิตที่ดีอยู่แล้ว จะทาให้เสื่อมสภาพลง
คนที่ 2
เราเน้นการลงทุนด้วยตัวเองทั้งหมด ทาเท่าที่มีเงิน เพราะกิจการไม่กล้ากู้
จากพื้นที่แม่กลอง
เงินธนาคารเนื่อ งจากที่พักมีรายได้เดือนละไม่เกิน 10 วัน เมืองนี้อยู่ใกล้
กรุงเทพฯ เพียง 70 กิโลเมตร ส่วนใหญ่มาแล้วไม่ค้างคืน และผู้บริหารมี
งานประจาทาอยู่แล้ว การทาธุรกิจที่พักเป็นเพียงต้องการที่จะทาเพื่อ
เผยแพร่ชื่อเสียงความน่าอยู่ ความรักถิ่นของชาวแม่กลอง
คนที่ 3
เงินทุนที่ทาส่วนใหญ่เป็นของตนเอง มีการกู้จากธนาคารออมสินบ้างนิด
จากพื้นที่อัมพวา
หน่อยแทบจะเรียกว่าน้อยมาก ส่งเงินรายเดือนได้ และไม่คิดว่าจะกู้อะไร
เพิ่มอีกเพราะลูกค้าก็มีอยู่ไม่มาก บ้านพักเราก็มีห้องที่มีไม่มากด้วย
ตอนนี้มีธนาคาร SME ธนชาต และกสิกรไ ทย มาเชิญไปประชุมสัมมนา
เรื่อย ๆ พวกเราก็ไปประชุม ทาให้ได้ความรู้แนวคิดใหม่ ๆ แต่ก็ไม่ได้กู้กัน
เท่าไร คือทุกคนรู้ว่าธุรกิจเราค่อนข้างมีเวลาจากัดและมีความเสี่ยง พอดี
มีหลานทางานธนาคารที่กรุงเทพฯ เขายังบอกว่า ธุรกิจที่พักที่อัมพวาไม่น่า
กู้ คนที่ทาเกินตัวแถวนี้ก็ไม่ค่อยมี ถ้าถูกส่งมาอยู่สาขาแถวนี้คง เหนื่อยใน
การหาลูกค้ามากู้เงิน
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ตาราง 15 (ต่อ)
ผู้บริหารกิจการที่พัก
มุมมองต่อรูปแบบการจัดการการเงิน
คนที่ 4
กิจการนี้ เป็นรีสอร์ทที่กว้างขวางขนาดใหญ่กว่ากิจการอื่น มีร้านอาหาร
จากพื้นที่อัมพวา
ขนาดใหญ่ด้วย และทาธุรกิจโดยมีวงเงินกู้กับธนาคารมานาน เชื่อว่าการทา
ธุรกิจที่ต้องการความก้าวหน้าก็ต้องใช้ธนาคารเป็นที่พึ่ง แต่ต้องใช้เงินกู้
เท่าที่จาเป็นและต้องมีความเข้มงวดกับตัวเอง บางครั้งช่วงเวลาสั้น ๆ ก็มี
การหยิบยืมจากญาติ ๆบ้าง เช่นกรณีที่ไม่สะดวกจะไปโอนเงินที่ธ นาคาร ซึ่ง
ถือว่าเป็นการร่วมมือทางการค้าและถือเป็นการร่วมทุนแบบชั่วคราว
เหมือนกัน แต่โดยทั่วไปส่วนของร้านอาหารจะทาให้กิจการมีรายได้ค่อนข้าง
สม่าเสมอและทาให้กิจการอยู่ได้ในช่วงวันธรรมดา
คนที่ 5
กิจการบ้านพักใช้เงินทุนที่มีในครอบครัวทาธุรกิจ และตั้งใจทาเท่าที่มีเงินทุน
จากพื้นที่อัมพวา
ไม่ได้พิจารณากู้เงินจากธนาคารมาก่อน ต่อมามีการกู้ยืมจากธนาคาร
เล็กน้อยแล้วรู้สึกเสียดายดอกเบี้ยที่ต้องเสียไป ในส่วนนี้น่าจะเป็นการคืน
กาไรให้กับผู้มาพักในรูปอาหารและบริการอย่างอื่นมากกว่าจึงไม่มีการกู้ยืม
เพิ่มเติมอีก คิด ว่าถ้าจาเป็นจริง ๆในบางครั้งเครือญาติน่าจะดีกว่า จะได้
ช่วยกันคิดช่วยกันทาอย่างที่คนพื้นที่ชอบช่วยเหลือกัน
คนที่ 6
กิจการลงทุน ด้วยเงินทุนส่วนตัวทั้งหมดและไม่ขาดสภาพคล่อง เคยมี
จากพื้นที่บางคนที ธนาคารมาเสนอให้เงินกู้แต่ตอบปฏิเสธเพราะยังไม่เห็นความจาเป็น และ
เนื่องจากต้องการทาธุรกิจเท่าที่มีเงินดังนั้นจึงมิได้สนใจชักชวนใครมาร่วม
ดาเนินกิจการ ขณะนี้กิจการก็พอไปได้ เน้นให้ผู้มาพักได้รับความสุขและ
ความอบอุ่น จึงตั้งราคาที่ไม่แพงและใกล้เคียงกับรายอื่น แต่จะเน้นการ
ให้บริการและอาหารการกิน จึงไม่ได้เน้นการทากาไ รแต่ก็ถือว่ามีกาไรที่พอ
อยู่ได้ ทาแล้วสนุกและมีความสุข และทาให้คนที่อื่นรักบางคนที
คนที่ 7
กิจการใช้เงินทุนตนเองทั้งหมด โดยไม่ได้กู้เงินจากธนาคารเลย ลงทุนไป
จากพื้นที่บางคนที
แล้วประมาณ 2 ล้านบาทไม่นับรวมที่ดินและตัวบ้านที่มีอยู่เดิม ถ้ากู้ก็คง
ทาให้มีปัญหาเหมือนกันเพราะแขกมาพักเฉพาะวันหยุด และทาธุรกิจที่ไม่
มีกาไรมากมาย คู่แข่งก็ตั้งราคาใกล้เคียงกัน ให้บริการดีพอ ๆ กัน จน
เกิดชมรมกลุ่มรักบางคนที และโดยนิสัยก็ไม่ใช่นักธุรกิจอยู่แล้ว
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จากตาราง 15 มุมมองของผู้บริหารกิจการที่พักใน จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้ าน
รูปแบบการจัดการการเงิน พบว่า การทาธุรกิจที่พักที่จะทาให้ไม่ยุ่งยากในการบริหารทางการ เงิน
และเป็นการทาธุรกิจอย่างมีความสุข รวมทั้ งได้ความภาคภูมิใจในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยของ
คนในจังหวัดนั้น ควรที่จะใช้เงินทุนของตนเองและควรใช้เท่าที่มี ไม่ควรมีการขยายหรือ ปรับปรุง
มากจนเกินตัว ในบางกรณีที่มีการใช้วงเงินกับธนาคารก็ต้องใช้ในธุรกิจเท่าที่จาเป็นเท่านั้น และ
ต้องรักษาวินัยของตนเองให้ได้ สาหรับบางกรณีจริง ๆ ที่มีการติดขัดทางการเงินบ้าง ญาติพี่น้อง
รวมทั้งคนในครอบครัวจะเป็นผู้ที่ให้การช่วยเหลือได้ดีและอาจนับได้ว่า เป็นการร่วมทุนกันเป็นครั้ง
คราว ฉะนั้ นการที่ธนาคารพาณิชย์มีความเข้มงวดในการให้สินเชื่อ อาจไม่มีผลต่อการประกอบ
ธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงคราม
ตาราง 16 มุมมองของผู้บริหารกิจการที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามต่อ ปัจจัยที่มีผลในการเลือก
รูปแบบการจัดการการเงิน
ผู้บริหารกิจการที่พัก
มุมมองในด้านปัจจัยในการเลือกรูปแบบการจัดการการเงิน
คนที่ 1
เลือกวิธีการจัดการการเงินแบบใช้เงินทุนของตัวเอง และคิดว่าเป็นเพราะ
จากพื้นที่แม่กลอง
กิจการที่พักและลักษณะของคนสมุทรสงครามเป็นคนรักถิ่น รักวัฒนธรรม
เป็นเครือข่ายกันโดยสายเลื อด ต้องการอนุรักษ์และแสดงความเป็นไทยที่
มีความสุข จึงไม่ได้แข่งกันด้วยราคา แต่แข่งด้านบริการ จึงไม่ต้องตัด
ราคากันเองแล้วทุกคนก็อยู่ได้ อนึ่งการดาเนินธุรกิจมีผลมาจากลักษณะ
สภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดี คนต้องการท่องเที่ยวในราคาประหยัด และการ
เดินทางมายังแม่กลอง สะดวก รวดเร็ว แม้เป็นกิจการเล็กแต่ก็เข้าใจ
วัฒนธรรมต่างชาติขณะเดียวกันก็ต้องการให้ทุกคนเข้าใจวัฒนธรรมของ
ที่นี่ รวมทั้งกิจการก็พยายามใช้เทคโนโลยีเท่าที่จะทาได้ให้สะดวกและ
เหมาะสมกับผู้มาพัก อาทิให้บริการอินเตอร์เน็ต การชาระผ่านการโอน
เงินทางธนาคาร เป็นต้ น ซึ่งบริการที่ให้นี้ผู้มาพักจะได้รับความประทับใจ
และกลับมาพักและบอกต่อไป ทาให้มีรายได้เพียงพอต่อการดาเนินงาน
ด้วยตัวเอง และเชื่อว่าแม่กลองยังน่าสนใจในการมาพักผ่อนท่องเที่ยว
คนที่ 2
เลือกใช้ การลงทุนด้วยตัวเองทั้งหมด ทาเท่าที่มีเงิน เนื่องจากที่พักมี
จากพื้นที่แม่กลอง
รายได้เดือนละไม่เกิน 10 วัน ถือเป็นการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
และผู้บริหารมีงานประจาทาอยู่แล้ว รวมทั้งการกู้เงินธนาคารก็ไม่ใช่ง่าย
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ตาราง 16 (ต่อ)
ผู้บริหารกิจการที่พัก
คนที่ 2
จากพื้นที่แม่กลอง
(ต่อ)

คนที่ 3
จากพื้นที่อัมพวา

คนที่ 4
จากพื้นที่อัมพวา

มุมมองในด้านปัจจัยในการเลือกรูปแบบการจัดการการเงิน
อัตราดอกเบี้ยในการทาธุรกิจถือว่าสูง มากเมื่อเทียบกับเวลาในการทา
ธุรกิจ เฉพาะการรับชาระเป็นบัตรเครดิตและถูกหักค่าธรรมเนียมก็เสียให้
ธนาคารไปอยู่แล้ว แต่ทาให้ลูกค้าเกิดความสะดวกกิจการก็ยินดี
และ
จัดเป็นการผสมผสานด้านกระบวนการทางาน ระหว่างการใช้คนกับการใช้
เทคโนโลยี แม้ว่าจานวนแรงงานในพื้นที่จะมีจานวนมากเพียงพอ กิจการ
จ้างอยู่จานวน 6 คน และค่าแรงงานก็มิได้สูง เนื่องจากเป็นการทากันใน
ครอบครัวเป็นหลัก และมีประสบการณ์ไม่มาก
กิจการ ขนาดเล็ก มีการกู้เงินจากธนาคา รออมสินเพียงเล็กน้อย มี
ความสามารถจ่ายดอกเบี้ยได้และจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อยู่แล้ว
โดยเจ้าของกิจการให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมกับการรวมตัวกันใน
ด้านการท่องเที่ยวของเมืองอัมพวา และคิดว่าถ้ามีประสบการณ์ในการทา
ธุรกิจมากขึ้นย่อมเป็นผลดีช่วยในการคิดและตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้เชื่อว่า
การที่ธนาคารออมสินให้เงินกู้น่าจะเป็นเพราะโดยส่วนตัวมีข้อมูลที่
เกี่ยวกับการเงินที่เพียงพอต่อการได้รับเงินกู้และกู้ในวงเงินที่ไม่มาก
กิจการมีการกู้เงินจากธนาคารบ้าง มีความสามารถจ่ายดอกเบี้ยได้ โดย
กิจการตั้งมาไม่นานนักแต่ก็รู้จักคุ้นเคยกับเจ้าของกิจการอื่นเป็นส่วนใหญ่
เนื่องจากอัมพวาเป็นเมืองเล็ก ๆ ดาเนินการโดยคนในครอบครัวซึ่ง
พยายามให้ความสาคัญกับผู้มาพักขณะเดียวกั นก็ต้องการให้ผู้มาพักรู้จัก
วัฒนธรรมไทย ๆ แบบชาวอัมพวา เป้าหมายที่ทาต้องการให้ เกิดความสุข
และการรักท้องถิ่นและกิจการจะอยู่ได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป
จึงไม่
ต้องการที่จะร่วมทุน นอกจากนี้ยังเล็งเห็นว่ากิจการที่ใหญ่กว่าจะมี
ประสิทธิภาพในการจัดการมากกว่าเพราะทาเป็นอาชีพอย่างจริงจังและใช้
เทคโนโลยี ทันสมัย จัดการมากกว่ากิจการครอบครัว แต่พื้นที่ อัมพวา
กิจการเล็ก ๆ ก็พออยู่ได้และมีแขกต่างประเทศมาพักด้วยเหมือนกัน ถ้า
จะขยายตัวได้อีกก็น่าจะเป็นเพราะมีแขกมาพักในวันธรรมดา ทั้งนี้ยังให้
ความเห็นว่าในพื้นที่มีการช่วยเหลือกันมากกว่าจะแข่งกัน เพราะรู้จักกัน
หมดและนับถือกัน
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ตาราง 16 (ต่อ)
ผู้บริหารกิจการที่พัก
คนที่ 5
จากพื้นที่อัมพวา

คนที่ 6
จากพื้นที่บางคนที

คนที่ 7
จากพื้นที่บางคนที

มุมมองในด้านปัจจัยในการเลือกรูปแบบการจัดการการเงิน
ในอดีตเคยกู้เงินเล็กน้อย ปัจจุบันใช้เงินทุนของครอบครัวและแรงงานใน
ครอบครัวซึ่งจัดการที่พักของตนเองอย่างเรียบง่ายและเป็นกันเอง ไม่คิด
ว่าจะต้องร่วมทุนเพราะลาพังกิจการที่ ค่อย ๆทาไปก็ถือว่าสนุกและอยู่ได้
สิ่งที่ต้องการคืออยากให้ทางภาครัฐกระตุ้นการท่องเที่ยวให้มาก ๆ ลดภาษี
ก็ได้ จัดงานกระตุ้นก็ได้ เพราะยิ่งมีปัญหาการเมืองการท่องเที่ยวจะซบ
เซา สาหรับในพื้นที่ถือว่าระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับจากรัฐบาลส่วนใหญ่
ถือว่าน่าพอใจ แม้เ ป็นเมืองเล็ก ๆ แต่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ ที่นี่สงบและพร้อม
ให้การต้อนรับแขกทุกระดับ
กิจการเลือกการลงทุนเอง ไม่ต้องการร่วมทุนและยังไม่มีการกู้เงินใน
ขณะนี้ เพื่อลดความเสี่ยง ลดรายจ่าย กิจการเน้นบริการที่เป็นกันเอง
อย่างญาติพี่น้องเป็ นหลัก แต่ก็พยายามให้มีความสะดวก ปลอดภัยและ
ทันสมัยเช่นมีการรับเงินด้วยบัตรเครดิต มีอินเตอร์เน็ตให้ใช้ และจะ
พยายามจัดให้มีอินเตอร์เน็ตไร้สายต่อไป นอกจากนี้กิจการ ยังมีช่องทาง
ใหม่สาหรับธุรกิจเมื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะนาอาจารย์ชาว
ต่างประเทศมาพัก และกระทรวงการต่างประเทศมีระเบียบว่านักการทูต
โดยเฉพาะชาติอาเซียน 10 ประเทศต้องเรียนภาษาไทยที่ มศว .ก่อนแล้ว
ถูกส่งมาฝึกงานที่สมุทรสงครามก็กระจายกันมาพักรวมถึงที่กิจการนี้ด้วย
ทั้งนี้ก็ถือว่ามีการร่วมกันใช้ทรัพยากรคนร่วมไปกับเทคโนโลยีในการบริการ
และคิดราคาเดียวกันทั้งแขกชาวไทยและชาวต่างชาติ
กิจการไม่ได้กู้เลย พยายามใช้เงินเท่าที่มี ตอนนี้มีกิจการที่พักโฮมสเตย์
เกิดขึ้นมาก จนคิดว่าน่าจะมีกฎ ห้ามสร้างเพิ่มได้แล้ว กิจการพยายามใช้
ความรู้ทางการตลาดที่มีเสริมเข้าไปเช่นพาชมสวนกลุ่มแม่ บ้านน้าตาล
มะพร้าว พาเที่ยววัด ชมตลาดน้า และหิ่งห้อย หรือลดราคาลงบ้าง แต่
ก็ยังมีลูกค้าประจามาพักและบอกต่อก็เป็นส่วนช่วยกิจการได้มาก
นอกจากนี้กิจการยังปล่อยอินเตอร์ เน็ตไร้สายให้กับแขกที่นาคอมพิวเตอร์
พกพามาใช้เองด้วย ในด้านความสะดวกและปลอดภัยของที่พักนัน้
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ตาราง 16 (ต่อ)
คนที่ 7
จากพื้นที่บางคนที
(ต่อ)

กิจการให้ความสาคัญกับสิ่งเหล่านี้กับผู้มาพักเป็นอย่างมาก และให้
ความเห็นเพิ่มเติมว่าแหล่งท่องเที่ยวและที่พักที่นี่อยู่ได้เพราะน้าใจคน
หิ่งห้อย และน้าไม่เสีย ขณะนี้มีหลายธนาคารที่ให้คาแนะนาด้านกา รทา
ธุรกิจ การคิดต้นทุน และการวางแผนการเสียภาษี ก็ไปฟังสัมมนาแต่ไม่
ต้องการกู้

จากตาราง 16 มุมมองของผู้บริหารกิจการที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามในด้าน ปัจจัย
ในการเลือกรูปแบบการจัดการทางการเงิน พบว่าเกือบทั้งหมดเลือกวิธีการจัดการทางการเงินด้วย
การใช้เงินทุ นของตนเอง มีบ้างที่มีการใช้วงเงินกู้จากธนาคารแต่น้อยมาก และใช้เงินกู้เท่าที่
จาเป็นเท่านั้น ส่วนการร่วมทุนนั้นไม่มีผู้ประกอบการคนใดเลือกวิธีการดังกล่าว กล่าวได้ว่ามี
ปัจจัยที่มีส่วนในการเลือกการจัดการทางการเงินประกอบด้วยการลดความเสี่ยงทางการเงิน การ
แข่ง ขันด้านบริการโดยไม่เน้นการตัดราคา การใช้และเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
การมีลูกค้าเดิมที่มาท่องเที่ยวซ้าและมีการบอกต่อ มี กระบวนการทางานแบบธุร กิจขนาดเล็กเน้น
แรงงานในครอบครัวโดยมีการปรับปรุงพัฒนาไปตามรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
วัฒนธรรม ทั้ งนี้การที่นโยบายรัฐบาลที่เน้นการท่องเที่ยวแบบประหยัด ให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานที่สะดวก ให้ความรู้ด้านการวางแผนการเสียภาษีและการดูแลต้นทุน ตลอดจนการสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์กันในหมู่ผู้ประกอบการในอันที่จะร่วมมือกันในการแนะนาท้องถิ่นตาม
ขนาดของแต่ละธุรกิจ ให้ความรู้เพิ่มเติมด้านการบริหารงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางาน
ให้กับผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์แตกต่างกัน ทั้งนี้สมุทรสงครามเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการ
ที่จะรองรับแขกได้อีกมากนอกจากวันปลายสัปดาห์เท่านั้น
ตาราง 17 มุมมองของผู้บริหารกิจการที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามต่อ ทาเลที่ตั้ง ที่มีความสัมพันธ์
ในการเลือกรูปแบบการจัดการการเงิน
ผู้บริหารกิจการที่พัก
ความสัมพันธ์ของทาเลที่ตั้งในการเลือกรูปแบบการจัดการการเงิน
คนที่ 1
เลือกใช้เงินทุนเอง และคิดว่าไม่น่าจะมีใครร่วมทุนมากนัก ถ้าจะมีก็น่าจะ
จากพื้นที่แม่กลอง
เป็นการกู้ธนาคาร เราอยู่ใกล้กรุงเทพฯมาก แขกพักแค่คืนเดียวและเพียง
บางวันเท่านั้นจึงเสี่ยงต่อการชาระธนาคาร
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ตาราง 17 (ต่อ)
ผู้บริหารกิจการที่พัก
คนที่ 2
จากพื้นที่แม่กลอง
คนที่ 3
จากพื้นที่อัมพวา
คนที่ 4
จากพื้นที่อัมพวา
คนที่ 5
จากพื้นที่อัมพวา
คนที่ 6
จากพื้นที่บางคนที
คนที่ 7
จากพื้นที่บางคนที

ความสัมพันธ์ของทาเลที่ตั้งในการเลือกรูปแบบการจัดการการเงิน
ไม่กู้และจะไม่ร่วมทุน คนที่นี่น่าจะคิดไม่ต่างกัน เพราะเราเป็นเมืองเล็ก
เป็นแค่เมืองผ่าน รายได้อาจไม่พอชาระคืนธนาคาร ส่วนการร่วมทุนกันก็
แทบไม่เคยรู้ว่ามีเพราะน่าจะสะดวกที่จะทาเองคนเดียว
เลือกใช้เงินทุนเอง และคิดว่าไม่น่าจะมีใครร่วมทุนมากนัก ถ้าจะมี ก็น่าจะ
เป็นการกู้ธนาคาร
เลือกใช้เงินทุนเอง เพราะไม่ต้องลงทุนมาก เน้นบ้านที่เป็นธรรมชาติ การ
กู้เงินจากธนาคารอาจมีบ้างแต่ไม่น่าจะมาก การหยิบยืมเพื่อนฝูงอาจมี
บ้างชั่วครั้งชั่วคราวเพียงช่วงสั้น ๆ ถ้าจะนับว่าร่วมทุนก็พอได้
เนื่องจากเคยกู้มาก่อนและชาระหมดแล้ว ที่นี่น่าจะทาด้วยเงินตัวเอง
มากกว่าอย่างอื่นเพราะจะได้ไม่เสี่ยง และทาแบบวิถีชุมชนที่รู้จักพอเพียง
ทาเลในอาเภอนี้กู้เงินไม่น่าจะดี เลือกใช้เงินทุนเองปลอดภัยที่สุด ทาแ บบ
ค่อยเป็นค่อยไปดีกว่า
เลือกใช้เงินทุนเอง และไม่ต้องการร่วมทุนเพราะคงไม่มีใครจะมาลงทุนกับ
เรา คนอื่นเขาก็ทาอยู่แล้วเหมือนกัน

จากตาราง 17 มุมมองของผู้บริหารกิจการที่พักในสมุทรสงครามทั้งหมดเห็นตรงกันว่า
ควรใช้เงินลงทุนเอง ไม่ควรร่วมทุน อาจกู้จากธนาคารบ้างเท่าที่จาเป็นแต่มีความเสี่ยงที่ต้องใส่ใจ
ตาราง 18 มุมมองของผู้บริหารกิจการที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามต่อ ประเภทของธุรกิจที่พัก ใน
การเลือกรูปแบบการจัดการการเงิน
ผู้บริหารกิจการที่พัก
ความสัมพันธ์ของประเภทธุรกิจในการเลือกรูปแบบการจัดการการเงิน
คนที่ 1
เป็นโรงแรมขนาดเล็กจึง เลือกใช้เงินทุนเอง เพียงแต่มีวงเงินหมุนเวียนกับ
จากพื้นที่แม่กลอง
ธนาคารบ้างเล็กน้อย แขกมีไม่มากจึงเสี่ยงต่อการชาระธนาคาร
คนที่ 2
เป็นโฮมสเตย์ ไม่กู้และจะไม่ร่วมทุน เราเป็นเมืองผ่ าน รายได้อาจไม่พอ
จากพื้นที่แม่กลอง
ชาระ และไม่ต้องการร่วมทุนเพราะไม่ชอบปัญหาที่จะมีระหว่างกัน
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ตาราง 18 (ต่อ)
ผู้บริหารกิจการที่พัก
คนที่ 3
จากพื้นที่อัมพวา
คนที่ 4
จากพื้นที่อัมพวา
คนที่ 5
จากพื้นที่อัมพวา

คนที่ 6
จากพื้นที่บางคนที
คนที่ 7
จากพื้นที่บางคนที

ความสัมพันธ์ของประเภทธุรกิจในการเลือกรูปแบบการจัดการการเงิน
เป็นบ้านพักที่ เลือกใช้เงินทุนเอง และคิดว่าไม่น่าจะ มีใครร่วมทุนมากนัก
ถ้าจะมีก็น่าจะเป็นการกู้ธนาคาร
กิจการเป็นรีสอร์ทขนาดใหญ่ เลือกใช้เงินทุนเอง การกู้เงินจากธนาคาร
อาจมีบ้างแต่ไม่น่าจะมาก การหยิบยืมเพื่อนฝูงอาจมีบ้างชั่วครั้ งชั่วคราว
เพียงช่วงสั้น ๆ อาจนับว่าร่วมทุนระยะสั้นมาก ๆ
กิจการบ้านพัก ใช้เงินทุนที่มีในครอบครัวทาธุรกิจ ทาเท่าที่มีเงินทุน
ต่อมามีการกู้ยืมจากธนาคารเล็กน้อยแล้วรู้สึกเสียดายดอกเบี้ยจึงไม่มีการ
กู้ยืมเพิ่มเติมอีก ถ้าจาเป็นในบางครั้งเครือญาติน่าจะดีกว่า ปัจจุบันชาระ
หมดแล้ว จึงน่าจะทาด้ว ยเงินตัวเองจะได้ไม่เสี่ยง และทาแบบวิถีชุมชนที่
รู้จักพอเพียง
เป็นบ้านพักโฮมสเตย์ เลือกใช้เงินทุนเองปลอดภัยที่สุด ทาแบบค่อยเป็น
ค่อยไปดีกว่า
เป็นบ้านพัก เลือกใช้เงินทุนเอง และไม่ต้องกา รร่วมทุนเพราะคงไม่มีใคร
จะมาลงทุนกับเรา คนอื่นเขาก็ทาอยู่แล้วเหมือนกัน

จากตาราง 18 มุมมองของผู้บริหารกิจการที่พักในสมุทรสงครามทั้งหมด ไม่ว่าเป็นที่
พักแบบใด เห็นตรงกันว่าควรใช้เงินลงทุนเอง ไม่ควรร่วมทุน อาจกู้จากธนาคารบ้างเท่าที่ จาเป็น
แต่มีความเสี่ยงที่ต้องเอาใจใส่
ตาราง 19 มุมมองของผู้บริหารกิจการที่พักในจังห วัดสมุทรสงครามต่อลักษณะของธุรกิจที่พัก ใน
การเลือกรูปแบบการจัดการการเงิน
ผู้บริหารกิจการที่พัก
ความสัมพันธ์ของลักษณะธุรกิจในการเลือกรูปแบบการจัดการการเงิน
คนที่ 1
โรงแรมเป็นบ ริษัท เลือกใช้เงินทุนเอง มีการใช้เช็คเดินบัญชีกับธนาคาร
จากพื้นที่แม่กลอง
การเป็นบริษัททาให้มีความน่าเชื่อถือสูง
คนที่ 2
โฮมสเตย์เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว ไม่กู้และจะไม่ร่วมทุน
จากพื้นที่แม่กลอง
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ตาราง 19 (ต่อ)
ผู้บริหารกิจการที่พัก
คนที่ 3
จากพื้นที่อัมพวา
คนที่ 4
จากพื้นที่อัมพวา
คนที่ 5
จากพื้นที่อัมพวา
คนที่ 6
จากพื้นที่บางคนที
คนที่ 7
จากพื้นที่บางคนที

ความสัมพันธ์ของลักษณะธุรกิจในการเลือกรูปแบบการจัดการการเงิน
บ้านพักเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว ที่เลือกใช้เงินทุนเอง
กิจการเป็นรีสอร์ทขนาดใหญ่ทาในรูปบริษัท เลือกใช้เงินทุนเอง และมี
การใช้เงินทุนหมุนเวียนจากธนาคารเล็กน้อย
กิจการบ้านพัก เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว ใช้เงินทุนที่มีในครอบครัวทา
ธุรกิจ ที่รู้จักพอเพียง
บ้านพักโฮมสเตย์เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว เลือกใช้เงินทุนเองปลอดภัย
ที่สุด
บ้านพักเป็นกิจกา รเจ้าของคนเดียว เลือกใช้เงินทุนเอง และไม่ต้องการ
ร่วมทุน

จากตาราง 19 มุมมองของผู้บริหารกิจการที่พักในสมุทรสงครามทั้งหมด ไม่ว่าเป็น
กิจการเจ้าของคนเดียว หรือทาในรูปบริษัท เห็นตรงกันว่าควรใช้เงินลงทุนเอง ไม่ควรร่วมทุน
อาจมีการกู้จากธนาคารบ้างเพียงเล็กน้อยเท่าทีจ่ าเป็น
สรุปประเด็นข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเฉพาะเจาะจง
มุมมองของผู้บริหารกิจการจากการสัมภา ษณ์เชิงลึกแบบเฉพาะเจาะจงทั้ง 7 ราย
พบว่าในภาพกว้างมีมุมมองในประเด็นส่วนใหญ่ที่ใกล้เคียงกันมาก มีที่ต่างกันบ้างก็เพียงเล็กน้อย
ผู้วิจัยจึงจัดสิ่ งที่ผู้บริหารให้มุมมองแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการร่วมทุนทั้งจากปัจจัยภายนอกกิจการ
และปัจจัยจากภายในกิจการเองได้เป็น 4 ด้าน คือ ด้านที่ 1 ความสาคัญในสินทรัพย์ที่ถือครอง
ประกอบด้วยการมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายในการประกอบธุรกิจ รูปแบบการดาเนินงานของ
กิจการ ประสบการณ์ที่มีในวงการธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ ศักยภาพและขนาดของตลาด และ
ศักยภาพของบุคลากร ด้านที่ 2 ความสาคัญด้านสภาพภูมิศาสตร์ จะประกอบด้วยนโยบาย
รัฐบาล โครงสร้างพื้นฐาน และตลาดในพื้นที่ ด้านที่ 3 ความสาคัญด้านการบริหารงานภายใน
กิจการ จะประกอบด้วย แนวคิดทางนวัตกรรม ความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึงเทคโนโลยีและ
การประยุกต์ใช้นวัตกรรม การให้ความสาคัญกับลูกค้า และด้านกระบวนการ ทางาน ส่วนด้าน
สุดท้ายคือด้านที่ 4 ลักษณะของกิจการ ประกอบด้วยตาแหน่งที่ตั้งของกิจการ ประเภทของ
กิจการที่พัก และรูปแบบของ กิจการที่พัก ซึ่งที่กล่าวถึงมาทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อภาพรวมของ
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รูปแบบการจัดการทางการเงินในกิจการที่พักบริเวณพื้นที่ทั้ง 3 อาเภอของแม่กลอง อัมพวา และ
บางคนที

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ส่วนที่ 1 แบ่งเป็น 2 ด้าน ประกอบด้วย
1. ผู้วิจัยใช้สถิติพื้นฐานใ นการพรรณนาข้ อมูลจากการเก็บตัวอย่างจานวน 161 ชุด
ด้วยเครื่องมือแบบสอบถามในส่วนที่ 2 มาทาการวิเคราะห์ผลทางสถิติ ดังตาราง 20 ต่อไปนี้
ตาราง 20 คุณสมบัติของผู้บริหารกิจการที่พักที่ให้ข้อมูล
เพศ

อายุ

ชาย
หญิง
รวม

น้อยกว่า 40 ปี
ตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป
รวม
การศึกษา
ต่ากว่าปริญญา
ปริญญาตรีขึ้นไป
รวม
สถานภาพ โสด
สมรส
รวม

จานวน

ร้อยละ

67
94

41.61
58.39

161

100.00

55
106
161
54
107
161
44
117
161

34.17
65.83
100.00
33.54
66.46
100.00
27.33
72.67
100.00

ข้อมูลจากตาราง 20 เป็นข้ อมูล คุณสมบัติของผู้บริหารกิจการที่พัก ในเขตจังหวัด
สมุทรสงคราม จานวน 161 ท่านที่กรุณาเสียสละเวลาให้ข้อมูลด้านการลงทุนและแนวคิดที่มีค่า
อย่างยิ่งต่อผู้วิจัยในงานชิ้นนี้ ผู้บริหารชายเป็นผู้ให้ข้อมูลน้อยกว่าผู้บริหารหญิง ในด้านอายุของ
ผู้ตอบแบบสอบถามผู้บริห ารส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ผู้บริหารส่วนมากสาเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า และส่วนใหญ่มีสถานภาพที่สมรสแล้ว อาจกล่าวได้ว่าโดย
ภาพรวมผู้บริหารมีประสบการณ์ในธุรกิจมาช่วงเวลาหนึ่งและมีความพร้อมในการบริหารจัดการ
ด้านการลงทุนสาหรับธุรกิจที่พักในพื้นที่ 3 อาเภอที่ทาการวิจัย
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ตาราง 21 ข้อมูลของกิจการที่พักที่ได้จากผู้บริหารกิจการ
รูปแบบการ
ลงทุน

จานวน

ร้อยละ

ลงทุนเองทั้งหมด

154

95.65

ร่วมทุน
รวม

7
161

4.35
100.00

7

100.00

7

100.00

6
1
7
144
14
3
161
46
115
161
53

85.71
14.29
100.00
89.44
8.70
1.86
100.00
28.57
71.43
100.00
32.92

76

47.21

5 -10 ล้านบาท

22

13.66

> 10 ล้านบาท
รวม
< 50,000 บาท
50,000 -100,000 บาท

10
161
70

6.21
100.00
43.48

71

44.10

13

8.07

7
161

4.35
100.00

ต้องการ
ร่วมทุนกับธุรกิจ ไทย
สัญชาติ
รวม
สัดส่วนที่
ต้องการร่วมทุน 90 ต่อ 10
มากกว่า 90 %
รวม
จานวนพนักงาน ไม่เกิน 50 คน
51 - 200 คน
มากกว่า 200 คน
รวม
การส่งเสริมการลงทุน ได้รับ
ไม่ได้รับ
รวม
ทุนจดทะเบียน < 1 ล้านบาท
1 - 5 ล้านบาท

รายได้ต่อเดือน

100,000 - 500,000
บาท
> 500,000 บาท
รวม
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ตาราง 21 (ต่อ)
จานวน
ระยะเวลาก่อตั้ง < 1 ปี
1 ปี แต่ยังไม่ถึง 3 ปี
3 ปี แต่ยังไม่ถึง 5 ปี
> 5 ปี
รวม
กาไรปี 2549

กาไรปี 2550

กาไรปี 2551

17
45
71
28
161

ร้อยละ
10.56
27.95
44.10
17.39
100.00

< 1 ล้านบาท
< 3 ล้านบาท

74

45.96

60

37.27

< 5 ล้านบาท

10

6.21

> 5 ล้านบาท

9

5.59

ขาดทุน
รวม

8
161

4.97
100.00

< 1 ล้านบาท
< 3 ล้านบาท

69

42.86

36

22.36

< 5 ล้านบาท

39

24.22

> 5 ล้านบาท

6

3.73

ขาดทุน
รวม

11
161

6.83
100.00

< 1 ล้านบาท
< 3 ล้านบาท

75

46.58

67

41.61

< 5 ล้านบาท

4

2.48

> 5 ล้านบาท

2

1.24

13
161

8.07
100.00

ขาดทุน
รวม

รูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยั่งยืน ผ.ศ.กฤษฎา สังขมณี
http://www.ssru.ac.th

93

ตาราง 21 (ต่อ)

กาไรปี 2552

จานวน

ร้อยละ

< 1 ล้านบาท
< 3 ล้านบาท

88

54.66

48

29.81

< 5 ล้านบาท

4

2.48

> 5 ล้านบาท

8

4.97

ขาดทุน
รวม
อัตราการ
ขยายตัว

13
220

8.07
100.00

<0%

20

12.42

เท่ากับ 0 %

37

22.98

1-9 %

101

62.73

3

1.86

0

0

10 - 24 %
> 25 %

สัดส่วนการใช้
ทรัพยากรใน
พื้นที่

รวม

161

100.00

1 – 25 %
26 - 50 %
> 50 %
รวม

3
25
133
161

1.86
15.53
82.61
100.00

4

2.48

3

1.86

154
161

93.79
100.00

สัดส่วนการใช้
พนักงานในพื้นที่ < 50 %
> 50 %
100 %
รวม
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จากตาราง 21 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง เกือบทั้งหมด ต้องการลงทุนด้วยตนเอง สาหรับ
ส่วนที่ต้องการร่วมทุนนั้น พบว่าต้องการร่วมทุนกับนักธุรกิจไทยด้วยกันเอง กรณีที่จะร่วมทุนนี้
ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักส่วนใหญ่ต้องการคงสภาพการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีอานาจในการ
จัดการเหมือนเดิม จึงต้องการให้สัดส่วนการถือหุ้ นเดิมต่อผู้มาร่วมทุนใหม่เป็น 90 : 10 หรือ
มากกว่าทั้งนี้กิจการที่พักส่วนใหญ่ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในบริเวณ จังหวัดสมุทรสงคราม จัดเป็นธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก มีพนักงานส่วนใหญ่น้อยกว่า 50 คน เงินทุ นจดทะเบียนส่วนใ หญ่จึง
น้อยกว่า 5 ล้านบาท ทั้งนี้จึงส่งผลให้ประมาณร้อยละ 87 ของกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือนต่า
กว่าเดือนละ 1 แสนบาท และมีจานวนสถานประกอบการที่พัก ราวร้อยละ 71 ไม่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนจากหน่วยงานของรัฐ ในด้านความมั่นคงและประสบการณ์ในการทาธุรกิจ นั้น
โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 3 ปี และเมื่อรวมกลุ่มที่มีประสบการณ์มากกว่า 5
ปีเข้าไปด้วยแล้วจะมีสัดส่วนรวมกันราวร้อยละ 61 ของตัวอย่างทั้งหมด ผลประกอบก ารในช่วงที่
ผ่านมาตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2552 พบว่าเกินกว่าร้อยละ 70 ที่มีผลกาไรแต่ ไม่ มาก กล่าวคือ
กาไรต่ากว่าปีละ 1 ล้านบาท และ มีกิจการที่ ดาเนินงาน สาหรับปี 2552 ผู้ประกอบการที่พัก
ส่วนใหญ่ราวร้อยละ 62 เห็นว่ามีอัตราการขยายตัวของการประกอบการเพิ่มขึ้นบ้างแต่ยังไม่มาก
นัก ธุรกิจที่พักในบริเวณ จังหวัดสมุทรสงคราม เกือบทั้งหมดมีการใช้ทรั พยากรในพื้นที่เพราะมี
ความอุดมสมบูรณ์ และก็มีการใช้พนักงานในพื้นที่เป็นส่วนมากเช่นเดียวกันด้วย
2. ผู้วิจัยใช้สถิติพื้นฐานในการพรรณนาและอธิบายสภาพของตัวแปรและค่าความแกร่ง
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ค่าความเ บ้ (Skewness) ค่าความโด่ง

(Kurtosis) ของตัวแปรจานวน 14 ตัวแปร ได้แก่ การมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายในการ
ประกอบธุรกิจ รูปแบบการดาเนินงานของกิจการ ประสบการณ์ที่มีในวงการธุรกิจ ขนาดของ
ธุรกิจ ศักยภาพและขนาดของตลาด ศักยภาพของบุคลากร นโยบายรัฐบาล โครงสร้างพื้นฐาน
การตลาดในพื้นที่ แนวคิดทางนวัตกรรม ความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึงเทคโนโลยีและการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม การให้ความสาคัญกับลูกค้า และด้านกระบวนการ ทางาน จากนั้นจึง
ตรวจสอบค่า เฉลี่ย ( x ) , ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยเกณฑ์การแปรความหมายระดับ
ค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน คือ
1.00 - 1.80 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าปัจจัยด้านนั้นมีระดับ
ความสาคัญในระดับน้อยมาก
1.81 - 2.60 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความความเห็นว่าปัจจัยด้านนั้นมีระดับ
ความสาคัญในระดับน้อย
รูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยั่งยืน ผ.ศ.กฤษฎา สังขมณี
http://www.ssru.ac.th

95

2.61 - 3.40 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าปัจจัยด้านนั้นมีระดับ
ความสาคัญในระดับปานกลาง
3.41 - 4.20 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าปัจจัยด้านนั้นมีระดับ
ความสาคัญในระดับมาก
4.21 - 5.00 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าปัจจัยด้านนั้นมีระดับ
ความสาคัญในระดับมากที่สุด
ในส่วนของค่าความเบ้ (Skewness : SKEW) และค่าความโด่ง (Kurtosis : KUR)
จะทาการแปรผล ด้วยการเปรียบเทียบกับเก ณฑ์ของเบสท์ (Best, 1993) คือถ้าค่าสัมประสิทธิ์
ความเบ้เป็น 0 แสดงถึงการกระจายของข้อมูลหรือกลุ่มตัวอย่างที่ทาการสุ่มมามีการกระจา ยตัว
เป็นรูประฆังคว่าที่สมมาตรกัน ขณะที่มีค่า ค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้ มากกว่า 0 เป็นการเบ้ขวาไป
ทางบวก และถ้ามีค่าค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้น้อยกว่า 0 ก็จะเบ้ซ้ายไปทางลบ ในส่วนของความ
โด่งนั้น ถ้าค่าสัมประสิทธิ์ความโด่งเป็น 3 แสดงถึงความโด่งของข้อมูลหรือกลุ่ มตัวอย่างที่ทาการ
สุ่มมาเป็นปกติ ถ้ามีค่าสัมประสิทธิ์ความโด่งน้อยกว่า 3 แสดงถึงข้อมูลมีลักษณะที่แบนราบ
ส่วนค่าสัมประสิทธิ์ความโด่งมากกว่า 3 แสดงถึงข้อมูลมีลักษณะที่โด่งกว่าปกติ ทั้งนี้จะแบ่ง
การอธิบายและแปรความหมายตามมาตรวัดแต่ละชุด โดยตัวแปรที่ใ ช้ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้
กาหนดเป็นปัจจัยความได้เปรียบในสินทรัพย์ที่ถือครอง ความได้เปรียบในสภาพภูมิศาสตร์ และ
ความได้เปรียบในการบริหารงานภายในกิจการ รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 22 ตาราง 23
และตาราง 24 ต่อไปนี้
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ตาราง 22 ระดับของความสาคัญในปัจจัยสินทรัพย์ที่ถือครอง

x

S.D.

SKEW

KUR

ระดับ
ความสาคัญ

1. การมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายในการประกอบ
ธุรกิจ
2. รูปแบบการดาเนินงานของกิจการ

3.434

0.619

-0.788

0.513

มาก

1.243

มาก

3. ประสบการณ์ที่มีในวงการธุรกิจ

3.823 0.682

-1.248

1.462

มาก

4. ขนาดของธุรกิจ

3.766 0.802

-0.620

-0.355

มาก

5. ศักยภาพและขนาดของตลาด

3.875 0.972

-0.445

-0.803

มาก

6. ศักยภาพของบุคลากร

3.756 0.747

-1.032

0.654

มาก

ระดับของความสาคัญในปัจจัยสินทรัพย์ที่ ถือครอง 3.876 0.613
โดยรวม

-0.762

0.243

มาก

องค์ประกอบ

3.541 0.617

-0.614

จากตาราง 22 กลุ่มตัวอย่างมี ความเห็นว่าระดับของความสาคัญ ในปัจจัย สินทรัพย์ที่
ถือครอง ซึ่งประกอบด้วย การมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายในการประกอบธุรกิจ
รูปแบบการ
ดาเนินงานของกิจการ ประสบการณ์ที่มีในวงการธุรกิ จ ขนาดของธุรกิจ ศักยภาพและขนาดของ
ตลาด และศักยภาพของบุคลากร ทุกด้านล้วนอยู่ในระดับสาคัญ มาก ทั้งนี้ด้านประสบการณ์ที่มี
ในวงการธุรกิจมีระดับความสาคัญสูง สุด ในส่วนของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนั้นพบว่า มีค่าน้อย
กว่าครึ่งหนึ่งของ x ทุกด้านแสดงถึงการกระจายของข้อมูลค่อนข้างกระจุกตัว และสาหรับค่า
ความเบ้ของข้อมูลพบว่ามีค่าน้อยกว่าศูนย์ แสดงว่าเบ้มาทางซ้าย ซึ่งหมายความถึง การที่กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นถึงระดับความสาคัญ ในปัจจัยการถือครองทรัพย์สินในเกณฑ์มาก ส่วนค่า
ความโด่งนั้นล้วนมีค่าน้อยกว่า 3 และในบางด้านก็มีค่าน้อยกว่าศูนย์ เป็นการแสดงถึงลักษณะ
ของข้อมูลที่มีความแบนราบ โดยที่ด้านศักยภาพและขนาดของตลาด และด้านขนาดของธุรกิจ
นั้นกลุ่มตัวอย่างได้มีความเห็นสอดคล้องกันไปในทางลบ
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ตาราง 23 ระดับของความสาคัญในสภาพภูมิศาสตร์
องค์ประกอบ

SKEW

KUR

ระดับความสาคัญ

1. นโยบายรัฐบาล

3.877 0.659 -0.919

0.274

มาก

2. โครงสร้างพื้นฐาน

3.864 0.603 -0.975

1.731

มาก

3. การตลาดในพื้นที่

3.873 0.654 -1.055

1.656

มาก

ระดับของความสาคัญในสภาพภูมิศาสตร์โดยรวม

3.855 0.556 -0.971

0.435

มาก

x

S.D.

จากตาราง 23 กลุ่มตัวอย่างมี ความเห็นว่าระดับของความสาคัญ ในทาเลที่ตั้งซึ่ง
ประกอบด้วย นโยบายรัฐบาล โครงสร้างพื้นฐาน การบริหารความเสี่ยง และการตลาดในพื้นที่
ทุกด้านล้วนอยู่ในระดับสาคัญ มาก ในส่วนของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนั้นพบว่า มีค่า น้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของ x ทุกด้านแสดงถึงการกระจายของข้อมูลค่อนข้างกระจุกตัว และสาหรับค่าความ
เบ้ของข้อมูลพบว่ามีค่าน้อยกว่าศูนย์ แสดงว่าเบ้มาทางซ้าย ซึ่งหมายความถึงการที่กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เห็นถึงระดับความสาคัญ ในปัจจัยทาเลที่ตั้ง ส่วนค่าความโด่งนั้นล้วนมีค่าน้อยกว่า 3
เป็นการแสดงถึงลักษณะของข้อมูลที่มีความแบนราบ
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ตาราง 24 ระดับของความสาคัญในการบริหารงานภายในกิจการ
องค์ประกอบ

SKEW

KUR

ระดับความสาคัญ

1. แนวคิดทางนวัตกรรม

4.069 0.814 -1.115

0.915

มาก

2. ความเสี่ยงทางการเงิน

3.747 0.729 -0.935

0.852

มาก

3. การเข้าถึงเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้
นวัตกรรม
4. การให้ความสาคัญกับลูกค้า

3.943 0.753 -1.154

0.743

มาก

4.156 0.801 -0.821

0.382

มาก

ระดับของความสาคัญในการบริหารงานภายใ น 4.019 0.677 -0.921
กิจการโดยรวม

0.229

มาก

x

S.D.

จากตาราง 24 กลุ่มตัวอย่างมี ความเห็นว่าระดับของความสาคัญ ในการบริหารงาน
ภายในกิจการซึ่งประกอบด้วย แนวคิดทางนวัตกรรม ความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึง
เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม การให้ความสาคัญกับลูกค้ า และด้านกระบวนการ
ทางานทุกด้านล้วนอยู่ในระดับสาคัญ มาก ในส่วนของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนั้นพบว่า มีค่าน้อย
กว่าครึ่งหนึ่งของ x ทุกด้านแสดงถึงการกระจายของข้อมูลค่อนข้างกระจุกตัว และสาหรับค่า
ความเบ้ของข้อมูลพบว่ามีค่าน้อยกว่าศูนย์ แสดงว่ าเบ้มาทางซ้าย ซึ่งหมายความถึงการที่กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นถึงระดับความสาคัญในปัจจัย การบริหารงานภายในกิจการ ส่วนค่าความ
โด่งนั้นล้วนมีค่าน้อยกว่า 3 เป็นการแสดงถึงลักษณะของข้อมูลที่มีความแบนราบเช่นเดียวกับ
ปัจจัยอีก 2 ด้านที่กล่าวถึงข้างต้น
ส่วนที่ 2 แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อ รูปแบบการลงทุน ของผู้ ประกอบการธุรกิจที่พักในเขต
จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีการถดถอยโลจิสติคทวิ (Binary Logistic Regression Analysis)
และนาผลการวิเคราะห์มาใช้ในการอธิบายและทานายผลต่อไป
2. การวิ เคราะห์ ปัจจัยที่มีผล ต่อรูปแบบการลงทุนด้วย สถิติทดสอบ ไคสแควร์ ในการ
ทดสอบสมมติฐานจานวน 3 ข้อ
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การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการลงทุนด้วยวิธีการถดถอยโลจิสติคทวิ
จากกรอบแนวความคิดของการวิจัย มุ่งที่จะศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระจานวน
63 ตัวจากเดิม 95 ตัวที่ไปทาการทดสอบด้วยเครื่องมือจานวน 40 ตัวอย่าง ที่มีต่อรูปแบบการ
ลงทุนซึ่งเป็นตัวแปรในระดับนามบัญญัติมีค่าเป็นไปได้ 2 ค่า คือ การร่วมทุน (joint venture) และ
การลงทุน เองทั้งหมด (wholly owned enterprise) จึงใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคทวิ
(Cohen J. & Cohen P., 1983) และจากการวิเคราะห์ มาตรวัด สามารถทาการลดตัวแปรในส่วน
ของตัวแปรหลักที่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการร่วมทุน เหลือเพียง 14 ตัวแปร ดังนี้
1. ปัจจัยด้านการมีความสัมพันธ์ของเครือข่ายในการประกอบกิจการ : RELATION
2. ปัจจัยด้านรูปแบบการดาเนินงานของกิจการ : PATTERN
3. ปัจจัยด้านประสบการณ์ในวงการธุรกิจ : EXPERIENCE
4. ปัจจัยด้านขนาดของธุรกิจ : SIZE
5. ปัจจัยด้านศักยภาพในตลาด : POTENTIAL
6. ปัจจัยด้านศักยภาพของบุคลากร : PERSONAL
7. ปัจจัยด้านนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุน : GOVERNMENT
8. ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน : INFRASTRUCTURE
9. ปัจจัยด้านการตลาดในพื้นที่ : MARKET
10. ปัจจัยด้านการมีแนวคิดทางนวัตกรรม : INNOVATION
11. ปัจจัยด้านความเสี่ยงทางการเงิน : FINANCE
12. ปัจจัยด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม : TECHNOLOGY
13. ปัจจัยด้านการให้ความสาคัญกับลูกค้า : CUSTOMER
14. ปัจจัยด้านกระบวนการทางาน : PROCESS
^

ทั้งนี้การพิจารณา Factor ทั้ง 14 ตัวนี้จากค่า w ที่มีโอกาสเป็นได้ทั้งค่าบวกและ
ค่าลบ ส่วนตัวแปรที่เป็นข้อมูลทั่วไปด้าน ลักษณะของการประกอบธุรกิจ (แบบสอบถามส่วนที่ 2)
มีจานวน 4 ตัวแปรที่จะต้องใส่ข้อมูลเข้าไปในโมเดลโดยเป็นตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร และตัวแปร
ตาม 1 ตัวแปร เพื่อทาการพยากรณ์ว่า กิจการที่พักใดก็ตามที่มี คุณลักษณะ 3 ด้าน คือ สถาน
ที่ตั้ง ของสถานประกอบการ (Site) ประเภทของสถานประกอบการ (Type) และประเภทของ
กิจการตามกฎหมาย (SME) แล้วจะส่งผลต่อการ เลือกลงทุนแบบร่วมทุน หรือลงทุนเอ งทั้งหมด
ทั้งนี้จะใช้เครื่องมือทางสถิติคือไคสแควร์ในการพยากรณ์
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ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคทวิ
จากการนาข้อมูลตั วแปรพยากรณ์ คือ Factor ทั้ง 14 ตัวเข้าสู่การประมวลผล โดย
ทาการทดสอบความเหมาะสมของโมเดลชุดตัวแปรได้ผลดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 25 ค่าของสถิติไคสแควร์ที่ใช้ทดสอบความเหมาะสมของโมเดล
Step 1

Chi-square
21.713
21.713
21.713

Step
Block
Model

df
14
14
14

Sig.
0.085
0.085
0.085

ผลการวิเคราะห์จากตาราง 25 แสดงถึงค่าของตัวสถิติไคสแควร์ ของการทดสอบ
โมเดล คือมีค่า Chi – square เท่ากับ 21.173 และมีค่า Sig เท่ากับ 0.085 ซึ่งค่าที่ได้นี้ สูง
กว่า 0.05 จึง ชี้ว่าโมเดลนี้จัดว่า ไม่ มีความเหมาะสมอย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยสาคัญ .05
ตาราง 26 ค่าของสถิติไคสแควร์ที่ใช้ทดสอบความสอดคล้องของโมเดล
Step

Chi-square

df

Sig.

1

5.590

8

0.693

ในด้านการทดสอบถึงความสอดคล้องของโมเดลนั้น พบว่าค่า Chi – square เท่ากับ
5.590 ซึ่งไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นการแสดงถึงโมเดลสมการถดถอยที่ใช้ในการ
วิเคราะห์นี้ มีความเหมาะสมกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ตาราง 27 การทดสอบความเหมาะสมของทั้งโมเดล
Step
1

-2 Log
likelihood
35.875

Cox & Snell R
Square
0.126

Nagelkerke R Square
0.420

จากตาราง 27 การทดสอบความเหมาะสมของทั้งโมเดล ค่า -2LL สาหรับโมเดลที่มี
ตัวแปรอิสระ 14 ตัว มีค่าเท่ากับ 35.875 และค่า Cox & Snell R Square บอกถึงการที่ตัวแปร
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อิสระ 14 ตัวในโมเดลสามารถอธิบายโอกาสการร่วมทุนได้ ร้อยละ 12.60 ส่วนค่า Nagelkerke
R Square บอกถึงการที่ตัวแปรอิสระ 14 ตัวในโมเดลสามารถอธิบายโอกาสการร่วมทุนได้ เพียง
ร้อยละ 42.00
ตาราง 28 ร้อยละของการพยากรณ์การใช้ผลการวิจัย

Step 0

รูปแบบการลงทุน
Overall Percentage

ลงทุนเองทั้งหมด
ร่วมทุน

การพยากรณ์
ความถูกต้องของ
รูปแบบการลงทุน
การพยากรณ์
ลงทุนเอง
ทั้งหมด
ร่วมทุน
152
2
98.70
6
1
14.30
95.00

ผลจากตาราง 28 แสดงถึงความสามารถของโมเดลที่ใช้ในการวิจัย ที่จะพยากรณ์
การจาแนกกลุ่มตัวแปรการร่วมทุนของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักใน จังหวัดสมุทรสงคราม และเป็น
การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของโมเดลเมื่อมีตัวแปรอิสระ 14 ตัว พบว่าโมเดล นี้สามารถ
พยากรณ์การลงทุนเองทั้งหมดของผู้ประกอบการที่พักได้ถูกต้องถึง ร้อยละ 98.70 และพยากรณ์
การร่วมทุนของผู้ประกอบการที่พักได้อย่างถูกต้องถึง ร้อยละ 14.30 จึงกล่าวได้ว่าโมเดลนี้
สามารถพยากรณ์ได้อย่างถูกต้องโดยเฉลี่ยร้อยละ 95.00
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ตาราง 29 ตัวแปรปัจจัยด้านความสาคัญในการถือครองทรัพย์สิน ความสาคัญในสภาพ
ภูมิศาสตร์ และความสาคัญด้านการบริหารงานภายในกิจการ ที่เข้าสมการการ
วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค ทวิแบบเข้าพร้อมกัน
B

S.E.

Wald

df

Sig.

ความสาคัญในการถือครองทรัพย์สิน
การมีความสัมพันธ์ของเครือข่ายในการประกอบ
กิจการ (RELATION)
1.761
รูปแบบการดาเนินงานของกิจการ (PATTERN) 7.563
ประสบการณ์ในวงการธุรกิจ (EXPERIENCE)
-0.088

1.485
3.409
3.286

1.406
4.921
0.001

1
1
1

0.236 5.817
0.027 1926.4
0.979 0.915

ขนาดของธุรกิจ (SIZE)
0.779
ปัจจัยด้านศักยภาพในตลาด (POTENTIAL)
-1.174
ปัจจัยด้านศักยภาพของบุคลากร (PERSONAL) 0.106

1.836
1.777
1.577

0.180
0.437
0.004

1
1
1

0.671
0.509
0.947

ความสาคัญในสภาพภูมิศาสตร์
นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุน
(GOVERNMENT)

0.466

0.452

1.062

1

0.303 1.593

-2.827

2.190

1.666

1

0.197

3.180

1.650

3.715

1

0.054 24.057

ความเสี่ยงทางการเงิน (FINANCE)
การเข้าถึงเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้
นวัตกรรม (TECHNOLOGY)

1.862
0.891

1.861
1.604

1.001
0.308

1
1

0.317
0.579

6.435
2.437

-1.104

0.798

1.917

1

0.166

0.331

การให้ความสาคัญกับลูกค้า (CUSTOMER)
กระบวนการทางาน (PROCESS)

2.018
-2.194

2.918
1.681

0.478
1.704

1
1

0.489
0.192

7.524
0.111

ค่าคงที่ (CONSTANT)

-48.141 18.433

6.821

1

0.009

0.000

โครงสร้างพื้นฐาน (INFRASTRUCTURE)
การตลาดในพื้นที่ (MARKET)
ความสาคัญด้านการบริหารงานภายใน
กิจการ
การมีแนวคิดทางนวัตกรรม (INNOVATION)

Exp(B)

2.180
0.309
1.111

0.059
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ผลจากตาราง 29 แสดงว่า ตัวแปรปัจจัยด้าน ความสาคัญ ในการถือครอง ทรัพย์ สิน
ความสาคัญ ในสภาพภูมิศาสตร์ และความสาคัญ ด้านการบริหารงานภายในกิจการที่นาเข้า
สมการทดสอบนี้ มีตัวแปรอิสระอยู่ในโมเดลจานวน 1 ตัวแปร ประกอบด้วย ปัจจัยด้านรูปแบบ
การดาเนินงานของกิจการ โดยพิจารณาที่ค่า Sig ที่มีค่าน้อยกว่า 0.05 ที่กาหนดเป็นระดับ
นัยสาคัญ นอกจากนี้ยังสามารถอธิบายได้เพิ่มเติมอีกว่า ปัจจัยด้านรูปแบบการดาเนินงานของ
กิจการ พยากรณ์ โอกาสร่วมทุน 1926.405 เท่าของการลงทุนเองทั้งหมด และทาให้ได้โมเดล
ความน่าจะเป็นในการร่วมทุนที่จะใช้สมการ
P̂ (Y = 1)
^

w

=

1
1  e w

ดังนี้

= -48.141 + 7.563 PATTERN

การวิเคราะห์ปัจจัยด้านที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการลงทุนด้วยวิธีไคสแควร์
สาหรับการวิเคราะห์ว่า สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ (Site) ในแม่กลอง อัมพวา
บางคนที ประเภทของสถานประกอบการ (Type) คือโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ และลักษณะ
การดาเนินธุรกิจ (SME) ที่แบ่งเป็น เจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน และบริษัท มีความสัมพันธ์ ต่อ
การร่วมทุน ผู้วิจัยใช้เครื่องมือการ ทดสอบความน่าจะเป็นแบบไคสแควร์ ในการวิเคราะห์ โดยมี
สมมติฐานในการวิจัยดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 รูปแบบการลงทุนมีความสัมพันธ์กับ ที่ตั้งของสถานประกอบการที่
พัก แสดงในรูปของสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้
H 0 : รูปแบบการลงทุนไม่มีความสัมพันธ์กับสถานที่ตั้งของสถานประกอบการที่พัก
H 1 : รูปแบบการลงทุนมีความสัมพันธ์กับสถานที่ตั้งของสถานประกอบการที่พัก
ตาราง 30 ความเกี่ยวข้องของรูปแบบการลงทุนกับสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ
รูปแบบการลงทุน

ลงทุนเองทั้งหมด
ร่วมทุน
รวม

แม่กลอง
50
4
54

อัมพวา
80
2
82

บางคนที
24
1
25

รวม
154
7
161

= 1.941 Asymp. Sig. (2-sided) = 0.379 Cramer's V = 0.110 Approx. Sig. = 0.379
จากตาราง 30 เป็นการแสดงความสัมพันธ์ ของรูปแบบการลงทุน กับสถานที่ตั้งของ
สถานประกอบการ สาหรับผลการวิเคราะห์ ไคสแควร์ พบว่ามีค่า Asymp. Sig. (2-sided) =
0.379 แสดงถึงการปฏิเสธ สมมติฐานรอง (H 1 ) ซึ่งหมายถึง รูปแบบการลงทุน ไม่มีความสัมพันธ์
2
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กับที่ตั้งของส ถานประกอบการที่พัก หมายความว่าไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่อาเภอใด ก็ไม่มีความสัมพันธ์
กับรูปแบบการลงทุน กล่าวคือจะลงทุนด้วยตนเอง สาหรับระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรนั้น
เมื่อใช้สถิติ Cramer's V พบว่ ารูปแบบการลงทุนมีผลมาจากสถานที่ตั้ง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
เท่ากับ 0.110 หมายความว่าไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่อาเภอใดก็ไม่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการลงทุน
กล่าวคือเกือบทั้งหมดจะลงทุนด้วยตนเอง
สมมติฐานข้อที่ 2
รูปแบบการลงทุน มี ความสัมพันธ์ กับ ประเภทของสถาน
ประกอบการที่พัก แสดงในรูปของสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้
H 0 : รูปแบบการลงทุนไม่มีความสัมพันธ์กับประเภทของสถานประกอบการที่พัก
H 1 : รูปแบบการลงทุนมีความสัมพันธ์กับประเภทของสถานประกอบการที่พัก
ตาราง 31 ความเกี่ยวข้องของรูปแบบการลงทุนกับประเภทสถานประกอบการ
รูปแบบการลงทุน ลงทุนเองทั้งหมด
ร่วมทุน
รวม

โรงแรม
9
0
9

รีสอร์ท
43
1
44

โฮมสเตย์
102
6
108

รวม
154
7
161

= 1.243 Asymp. Sig. (2-sided) =0.537 Cramer's V = 0.088 Approx. Sig. = 0.537
จากตาราง 31 เป็นการแสดงความสัมพันธ์ ของรูปแบบการลงทุน กับประเภทสถาน
ประกอบการ สาหรับผลการวิเคราะห์ไคสแควร์ พบว่ามีค่า Asymp. Sig. (2-sided) = 0.537
แสดงถึงการ ไม่ ยอมรับสมมติฐานสมมติฐานรอง (H 1 ) ซึ่งหมายถึง รูปแบบการลงทุน ไม่มี
ความสัมพันธ์ กับประเภทของสถาน ประกอบการที่พัก หมายความว่าไม่ว่าจะ เป็นสถาน
ประกอบการรูปแบบใด ก็ไม่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการลงทุน กล่าวคือจะลงทุนด้วยตนเอง
สาหรับระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรนั้น เมื่อใช้สถิติ Cramer's V พบว่ารู ปแบบการลงทุนมีผล
มาจากประเภทสถานประกอบการ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.088 หมายความว่าไม่ว่าจะ เป็น
สถานประกอบการแบบใด ก็ไม่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการลงทุน กล่าวคือเกือบทั้งหมดจะ
ลงทุนด้วยตนเอง
สมมติฐานข้อที่ 3 รูปแบบการลงทุนมีความสัมพันธ์กับลักษณะการดาเนินธุรกิจของ
สถานประกอบการที่พัก แสดงในรูปของสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้
H 0 : รูปแบบการลงทุนไม่มีความสัมพันธ์กับลักษณะการดาเนินธุรกิจของสถานประกอบ
การที่
พัก
H 1 : รูปแบบการลงทุมีนความสัมพันธ์กับลักษณะการดาเนินธุรกิจของสถานประกอบการที่พัก
2
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ตาราง 32 ความเกี่ยวข้องของรูปแบบการลงทุนกับลักษณะการดาเนินธุรกิจ
ลักษณะการดาเนินธุรกิจ

รูปแบบการลงทุน ลงทุนเองทั้งหมด
ร่วมทุน
รวม

เจ้าของคนเดียว
132
7
139

ห้างหุ้นส่วน
10
0
10

บริษัท
12
0
12

รวม
154
7
161

= 1.158 Asymp. Sig. (2-sided) = 0.560 Cramer's V = 0.085 Approx. Sig. = 0.560
จากตาราง 32 เป็นการแสดงความสัมพันธ์ ของรูปแบบการลงทุน กับลักษณะการ
ดาเนินธุรกิจ สาหรับผลการวิเคราะห์ไคสแควร์ พบว่ามีค่า Asymp. Sig. (2-sided) = 0.560
แสดงถึง การ ไม่ ยอมรับสมมติฐานสมมติฐานรอง (H 1 ) ซึ่งหมายถึง รูปแบบการลงทุน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับลักษณะการดาเนินธุรกิจของสถานประกอบการที่พัก หมายความว่าไม่ว่าจะ เป็น
การดาเนินธุรกิจแบบใด ก็ไม่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการลงทุน กล่าวคือจะลงทุนด้วยตนเอง
สาหรับระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรนั้น เมื่อใช้สถิติ Cramer's V พบว่ารู ปแบบการลงทุนมีผล
มาจากลักษณะการดาเนินธุรกิจ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.085 หมายความว่าไม่ว่าจะ ทา
ธุรกิจรูปแบบใด ก็ไม่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการลงทุน กล่าวคือเกือบทั้งหมดจะลงทุนด้ว ย
ตนเอง
2

การเปรียบเทียบการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และมีความชัดเจนตามที่ผู้วิจัยได้กาหนดไว้ในขอบเขตการทา
วิจัยตั้งแต่ต้น ดังนั้นในการวิเคราะห์สภาพของตัวแปรที่แบ่งออกเป็น 4 ด้าน อันประกอบด้วย
ความสาคัญ ในสิ นทรัพย์ที่ถือค รอง ความสาคัญ ด้ านสภาพภูมิศาสตร์ ความสาคัญ ด้านการ
บริหารงานภายในกิจการ และลักษณะของกิจการ ที่ได้มาจากการวิจัย เชิงคุณภาพ ในเบื้องต้น
และที่ได้มาจากการวิจัย เชิงปริมาณในภายหลังนั้น มีการสนับสนุนหรือยืนยันผลการวิจัยระหว่าง
กันเพียงใด จึงทาการเปรียบเทียบ และส รุป ผลการวิเคราะห์ ที่ได้จากการวิจัยทั้ ง 2 แนวทาง
ดังกล่าวตามตาราง 33
ในด้านวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และข้อที่ 3 ที่จะศึกษารูปแบบการลงทุนของผู้ประกอบการ
ธุรกิจที่พักในเขต จังหวัดสมุทรสงคราม ว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้างด้วยการเปรียบเทียบผลจากการ
วิจัยเชิงปริมาณ กับการวิจัยเชิงคุณภาพ แสดงผลตามตาราง 33
รูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยั่งยืน ผ.ศ.กฤษฎา สังขมณี
http://www.ssru.ac.th

106

ตาราง 33 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และข้อที่ 3
วัตถุประสงค์การวิจัย : ศึกษาการเลือกรูปแบบการลงทุนของผู้ประกอบการที่พัก ในเขตจังหวัด
สมุทรสงคราม ที่มีความสัมพันธ์กับสถานที่ตั้ง
ตัวแปร

ผลจากการวิจัยเชิง
ปริมาณ
1. สถานที่ ตั้งของ พบว่าองค์ประกอบ
สถานประกอบการที่ สถานที่ตั้งของ
มีความสัมพันธ์ ต่อ สถานประกอบการ
การเลือกรูปแบบการ ในแต่ละอาเภอ ไม่มี
ลงทุน
อิทธิพลต่อกา รร่วม
ทุนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ
0. 05
กล่าวคือไม่ว่าอยู่ใน
อาเภอใดก็ต้องการ
ที่จะลงทุนด้วย
ตนเอง

ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ

สรุปผลการวิเคราะห์

สถานที่ตั้งของสถานประกอบการที่พัก
ที่ดีน่าจะเกิดจากการที่ในแต่ละอาเภอ
ต้องมีสิ่งที่ดึงดูดใจให้เกิดการท่องเที่ยว
และมาพักแรม ได้แก่มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์
อาหารทะเล ได้รับการจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานและมีสิ่งอานวยความ
สะดวกที่ครบครัน และได้รับการ
สนับสนุนในภาพใหญ่จากรัฐบาล
นอกจากนี้การที่อยู่ในทาเลที่ตั้งที่
เหมาะสม เดินทางสะดวก และมี
ลูกค้าเดิมหรือมีเครือข่ายธุรกิจที่
สามารถจัดหาลูกค้าให้กิจการได้ จะทา
ให้กิจการมีศักยภาพในการทาธุรกิจ
ด้านที่พักที่จะลงทุนบริหารกิจการเอง
กิจการส่วนใหญ่ ยังคงต้องการบริหาร
ด้วยเงินทุนที่มีอยู่ ไม่มีความประสงค์
จะร่วมทุน

ที่ตั้งที่ดีต่อการทาธุรกิจที่
พักต้องมีความพร้อมทั้ง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน
และทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการท่องเที่ ยวที่อุดม
สมบูรณ์และมีนโยบาย
การบริหารจัดการจาก
หน่วยงานของรัฐอย่าง
จริงจังซึ่งเป็นปัจจัย
ภายนอก ส่วนปัจจัย
ภายในคือการที่กิจการมี
ระบบการจัดการที่ให้
ความสาคัญกับลูกค้า
อย่างดีจนเป็นลูกค้าที่มา
ใช้บริการซ้า จะเป็นสิ่งที่
มีผลต่อการ ทาธุรกิจให้
ประสบความสาเร็จ
อย่าง ไรก็ตามกิจการ
ส่วนใหญ่ ไม่มีความ
ประสงค์จะร่วมทุน
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ตาราง 33 (ต่อ)
วัตถุประสงค์การวิจัย : ศึกษาการเลือกรูปแบบการลงทุนของผู้ประกอบการที่พัก ในเขตชะอา หัวหิน
ปราณบุรี และสามร้อยยอด ที่มาจากปัจจัยประเภทของกิจการ
ตัวแปร
2. ประเภทของกิจการที่
พักมีความสัมพันธ์ ต่อ
การเลือกรูปแบบการ
ลงทุน

3. รูปแบบของกิจการที่
พักมีความสัมพันธ์ต่อ
การเลือกรูปแบบการ
ลงทุน

ผลจากการวิจัยเชิงปริมาณ
พบว่าองค์ประกอบ ประเภท
ของกิจการที่พัก ไม่ มีอิทธิพล
ต่อการร่วมทุนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 กล่าวคือไม่ว่าอยู่ใน
อาเภอใดก็ต้องการที่จะลงทุน
ด้วยตนเอง

ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ
ประเภทของกิจการที่พักประเภท
โรงแรม รีสอร์ต และโฮมสเตย์
พบว่ากิจการเหล่านี้ ลงทุนเริ่มต้น
ด้วยเงินทุนส่วนตัว บางแห่งมี
การกู้จากธนาคารบ้างเท่าที่
จาเป็น ยังคงต้องการบริหารด้วย
เงินทุนที่มีอยู่ ไม่มีความประสงค์
จะร่วมทุน และมีจานวนหนึ่งที่
ทาธุรกิจที่พักเป็นรายได้เสริม
พบว่าองค์ประก อบรูปแบบ กิจการที่พักทั้งประเภทเจ้าของ
ของกิจการที่พักไม่มีอิทธิพล คนเดียว ห้างหุ้นส่วน และบริษัท
ต่อการร่วมทุนอย่างมี
บริษัท ล้วนต้องการลงทุนเอง
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
อาจมีการกู้เงินบ้างเท่าที่ จาเป็น
0.05 กล่าวคือไม่ว่าอยู่ใน
และไม่ต้องการร่วมทุน
อาเภอใดก็ต้องการที่จะลงทุน
ด้วยตนเอง

สรุปผลการวิเคราะห์
กิจการส่วนใหญ่ ยังคง
ประคองกิจการไปได้
ด้วยการมีทุนสารอง
และมีความสามารถใน
การประกอบการจาก
ปัจจัยด้านต่าง ๆ ยังคง
บริหารด้วยเงินทุนของ
กิจการเอง ไม่มีความ
ประสงค์จะร่วมทุน
กิจการ ที่ทาในรูปแบบ
เจ้าของคนเดียว ห้าง
หุ้นส่วน และบริษัท
ต่างเห็นสอดคล้องกัน
ในด้านการลงทุนด้วย
ตนเอง ทาเท่าที่กิจการ
มีศักยภาพทางการเงิน
ด้วยความพอเพียง ไม่มี
ความประสงค์จะร่วม
ทุน

จากตาราง 33 พบว่าผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพทาใ ห้เข้าใจเหตุผลอย่างละเอียด
ลึกซึ้งมากขึ้นจากการผลการวิจัยเชิงปริมาณ กล่าวคือในการสัมภาษณ์เจาะลึกแบบเฉพาะเจาะจง
ผู้บริหารกิ จการที่พักทั้ง 7 ราย เกี่ยวกับรูปแบบการลงทุนว่า ผู้ประกอบการที่พักในจังหวัด
สมุทรสงครามส่วนใหญ่ต้องการลงทุนเอง ไม่มีความประสงค์จะร่วม ทุนกับผู้อื่น ทั้งนี้เพราะ
ต้องการทาอย่างพอเพียงเท่าที่มีทรัพยากรทางการเงิน ส่วนหนึ่งทาเป็นอาชีพที่ 2 เพื่อต้องการ
เผยแพร่วิถีชีวิตไทยของชาวสมุทรสงครามให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ
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ตาราง 34 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลจาก การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2
วัตถุประสงค์การวิจัย : ศึกษาระดับความสาคัญของปัจจัยที่ผู้ประกอบการที่พัก ในจังหวัดสมุทรสงคราม ใช้
ตัดสินใจเลือกรูปแบบการจัดการทางการเงิน
ตัวแปร
1 . ความสาคัญ ใน
สินทรัพย์ที่ถือครอง
1.1การมีความสัมพันธ์
กับเครือข่ายในการ
ประกอบธุรกิจ
1.2 รูปแบบการ
ดาเนินงานของกิจการ
1.3 ประสบการณ์ที่มี
ในวงการธุรกิจ
1.4 ขนาดของธุรกิจ
1 . 5 ศักยภาพและ
ขนาดของตลาด
1.6 ศักยภาพของ
บุคลากร

ผลจากการวิจัยเชิงปริมาณ
องค์ปร ะกอบความน่าเชื่อถือ
ของความสัมพันธ์กับเครือข่าย
ในการประกอบธุรกิจ รูปแบบ
การดาเนินงานของกิจการ
ประสบการณ์ที่มีในวงการธุรกิจ
ขนาดของธุรกิจ ศักยภาพและ
ขนาดของตลาดและศักยภาพ
ของบุคลากร ถือเป็นปัจจัยที่มี
ร ะดับความสัมพันธ์กับ
ความ สาคัญ อย่างมาก ในการ
เลือกรูปแบบการจัดก ารทาง
การเงิน

ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ
การมีความสัมพันธ์กับเครือข่าย
ในการประกอบธุรกิจที่มีความ
เข้มแข็งทั้งในธุรกิจที่พักเอง
โดยตรง และธุรกิจต่อเนื่องที่มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน รวม
ไปถึงการมีเครือข่ายในการจัดหา
พนักงานในพื้นที่ได้ง่ายมาเพื่อ
รองรับการให้บริการ นอกจากนั้น
รูปแบบการดา เนินงานของ
กิจการที่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
ชาระหนี้ตรงเวลา ประสบการณ์
ที่มีในวงการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน ขนาดของธุรกิจที่มี
ความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งในพื้นที่ยังมี
ศักยภาพและขนาดของตลาดที่
ยัง พอขยายตัวต่อไปได้อีก ตาม
ปริมาณนักท่องเที่ยว รวมถึ ง
ศักยภาพของบุคลากรทั้งในระดับ
ผู้บริหารและระดับผู้ให้บริการ ซึ่ง
การที่กิจการให้ความสาคัญและ
มีปัจจัย เหล่านี้จะทาให้โอกาส
ก้าวหน้าในธุรกิจได้

สรุปผลการวิเคราะห์
ธุ รกิจที่พักที่มีเครือข่าย
การประกอบการที่
กว้างขวาง มีรูปแบบ
การดาเนินงานที่ทาอย่าง
เป็น ระบบและมีความ
น่าเชื่อถือ ตลอดถึ งมี
ประสบการณ์ในธุรกิจ มา
ยาวนานเพียงพอ มี
ขนาด ของกิจการที่
เหมาะสม รวมถึงการมี
โอกาส และมี
ความสามารถในการ
เติบโตไปได้จากการมี
บุคคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ กิจการ
ใดมีปัจจัยเหล่านี้ใน
ระดับที่มาก ก็จะสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้ลงทุน
เอง ส่วนกิจการขนาด
เล็กที่ทุนน้อย และขาด
ความสามารถในการ
แข่งขันก็ควรต้องรีบ
ปรับปรุงในด้านเหล่านี้
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ตาราง 34 (ต่อ)
วัตถุประสงค์การวิจัย : ศึกษาระดับความสาคัญของปัจจัยที่ผู้ประกอบการที่พัก ในจังหวัดสมุทรสงคราม
ใช้ตัดสินใจเลือกรูปแบบการจัดการทางการเงิน
ตัวแปร
2. ความได้เปรียบด้าน
สภาพภูมิศาสตร์
2.1 นโยบายรัฐบาล
2.2 โครงสร้างพื้นฐาน
2.3 ตลาดในพื้นที่

ผลจากการวิจัยเชิงปริมาณ
องค์ประกอบความน่าเชื่อถือ
ของ นโยบายรัฐบาล
โครงสร้างพื้นฐานการบริหาร
ความเสี่ยง และตลาดใน
พื้นที่ ถือเป็นปัจจัยที่มีร ะดับ
ความสาคัญอย่างมากในการ
เลือกรูปแบบการจัดการทาง
การเงิน

ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ
การที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม
สนับสนุนทั้งภาคบริการและทา
ให้ภาคประชาชนมีความสามารถ
ที่จะจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้น จัด
ให้มีโครงสร้างพื้นฐานครบ
สมบูรณ์ ส่วนภายในกิจการเองก็
มีแนวคิดการบริหารความเสี่ยงให้
อยู่ ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย สาหรับ
ตลาดในพื้นที่มีความเชื่อมโยงกับ
ภาพใหญ่คือการหดตัวของการ
ท่องเที่ยวและความมั่นคงของ
รัฐบาล
ซึ่งการที่กิจก าร ให้
ความสาคัญและมี ในสิ่งเหล่านี้
จะทาให้โอกาสเกิด
ความก้าวหน้าในธุรกิจได้

สรุปผลการวิเคราะห์
การสนับสนุนส่งเสริม
จากนโยบายของ
รัฐบาลต่ออุตสาหกรรม
บริการ ที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว โดยจัดให้มี
สาธารณูปโภคพื้นฐาน
ที่มีความพร้อมต่อ
ประชาชนและการทา
ธุรกิจ ในแง่ของกิจการ
ได้มีการบริหารความ
เสี่ยงอย่างสอดคล้อง
กับปัจจัยจากภายนอก
และเหมะสมกับบริเวณ
พื้นที่ ส่วนกิจการขนาด
เล็กนั้นมีจุดอ่อนในด้าน
การบริหารการเงินจึง
ต้องปรับปรุงด้านรายได้
ให้เพิ่มมากขึ้น เช่นจาก
การ ขายอาหาร พา
เที่ยวชมสวน ชม
หิ่งห้อย เพื่อคุ้มรายจ่าย
ให้ได้กิจการจึงจะอยู่
รอด
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ตาราง 34 (ต่อ)
วัตถุประสงค์การวิจัย : ศึกษาระดับความสาคัญของปัจจัยที่ผู้ประกอบการที่พัก ในจังหวัดสมุทรสงคราม
ใช้ตัดสินใจเลือกรูปแบบการจัดการทางการเงิน
ตัวแปร
3. ความสาคัญ ด้านการ
บริหารงานภายในกิจการ
3.1แนวคิดทางนวัตกรรม
3. 2 ความเสี่ยงทาง
การเงิน
3.3 การเข้าถึงเทคโนโลยี
และการประยุกต์ใช้
นวัตกรรม
3.4 การให้ความสาคัญ
กับลูกค้า
3.5 กระบวนการทางาน

ผลจากการวิจัยเชิงปริมาณ
องค์ประกอบความน่าเชื่อถือ
ของ แนวคิดทางนวัตกรรม
ความเสี่ยงทางการเงิน การ
เข้าถึงเทคโนโลยีและ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม การให้
ความสาคัญลูกค้าและ
กระบวนการ ทางาน เป็น
ปัจจั ยที่มีระดับความสาคัญ
อย่างมากในการเลือกรูปแบบ
การจัดการทางการเงิน

ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้บริหา รที่มีแนวคิดการปรับปรุง
การทางานและการบริการใหม่ ๆ
มีการบริหารความเสี่ยงทาง
การเงิน มีการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและมีแนวคิดใหม่ให้มี
คว ามสะดวกรวดเร็วในการ
ทางานด้านบริการ
การให้
ความสาคัญที่สุดกับลูกค้าเป็น
ลาดับแรก มีกระบวนการ ทางาน
ร่วมกันของทุกฝ่ายทั้งคนและ
เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีซึ่ง
การที่กิจการ ให้ความสาคัญและ
มีในสิ่งเหล่านี้จะทาให้โอกาสเกิด
เกิดความก้าวหน้าในธุรกิจได้

สรุปผลการวิเคราะห์
การที่กิจการมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ
สาหรับงานบริการ
หาทางลดความเสี่ยง
ทางการเงินลงจากเดิม
มีการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและมีความ
เหมาะสม เพื่อมุ่งให้
ลูกค้าได้รับบริการที่น่า
พอใจจากกระบวนการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพ
กิจการที่มีปัจจัยเหล่านี้
ในระดับ มากก็จะสร้าง
ความมั่นใจให้กับ
ผู้ ประกอบการ ขณะที่
กิจการขนาดเล็กต้อง
เน้นการบริหารงานที่
ต้องลดความเสี่ยงทาง
การเงิน และใช้
เทคโนโล ยีและต้องมี
แนวคิดที่แปลกใหม่ใน
การให้บริการเพื่อ ให้
สามารถทาธุรกิจต่อไป

จากตาราง 34 พบว่า ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพให้การสนับสนุนผลการวิจัยเชิง
ปริมาณ กล่าวคือในการสัมภาษณ์เจาะลึกแบบเฉพาะเจ าะจงผู้บริหารกิจการที่พักทั้ง 7 ราย
ต่างมีทัศนะและความเห็นไปแนวทา งเดียวกันว่า การทาธุรกิจที่พักในเขต จังหวัดสมุทรสงคราม นั้น
รูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยั่งยืน ผ.ศ.กฤษฎา สังขมณี
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ธุรกิจที่พักที่มีเครือข่ายความสัมพันธ์ กว้างขวาง มีการดาเนินงาน เป็นระบบ มี ความน่าเชื่อถือ
ตลอดจน มีประสบการณ์ในธุรกิจพอสมควร ขนาด ของกิจการมีความ เหมาะสม รวมถึงการมี
โอกาสและมีความสามารถในการเติบโตจากการมีบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ กิจการที่มี
ปัจจัยเหล่านี้ในระดับมากจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนเอง ส่วนกิจการขนาดเล็กที่ทุนน้อย
และขาดความสามารถในการแข่งขันก็ควรต้องรีบปรับปรุงในด้านเหล่านี้ ในส่วนการสนับสนุน
ส่งเสริมจากนโยบายของรั ฐบาลต่ออุตสาหกร รมบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว มีการจัดให้มี
สาธารณูปโภคพื้นฐานต่อประชาชนและภาคธุรกิจ ที่สะดวกสบาย กิจการได้มีการบริหาร อย่าง
สอดคล้องกับปัจจัยจากภายนอกและเหมะสมกับบริเวณพื้นที่ ปัจจัยเหล่านี้ จะเป็นการสร้างความ
มั่นใจให้กับทั้งผู้ลงทุนเดิมที่ต้องการลงทุนเ องต่อไปและทั้งผู้ที่จะมาร่วมทุน กับกิจการ การที่
กิจการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆสาหรับงานบริการ หาทา งลดความเสี่ยงทางการเงินลง มี
การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทั นสมัยและมีความเหมาะสม เพื่อ ให้ลูกค้าได้รับบริการที่
น่าพอใจจากกระบวนการทางานที่ มีประสิทธิภาพ กิจการที่มีปัจจัยเหล่านี้ในระดับมากก็จะสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้ที่ลงทุนอยู่เดิมที่จะลงทุนเองต่อไป ขณะที่กิจการขนาดเล็กต้องเน้นการ
บริหารงานที่ต้องลดความเสี่ยงทางการเงิน หาบริการใหม่ ๆเพื่อเพิ่มรายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย
และมีแนวคิดที่แปลกใหม่ในการให้บริการเพื่อให้สามารถทาธุรกิจต่อไป กรณีที่กิจการดาเนินการ
ไปได้แม้จะมีลูกค้าเข้าพักน้อยลงจากปัจจัยภายนอกทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ก็จะพยายาม
รักษาสถานการณ์บริหารงานต่อไปด้วยตนเอง มีการนาเงินทุนสะสมมาใช้ในบางขณะ ส่วนใหญ่
หรือเกือบทั้งหมดมีการทาธุ รกิจอย่างพอเพียง มีความเป็นตัวเองสูงและไม่ต้องการการร่วมทุน
ทั้งนี้การตัดสินใจในการทาธุรกิจ นั้นล้วนมีอิทธิพลมาจาก ให้ ความสาคัญ ในสิ นทรัพย์ที่ถือครอง
ความสาคัญด้านสภาพภูมิศาสตร์ และความสาคัญด้านการบริหารงานภายในกิจการ
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่
เศรษฐกิจยั่งยืน” ซึ่งผู้วิจัยทาการศึกษาวิจัยในเขตแม่กลอง อัมพวา และบางคนที มีวัตถุประสงค์
4 ประการคือ วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาถึงรูปแบบการลงทุนที่ส่งผลให้เกิดการจัดการทาง
การเงินที่เหมาะสมของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงคราม วัตถุประสงค์ข้อที่ 2
ศึกษาถึงระดับความสาคัญของปัจจัยในการลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในจังหวัด
สมุทรสงคราม วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ศึกษาว่ามีปัจจั ยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
รูปแบบการลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงคราม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4
สร้างรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงคราม

สรุปข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ภายหลังจากก ารวิเคราะห์ข้อมูล เบื้องต้น ซึ่งผู้วิจัยได้รับข้อมูลจาก
การตอบ
แบบสอบถามของ ผู้บริหารสถานประกอบการที่พักในพื้นที่ที่ทาการวิจัยทั้ง 3 อาเภอในจังหวัด
สมุทรสงคราม จานวน 161 ผู้บริหารชายเป็นผู้ให้ข้อมูลน้อยกว่าผู้บริหารหญิง ในด้านอายุของ
ผู้ตอบแบบสอบถามผู้บริหารส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ผู้บริหารส่วนมากสาเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า และส่วนใหญ่มีสถานภาพที่สมรสแล้ว อาจกล่าวได้ว่าโดย
ภาพรวมผู้บริหารมีประสบการณ์ในธุรกิจมาช่วงเวลาหนึ่งและมีความพร้อมในการบริหารจัดการ
ด้านการลงทุนสาหรับธุรกิจที่พักในพื้นที่ ทาการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดต้องการลงทุนด้วย
ตนเอง สาหรับส่วนที่ต้องการร่วมทุนนั้น พบว่าต้องการร่วมทุนกับนักธุรกิจไทยด้วยกันเอง กรณี
ที่จะร่วมทุนนี้ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักส่วนใหญ่ต้องการคงสภาพการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมี
อานาจในการจัดการเหมือนเดิม จึงต้องการให้สัดส่วนการถือหุ้นเดิมต่อผู้มาร่วมทุนใหม่เป็น 90 :
10 หรือมากกว่าทั้งนี้กิจการที่พักส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในบริเวณจังหวัดสมุทรสงคราม
จัดเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก มีพนักงานส่วนใหญ่น้อยกว่า 50 คน เงินทุนจดทะเบีย น
ส่วนใหญ่จึงน้อยกว่า 5 ล้านบาท ทั้งนี้จึงส่งผลให้ประมาณร้อยละ 87 ของกลุ่มตัวอย่างมี
รายได้ต่อเดือนต่ากว่าเดือนละ 1 แสนบาท และมีจานวนสถานประกอบการที่พักราวร้อยละ 71
ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากหน่วยงานของรัฐ ในด้านความมั่นคงและประสบการณ์ในการ
รูปแบบการจัดการการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยั่งยืน ผ.ศ.กฤษฎา สังขมณี
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ทา ธุรกิจนั้น โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์มายาวนานกว่า
3 ปี และเมื่อรวมกลุ่มที่มี
ประสบการณ์มากกว่า 5 ปีเข้าไปด้วยแล้วจะมีสัดส่วนรวมกันราวร้อยละ 61 ของตัวอย่าง
ทั้งหมด ผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2552 พบว่าเกินกว่าร้อยละ 70 ที่
มีผลกาไรแต่ไม่มาก กล่าวคือกาไรต่ากว่าปีละ 1 ล้านบาท และมีกิจการที่ ดาเนินงาน สาหรับปี
2552 ผู้ประก อบการที่พักส่วนใหญ่ราวร้อยละ 62
เห็นว่ามีอัตราการขยายตัวของการ
ประกอบการเพิ่มขึ้นบ้างแต่ยังไม่มากนัก ธุรกิจที่พักในบริเวณจังหวัดสมุทรสงครามเกือบทั้งหมดมี
การใช้ทรัพยากรในพื้นที่เพราะมีความอุดมสมบูรณ์ และก็มีการใช้พนักงานในพื้นที่เป็นส่วนมาก
เช่นเดียวกันด้วย
ในด้านปัจจัยความสาคัญ ในสินทรัพย์ที่ถือครอง ซึ่งมีองค์ประกอบ 6 ด้าน คือการมี
ความสัมพันธ์กับเครือข่ายในการประกอบธุรกิจ รูปแบบการดาเนินงานของกิจการ ประ สบการณ์
ที่มีในวงการธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ ศักยภาพและขนาดของตลาด และศักยภาพของบุคลากร
อนึ่งการมีเครือข่ายความสัมพันธ์นั้นจะต้องมีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบริการและปรับตัวเข้ากันได้
ในพื้นที่เนื่องจากการมีต้นทุนทางสังคมร่วมกัน มีรูปแบบการดาเนินงานที่เข้ากั นได้ ตลอดจนมี
ประสบการณ์ยาวนานพอสมควรในการมีข้อมูลในการตัดสินใจ อีกทั้งการที่มีขนาดของธุรกิจที่
พอเหมาะที่จะมาร่วมมื อกัน จะเป็นประโยชน์อย่างมาก เช่นเดียว กับการที่กิจการอยู่ในตล าดที่มี
แนวโน้มการขยายตัวได้ในอนาคต และที่สาคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือการมีบุคลากรของกิจการที่มี
ความรู้ความสามารถทัง้ ในงานบริการและงานบริหารด้วย ย่อม ส่งผลต่อการที่จะตัดสินใจร่วมทุน
กับผู้ที่มีความสนใจในกิจการต่อไป ทั้ง 6 องค์ประกอบนี้ล้วนมีความสาคัญในระดับมาก
ปัจจัยความสาคัญ ด้านสภาพภูมิศาสตร์ มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ประกอบด้วย
นโยบายรัฐบาล โครงสร้างพื้นฐาน และตลาดในพื้นที่ ซึ่งถ้ารัฐบาลใช้นโยบายการบริหารประเทศ
ที่เหมาะสม มีเสถียรภาพทางการเมืองและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจน ถูกจัดลาดับด้านความ
เสี่ยงว่ามีความเสี่ยงต่า และการที่รัฐบาลจัดให้มีระบบการ สื่อสารที่สะดวกและทันสมัย ก็มีผลต่อ
ความน่า สนใจในการ ร่วมทุน ทาให้ผู้ประกอบการ มีการกาหนดนโยบายและเลือกใช้กลยุทธ์ให้
เหมาะสมกับช่วงเวลาและเหมาะสมต่อทาเลที่จะเข้าไปทาการลงทุน ได้ จะก่อให้เกิดการร่วมทุน
ได้มากขึ้น ทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ล้วนมีความสาคัญในระดับมาก
ปัจจัยความสาคัญ ด้านการบริหารงานภายในกิจกา ร มีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ
แนวคิดทางนวัตกรรม ความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึงเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
การให้ความสาคัญกับลูกค้า และด้านกระบวนการ ทางาน ทั้งนี้ เพราะสภาพทางธุรกิ จและการ
แข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก ดังนั้นการพัฒนาให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ที่แม้ต่าง
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ไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นความสาคัญที่ลุกค้าของกิจการเป็นหลัก จะนามาซึ่งความสาเร็จให้กับ
กิจการได้ ส่วนในด้านการจัดการทางการเงินก็ต้องมีการจัดให้ มีการดูแลความเสี่ยงให้สามารถ
ควบคุมได้จะเป็ นประโยชน์มากในโลกยุคไร้พรมแดน ประกอบกับการ มีความสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีและประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม มีกระบวนการทางานที่คล่องตัวจนเกิดการ
ให้บริการ อย่างดีและตรงตามความต้องการของลู กค้าที่มาพัก เหล่านี้ ย่อมส่งผลให้เกิดการ
ตัดสินใจร่วมทุน ทั้ง 5 องค์ประกอบนี้ล้วนมีความสาคัญในระดับมาก
สาหรับสรุปข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อ 3 ที่ต้องการศึกษาปัจจัยที่ผู้ประกอบการที่
พักในจังหวัดสมุทรสงคราม ใช้ตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุน ในสมการการวิเคราะห์ถดถอยโลจิ
สติคทวิ เนื่องจากมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนั้น ผู้วิจัยได้ ค้นพบว่ามีเพียง 1 ตัวแปรเท่านั้น ที่
สามารถพยากรณ์โอกาสการร่วมทุนได้คือ ปัจจัยด้านรูปแบบการดาเนินงานของกิจการ
ในส่วนของข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 ที่จะศึกษาปัจจัย ที่มีความสัมพันธ์ ต่อการ
ตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุนว่าจะลงทุนเองทั้งหมดหรือจะร่วมทุน ของผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก
ในพื้นที่ 4 อาเภอนี้ด้วยวิธีไคสแควร์ ดังสมมติฐานทั้ง 3 สมมติฐานต่อไปนี้
สมมติฐานที่ 1 H 0 : รูปแบบการลงทุนไม่มีความสัมพันธ์ กับที่ตั้งของสถาน
ประกอบการที่พัก
H 1 : รูปแบบการลงทุนมีความสั มพันธ์ กับที่ตั้งของสถานประกอบการ
ที่พัก
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการลงทุนไม่มีความสัมพันธ์กับที่ตั้งของสถานประกอบการที่
พัก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ กิจการที่พักส่วนใหญ่จะลงทุนเองทั้งหมดส่วนใหญ่
สมมติฐานที่ 2 H 0 : รูปแบบการลงทุนไม่มีคว ามสัมพันธ์ กับประเภทของสถาน
ประกอบการที่พัก
H 1 : รูปแบบการลงทุนมีความสัมพันธ์
กับประเภทของสถาน
ประกอบการที่พัก
ผลการวิจัยพบว่าพบว่า รูปแบบการลงทุน ไม่ขึ้นอยู่กับประเภทของสถานประกอบการที่
พัก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ กิจการที่พักส่วนใหญ่จะลงทุนเองทั้งหมด
สมมติฐานที่ 3 H 0 : รูปแบบการลงทุนไม่มีความสัมพันธ์กับลักษณะการดาเนินธุรกิจของ
สถานประกอบการที่พัก
H 1 : รูปแบบการลงทุนมีความสัมพันกัธ์บลักษณะการดาเนินธุรกิจของสถาน
ประกอบการที่พัก
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ผลการวิจัยพบว่าพบว่า รูปแบบการลงทุน ไม่ มีความสัมพันธ์ กับลักษณะการดาเนิน
ธุรกิจของสถานประกอบการที่ พัก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้กิจการที่ พักส่วนใหญ่ จะลงทุน
เองทั้งหมด

อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการการ การเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงคราม
สู่เศรษฐกิจยั่งยืน เมื่อนาข้อมูลที่ได้จากการ เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหารกิจการที่พัก ใน
พื้นที่จานวน 161 คนมาทาการวิเคราะห์ ด้วยสถิติพื้นฐาน พบว่า ผู้บริหารชายเป็นผู้ให้ข้อมูลน้อย
กว่าผู้บริหารหญิง ในด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถามผู้บริหารส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป
ผู้บริหารส่วนมากสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า และส่วนใหญ่มีสถานภาพที่
สมรสแล้ว อาจกล่าวได้ว่าโดยภาพรวมผู้บริหารมีประสบการณ์ในธุรกิจมาช่วงเวลาหนึ่งและมี
ความพร้อมในการบริหารจัดการด้ านการลงทุนสาหรับธุรกิจที่พักในพื้นที่ 3 อาเภอที่ทาการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดต้องการลงทุนด้วยตนเอง สาหรับส่วนที่ต้องการร่วมทุนนั้น พบว่า
ต้องการร่วมทุนกับนักธุรกิจไทยด้วยกันเอง กรณีที่จะร่วมทุนนี้ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักส่วนใหญ่
ต้องการคงสภาพกา รเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีอานาจในการจัดการเหมือนเดิม จึงต้องการให้
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมต่อผู้มาร่วมทุนใหม่เป็น 90 : 10 หรือมากกว่าทั้งนี้กิจการที่พักส่วนใหญ่ที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างในบริเวณจังหวัดสมุทรสงครามจัดเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก มี
พนักงานส่วนใหญ่ น้อยกว่า 50 คน เงินทุนจดทะเบียนส่วนใหญ่จึงน้อยกว่า 5 ล้านบาท ทั้งนี้
จึงส่งผลให้ประมาณร้อยละ 87 ของกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือนต่ากว่าเดือนละ 1 แสนบาท
และมีจานวนสถานประกอบการที่พักราวร้อยละ 71 ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากหน่วยงาน
ของรัฐ ในด้านความมั่นคงและประสบการณ์ในการทาธุรกิจนั้น โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์มา
ยาวนานกว่า 3 ปี และเมื่อรวมกลุ่มที่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปีเข้าไปด้วยแล้วจะมีสัดส่วน
รวมกันราวร้อยละ 61 ของตัวอย่างทั้งหมด ผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี
2552 พบว่าเกินกว่าร้อยละ 70 ที่มีผลกาไรแต่ไม่มาก กล่าวคือกาไรต่ากว่าปีละ 1 ล้านบาท
และมีกิจการที่ดาเนินงาน สาหรับปี 2552 ผู้ประกอบการที่พักส่วนใหญ่ราวร้อยละ 62 เห็นว่ามี
อัตราการขยายตัวของการประกอบการเพิ่มขึ้นบ้างแต่ยังไม่มากนัก ธุรกิจที่พักในบริเวณ จังหวัด
สมุทรสงครามเกือบทั้งหมดมีการใช้ทรัพยากรในพื้นที่เพราะมีความอุดมสมบูรณ์ และก็มีการใช้
พนักงานในพื้นที่เป็นส่วนมากเช่นเดียวกันด้วย
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สาหรับ ในการวิจัย เชิงปริมาณตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า ประกอบด้วยปัจจัย 3
ด้านที่มีระดับความสาคัญในระดับมาก ส่งผลให้มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการลงทุน ได้แก่
ปัจจัยความสาคัญในสินทรัพย์ที่ถือครองอันมีองค์ประกอบคือ การมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายใน
การประกอบธุรกิจ รูปแบบการดาเนินงานของกิจการ ประสบการณ์ที่มีในวงการธุรกิจ ขนาดของ
ธุรกิจ ศักยภาพและขนาดของตลาด และศักยภาพของบุคลากร ซึ่งการมีเครือข่ายความสัมพันธ์
นั้นจะต้องมีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบริการและปรับตัวเข้ากันได้ในพื้นที่เนื่องจากการมีต้นทุนทาง
สังคมร่วมกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ Johanson & Vahlne (2006) เรื่อง Commitment and
Opportunity Development in the Internationalization Process ที่กล่าวว่าการมีเครือข่าย
ความสัมพันธ์จาเป็นต้องมีความเข้าใจโดยรวมไม่ใช่เข้าใจกันเพียงบางด้าน ส่วนการมีรูปแบบการ
ดาเนินงานที่เข้ากันได้ เข้าใจกันและเกิดการช่วยเหลือกัน นัน้ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Hennart & Larimo (1998) เรื่อง The impact of culture on the strategy of multinational
enterprise ที่กล่าวว่ารูปแบบการดาเนินงานที่เข้ากันได้ต้องพิจารณาทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและที่
เป็นปัจจัยภายนอก ตลอดจนการมีประสบการณ์ยาวนานพอสมควรทาให้เกิด การมีข้อมูล สะสม
อยู่เพื่อ ในการตัดสินใจ มีความสอ ดคล้องกับงานวิจัยของ Oviatt & McDougall (2005) เรื่อง
Defining International Entrepreneurship and Modeling the Speed of Internationalization
ที่กล่าวว่า การมีประสบการณ์ที่ยาวนานในธุรกิจ จะเป็นประโยชน์ในการมีคลังข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจและจะส่งผลให้กิจการมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น อีกทั้งการที่มีขนาดของธุร กิจที่พอเหมาะที่จะมา
ร่วมมือกัน ของแต่ละฝ่าย ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ต่อกัน มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Randøy, T., Dibrell , C. & Craig, J. (2008) เรื่อง How and why Norwegian MNC commit
resources abroad : Beyond of entry mode ที่กล่าวว่าขนาดธุรกิจที่เหมาะสมระหว่างกันนั้น
แม้เป็นธุรกิจขนาดเล็กแต่มีการประยุกต์และปรับปรุงการทางานก็สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้
ในด้านการที่กิจการอยู่ในตลาดที่มี ศักยภาพทาให้ มีแนวโน้มการขยายตัวได้ต่อไป ในอนาคต ก็มี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยข อง Weber (2008) เรื่อง A Sociology of the Demonic ? ที่กล่าว
ว่าตลาดที่มีศักยภาพจะมีต้นทุนการดาเนินงานด้านการขนส่งเหมาะสม และค่าแรงงานก็ไม่สูง
มากเกินไป และที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือมีบุคลากรของกิจการที่มีความรู้ความสามารถในงาน
บริการและงานบริหารด้วย นัน้ ย่อมส่งผล ต่อการที่จะ ประสบความสาเร็จ มีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Fazekas (2008) เรื่อง Effects on Foreign Direct Investment on The
Performance of Local Labour Markets – The Case of Hungary ที่กล่าวว่า พนักงานของ
กิจการที่มีศักยภาพในการทางานที่ยังไม่จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อมีโอกาสในการได้
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ศึกษาต่อจะมีส่วนทาให้ความสามารถในการทางานสูงขึ้นและกิจการก็จะมีความสามารถมากไป
ด้วย ทั้ง 6 องค์ประกอบนี้จากการวิจัยล้วนมีความสาคัญในระดับมาก
สาหรับ ปัจจัยความสาคัญ ด้านสภาพภู มิศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบ บการ
ลงทุน อันมีองค์ประกอบคือ นโยบายรัฐบาล โครงสร้างพื้นฐาน และตลาดในพื้นที่ ซึ่งการที่
รัฐบาลใช้นโยบายการบริหารประเทศที่เหมาะสม มีเสถียรภาพทางการเมืองและเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจจนถูกจัดลาดับด้านความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยงต่า จะเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการลงทุน
ในทุกรูปแบบสอดคล้องกับงานวิจัยของ Johnson (2002) เรื่อง Locational Stategies of
International Hotel Corporations in Eastern Central Europe ที่กล่าวว่า การที่รัฐบาลมี
นโยบายการลดความเสี่ยงของผู้ประกอบการในการใช้ทรัพยากร
และการส่งผลตอบแทนคืน
บริษัทที่มาลงทุ น การรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนให้มีเสถียรภาพ ลดความเสี่ยงจากทาเลที่ตั้ง
ของประเทศใกล้เคียวที่เริ่มเหมาะสมกว่าเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนการร่วมทุนได้ดี
ในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานนัน้ การที่รัฐบาลจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนระบบการสื่อสารที่สะดวก
และทันสมัย ก็มีผลต่อความน่าสนใจในการ ร่วมทุน ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ghatak
& Halicioglu (2006) เรื่อง Foreign Direct Investment and Economic Growth : Some
Evidence from across the World ที่กล่าวว่า ประเด็นในการจัดการระบบขนส่งที่ไม่ดีคือการที่มี
ความยุ่งยากซับซ้อ นในกฎระเบียบ วัฒนธรรมการบริหารงานของรัฐบาล การไม่ฝึกอบรมผู้ให้
บริการ และค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่สูงมากเกินไป
ในด้านตลาดในพื้นที่ นัน้ การที่จะเอื้อให้
ผู้ประกอบการ มี แผน การกาหนดนโยบายและเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับช่วงเวลา
สถานการณ์และเหมาะสมต่อทาเลที่จะเข้าไปทาการลงทุนได้มากเท่าใด ก็จะมีส่วนช่วยให้เกิดการ
ร่วมทุนได้สะดวกมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Chaundy (2002) เรื่อง
Foreign Direct Investment in Atlantic Canada ที่กล่าวว่า การที่ผู้ประกอบการมีนโยบายการ
บริหารงานที่มีการใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีความน่าเชื่อถือ สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ในช่วงเวลาที่
ต้องการจะเป็นการเอื้อให้เกิดการร่วมทุนที่เหมาะสม ทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ล้วนมีความสาคัญใน
ระดับมาก
ส่วน ปัจจัยความสาคัญ ในการบริหารงานภายในกิจการ ที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
รูปแบบการลงทุนอันมีองค์ประกอบคือ แนวคิดทางนวัตกรรม ความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึง
เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม การให้ความสาคัญกับลูกค้า และด้านกระบวนการ
ทางานนัน้ เนื่องจากสภาพทางธุรกิ จและการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก ดังนั้น
การพัฒนา ให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ที่แม้ต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นไปที่ความต้องการของ
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ลูกค้าเป็นหลักที่เรียกว่าการใช้แนวคิดทางนวัตกรรม จะนามาซึ่งความสาเร็จให้กับกิจการได้ โดย
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Berthon et al.(2004) เรื่อง Innovation or customer
orientation ? An empirical investigation ที่กล่าวว่าการคิดและพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึ้น
จากเดิมแม้จะไม่มากนักแต่ก็นามาซึ่งการบรรลุเป้าหมายกับธุรกิจได้ ในการจัดการทางการเงินให้
มีการดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในวิสัยทีส่ ามารถควบคุมได้จะเป็นประโยชน์มากในโลกยุคไร้พรมแดน ที่
ความเสี่ยงทางการเงินมีอยู่สูงมาก มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chow & Kim (2004) เรื่อง
The Empirical Relationship Between Exchange Rates and Interest Rates in Post – Crisis
Asia ที่กล่าวว่า การที่อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินมีเสถียรภาพและมีความยืดหยุ่น จะลด
ความเสี่ยงลงได้แม้ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะยังมีความเสี่ยงเรื่องอัตราดอกเบี้ยอยู่อีกก็ตาม ประกอบ
กับการที่กิจการใดมีความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม ก็
จะเป็นประโยชน์หรือข้อได้เปรียบของกิจการแห่งนั้น มีความสอดคล้องกับงานวิจั ยของ Mattoo ,
Olarreaga & Saggi (2004) เรื่อง Mode of Foreign Entry, Technology Transfer, and Foreign
Direct Investment Policy ที่กล่าวว่าผู้ประกอบการที่ลงทุนส่วนใหญ่โดยเฉพาะการลงทุนระหว่าง
ประเทศ จะให้ความสาคัญในเรื่องเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย และการมี
กระบวนการทางานที่คล่องตัวจนเกิดการให้บริการอย่างดีและตรงตามความต้องการของลูกค้า
ที่มาพักจะเป็นการส่งผลในทางบวกกับกิจการแห่งนั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Brouther K.D.
& Nakos (2004) เรื่อง SME entry mode choice and performance : A transaction cost
perspective ที่กล่าวว่ ากระบวนการทางานที่คล่องตัวนั้น กิจการต้องเข้าถึงทรัพยากรได้ง่าย
และมีต้นทุนการผลิต ต้นทุนค่าแรงงาน ต้นทุนค่าขนส่ง และต้นทุนทางการเงินที่ เหมาะสม และ
ย่อมจะส่งผลให้เกิดการตัดสินใจร่วมทุน ทั้ง 5 องค์ประกอบนี้ล้วนมีความสาคัญในระดับมาก
สาหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
ลงทุนนั้น กล่าวได้ว่าเมื่อผู้วิจัยใช้สมการการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคทวิ จึงได้ค้นพบว่ามีเพียง
1 ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์โอกาสการร่วมทุนได้ คือ ปัจจัยด้าน รูปแบบการดาเนินงานของ
กิจการ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Dunning (2000) เรื่อง The Eclectic Paradigm as
an Envelope for Economics and Business Theories of MNE Activity ที่กล่าวว่า การพิจารณา
โอกาสการลงทุนตลอดจนการเลือกรูปแบบการลงทุนนั้น จะมีปัจจัยในการใ ช้พิจารณาคือปัจจัย
ด้านการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ ปัจจัยด้านทาเลที่ตั้ง และปัจจัยด้านการบริหารงานภายในกิจการ
ในส่วนวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่ง ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
เลือกรูปแบบการลงทุนว่าจะลงทุนเองทั้งหมดหรือจะร่วมทุน ของผู้ ประกอบการธุรกิจที่พักในพื้นที่
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จังหวัดสมุทรสงคราม นี้ด้วยวิธีไคสแควร์นั้น ตามสมมติฐานที่ 1
รูปแบบการลงทุน ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับที่ตั้งของสถานประกอบการที่พัก โดยกิจการที่ พักเกือบทั้งหมดต้องการลงทุนเอง
กรณีสมมติฐานที่ 2 ที่รูปแบบการลงทุนไม่มีความสัมพันธ์กับประเภทของสถานประกอบการที่พัก
โดยกิจการที่พักเกือบทั้งหมดต้องการลงทุนเอง กรณี สมมติฐานที่ 3 ที่รูปแบบการลงทุน ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับลักษณะการดาเนินธุรกิจของสถานประกอบการที่ พัก โดยกิจการที่พักเกือบ
ทั้งหมดต้องการลงทุนเอง กล่าวได้ว่าในทุกมิติกิจการที่พักในจังหวัดสมุ ทรสงครามต้องการการ
ลงทุนเอง ไม่มีความประสงค์จะร่วมทุน
ในด้านการวิจัยในเชิงคุณภาพที่ผู้วิจัยได้ทาขึ้นด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารกิจการ
ที่พัก 7 ราย ด้วยคาถามที่เตรียมไว้เป็นแนวทางจานวน 5 ข้อนัน้ ซึ่งเป็นการทาก่อนการทาการ
วิเคราะห์ผลการวิจัยในเชิง ปริมาณ ทาให้พบว่า ประเด็นส่วนใหญ่ที่ ได้รับคาตอบมีความใกล้เคียง
กันมากและมีความสอดคล้องกับผลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ กล่าวได้ว่าในทุกมิติกิจการที่พัก
ในจังหวัดสมุทรสงครามต้องการการลงทุนเอง ไม่มีความประสงค์จะร่วมทุน อันเป็นอัตลักษณ์
ของคนสมุทรสงครามที่มีค วามเป็นตัวของตัวเอง ต้องการทากิจการอย่างระมัดระวัง มีความ
รอบคอบ มีความจริงใจในการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่เน้นกาไรจนลืมความเป็นเครือญาติพี่
น้องของคนด้วยกัน สอดคล้องกับ ทฤษฎีวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ และทฤษฎีนิเวศน์วิทยา
วัฒนธรรม โดยผู้วิจัย จัดสิ่งที่ผู้บริ หารให้ แนวความคิดเห็น ที่มีอิทธิพลต่อการร่วมทุนทั้งจากปัจจัย
ภายนอกกิจการและปัจจัยจากภายใน กิจการเองได้เป็น 4 ด้าน คือด้านที่ 1 การให้ความสาคัญ
ในสินทรัพย์ที่ กิจการทาการถือครองอยู่ ประกอบด้วยการ ที่กิจการมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายใน
การประกอบธุรกิจ ที่พัก ทั้งทางตรงและทางอ้อม เกิดการมีพันธมิตรในทางธุรกิจในการช่วยเหลือ
กัน มีรูปแบบการดาเนินงานของกิจการที่เหมาะสมสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ของกิจการ ทั้งนี้
การประสบการณ์ ในวงการธุรกิจ จัดว่ามีส่วนช่วยให้กิจการมีแง่คิดจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาอันจะ
นามาสู่แนวทางการ ปรับ ใช้กับการ เผชิญสิ่งที่มีผลอยู่ในปัจจุบัน
รวมไปถึง ขนาดของธุรกิจ ที่
เหมาะสมกับเงินทุน ทรัพยากรที่มี และจานวนบุคลากร ซึ่งการที่กิจการยังมี ศักยภาพในธุรกิจ มี
ศักยภาพของบุคลากร ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติ จะส่งผลให้กิจการได้รับประโยชน์ใน
เมื่อตลาดที่พักในพื้ นที่วิจัยยังมีการเติบโตไปได้อีก ในอนาคต ด้านที่ 2 การให้ความสาคัญ ด้าน
สภาพภูมิศาสตร์ หรือทาเลที่ตั้ง ซึ่ง จะประกอบด้วยนโยบายรัฐบาล ที่ให้การสนับสนุนด้านการ
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ แต่ก็ยังมีที่ต้องปรับปรุงด้วยเช่นกันอาทิการช่วยเหลือด้วย
มาตรการกฎหมายทางการเงินและภาษีต่อผู้ประกอบการ มีการจัด โครงสร้างพื้นฐาน ให้เกิดความ
สะดวก และตลาดในพื้นที่ ที่ยังมีผลในทางลบอยู่จากการหดตัวของการท่องเที่ยวอันเนื่องจาก
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เสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงของรัฐบาล ด้านที่ 3 การให้ ความสาคัญได้ ด้านการ
บริหารงานภายในกิจการ จะประกอบด้วยแนวคิดทางนวัตกรรม ที่ผู้บริหารต้องมีแนวคิดใหม่ ๆ ใน
การปรับปรุง ประยุกต์กิจการให้ มีบริการใหม่ ๆ ที่มีความทันสมัยเข้าได้กับ ความต้องการของ
ลูกค้า และทัดเทียมให้สามารถแข่งขันได้ โดยที่ต้องให้ความสาคัญในการบริหารจัดการกับ ความ
เสี่ยงทางการเงิน ทั้งด้านจาน วนเงิน ต้นทุนของเงิน และแหล่งในการได้มาของเงินทุนนั้น
นอกจากนี้กิจการต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและ ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ได้ เช่นการรับชาระค่าบริการที่ไม่ใช่เพียงเงินสดเท่านั้น หรือการรับจอง
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ ต เพื่อเป็นการเน้น ความสาคัญกับลูกค้า หรือแขกที่เข้าพัก ทั้งในด้านการ
บริการที่สะดวกสบาย ถูกใจ และมีความปลอดภัย รวมไปถึง ด้านกระบวนการ ทางานที่มีการใช้
ทรัพยากรคนซึ่งมีความสาคัญมากในงานด้านบริการ ผสมผสานร่วมไปกับการใช้เทคโนโลยี อัน
จะส่งผลให้เกิดการบริหารงานอ ย่างมีประสิทธิภาพ มีความประหยัดและลดต้นทุนในบางด้านลง
ไปได้ ส่วนในด้านสุดท้ายคือด้านที่ 4 ลักษณะของกิจการ ประกอบด้วยตาแหน่งที่ตั้งของกิจการ
ที่พร้อมด้วยปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอื่น ๆ กล่าวได้ว่า ปัจจัยภายนอกคือความพร้อมทั้ง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน และอุ ดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติทางการท่องเที่ยว และได้ประโยชน์จาก
นโยบายการบริหารจัดการจากหน่วยงานของรัฐอย่างจริงจัง ซึ่งทั้ง 3 อาเภอที่เป็นที่พื้นที่ทาการ
วิจัยจัดได้ว่ามีความพร้อมในระดับดี และมีปัจจัยภายในที่มีระบ บการจัดการกับลูกค้าอย่างดีจน
ลูกค้าเกิดความ ภักดี กับกิจการ เนื่องจากผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์
ตลอดจนมีเครือข่ายในวงการธุรกิจ มีขนาดธุรกิจที่เหมาะสม มีแนวคิดในการเสนอบริการใหม่ ๆ
และรู้จักใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับการทางานของคนได้อย่างลงตัว
จะเป็นสิ่งที่มีผลต่อ
ความสาเร็จของกิจการอย่า งยั่งยืน ในกรณีบางกิจการที่มีความต้องการสภาพคล่องในช่วงเวลา
สั้น ๆ ก็ใช้เครือข่ายทางสังคมคือเครือญาติ หรือเพื่อนฝูงในการหยิบยืมระหว่างกันซึ่งผู้วิจัยถือได้
ว่าเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการทางการเงินแบบสมุทรสงคราม

ข้อเสนอแนะ
จากการทาวิจัยรูปแบบการจัดการการก ารเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่
เศรษฐกิจยั่งยืนนั้น ผู้วิจัยขอเสนอแนะใน 3 ประเด็น ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ จากงานวิจัยทาให้พบว่าปัจจัยนโยบายรัฐบาล โครงสร้าง
พื้นฐาน และตลาดในพื้นที่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการลงทุน ดั งนั้นใน
สถานการณ์ปัจจุบันในปี 2553 ที่ประเทศไทย เกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรง
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มากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจนเกิดเป็นการจลาจลและวินาศกรรม ส่งผลเสียต่อภาพรวมทาง
เศรษฐกิจของประเทศไม่น้อยกว่าแสนล้านบาท กระทบอย่างยิ่งต่อภาคบริการโดยเฉพาะธุรกิจ
ท่องเที่ยวและที่พัก และรัฐบาลก็ได้มีมาตรการออกมาเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจตลอดจน
ลูกจ้างพนักงานของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ในพื้นที่การชุมนุมในเขตใจกลางเศรษฐกิจของ
กรุงเทพมหานคร และเมืองสาคัญทางการท่องเที่ยวทั่วประเทศ นับได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่
สอดคล้องกั บผลการวิจัยอย่างแท้จริง และน่า เชื่อได้ว่า จะมีผลกระทบต่อเนื่องถึงความเชื่อมั่นต่อ
การบริโภค การจับจ่ายใช้สอยของคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าสู่ประเทศ
ไทยไปอีกระยะหนึ่ง ในกรณีของธุรกิจที่พักและธุรกิจต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวนั้น จะเกิดปั ญหา
สภาพคล่องทางการเงินอย่างแน่นอน แนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเงินของธุรกิจกลุ่มนี้เชื่อว่า
สามารถนาผลการศึกษาวิจัยที่เกิดจากการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุน มาใช้ประโยชน์
ได้ในหลายประการอาทิเช่น
1. รัฐบาลจัดให้มีนโยบายด้านการเงินในการฟื้นฟูสภาพคล่องด้วยก ารออกมาตรการ
ช่วยเหลือผ่านระบบธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน ด้วยการให้ธนาคารของรัฐให้เงินกู้อัตรา
ดอกเบี้ยต่า และมีระยะเวลาการปลอดการชาระเงินต้นในช่วงเริ่มต้น ดังที่รัฐบาลได้ดาเนินการใน
ชื่อโครงการ “ยิ้ม สู้ กู้ สร้างอาชีพ”
2. รัฐบาลต้องมีนโยบายในการให้สิ ทธิพิเศษทางด้าน ภาษีแก่ธุรกิจหรือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์จลาจลในช่วงเวลาหนึ่ง และต้องให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีในด้านการ
ลงทุนหรือการร่วมลงทุนของผู้ที่จะมาช่วยเหลือกิจการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว
3. มีการให้ความช่วยเหลือในทางวิชาการและการจัดให้มีการพบกันขอ งคู่เจรจาทาง
การค้าและการร่วมทุนของธุรกิจที่พักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการช่วยให้
การฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. จัดให้มีการปรับปรุงฟื้นฟูระบบโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรวมไปถึงระบบรักษา ความ
ปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ ยวและที่พักอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ในอันที่จะเป็นการป้อง
ปรามเหตุการณ์ร้ายที่จะกระทบต่อการทาธุรกิจที่พักในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีศักยภาพใน
ด้านตลาดการท่องเที่ยวและที่พัก
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เป็นสิ่งที่สืบเนื่องจากด้านวิชาการประกอบด้วย
1. หน่วยงานทางด้าน การวางแผนการเติบโตทางเศรษ ฐกิจ และภาคการเงิน ของ
ประเทศ ที่เล็งเห็นความสาคัญของธุรกิจท่องเที่ยวและที่พัก ที่นับเป็นธุรกิจ สาคัญ สามารถนามา
ซึ่งเงินตราต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทย ด้วยความเต็มใจ ขณะเดียวกันก็เป็นการกระจายงาน
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และกระจายเงินเข้าสู่ธุรกิ จบริการ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องจานวนมาก จึงควรมีมาตรการที่จะสนับสนุน
ส่งเสริม และให้การช่วยเหลือ ด้านโครงสร้างเงินทุนของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักให้มีสภาพคล่อง
ในการทาธุรกิจ หรือขยายธุรกิจเมื่อมี โอกาส ซึ่งจากงานวิจัยชิ้นนี้พบว่ากิจการจานวน 115 แห่ง
ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือไม่รู้ว่ามีการส่งเสริมการลงทุนในสิ่งที่ธุรกิจที่พักเกี่ยวข้อง ส่วน
กิจการอีก 46 แห่งที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนก็ มีความเห็นว่ายังได้รับการส่งเสริมที่น้อยและ ยัง
มีความต้องการการสนับสนุนส่งเสริมในด้านอื่นอีก
2. นอกจากด้านโครงสร้างเงินทุนแล้ว ควรมีหน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าภาพในด้านการ
ให้ความรู้ทางวิชาการสมัยใหม่ การหาตลาดใหม่ ๆ และการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อานวยความสะดวกให้กับทุกแหล่งท่องเที่ยว มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง จะทาให้ธุรกิจที่พัก
ได้รับประโยชน์อันมหาศาล เกิดการพัฒนา และเป็นการยกระดับ ธุรกิจที่พักของไทยให้มีชื่อเสียง
ขจรขจายไปยังนานาประเทศ เช่นเดียวกับที่เคยเป็นมาในอดีตของโรงแรมขนาดใหญ่ หลายแห่ง ใน
กรุงเทพมหานคร
ข้อเสนอแนะในอนาคต ประเด็นที่ได้จากงานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการแสดงถึงสิ่งที่สาคัญ
ในการตัดสินใจของผู้ ประกอบการธุรกิจที่พัก ที่มีความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเองสูงมาก ก็เป็น
ประเด็นที่น่าสนใจทาวิจัยต่อไปว่าเพราะเหตุใด จังหวัดที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ หรือมี
ความเกี่ยวข้องกับบุคคลสาคัญในทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับการกู้เอกราช จึงเลือกทาธุรกิจด้วย
ตนเอง ไม่สนใจการร่วมทุน นอกจากนี้ควรมีการทาวิจัยด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การ
วิเคราะห์ด้วยสถิติชั้นสูงเพื่อการสร้างรูปแบบปัจจัยในการแก้ปัญหาทางการเงินของธุรกิจที่พักใน
ประเทศไทยโดยประยุกต์ในพื้นที่ที่มีความน่าสนใจและเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจด้าน
การท่องเที่ยวแต่กลับมีปัญหาโครงสร้างทางการเงินเช่นจังหวัดเชียงใหม่ และควรทาการวิจัยเชิง
คุณภาพ เพื่อทาการศึกษาอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้โดยอาศัยตัวแปรที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาจากงานชิ้นนี้
เพื่อเป็นการยืนยันถึงข้อค้นพบในพื้นที่ที่ทาการศึกษาไปแล้วกับพื้นที่ที่ส นใจศึกษาใหม่ และเป็น
การสร้างความมั่นใจในงานวิจัยเชิงปริมาณที่ทาอยู่ด้วย ซึ่งในที่สุดจะทาให้ได้ข้อสรุปของงานวิจัย
ของพื้นที่ใหม่ ซึ่งอาจได้แนวคิดที่แตกต่างออกไป หรือแนวคิดที่ต่อยอดจากแนวคิดเดิม
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