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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นำ�เชิงผู้
ประกอบการที่มีต่อผลการดำ�เนินการของธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัวประเภทโรงแรมและรีสอร์ทใน
ประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัวประเภทโรงแรมและรีสอร์ท 490 คน จาก 6
จังหวัดในแต่ละภาคของประเทศไทย โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณา และการตรวจ
สอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรทุกตัว โดยการใช้สมการโครงสร้าง ด้วยโปรแกรม LISREL
8.72
ผลการวิจัยพบว่า
การตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรเชิงผลของภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการของผู้
ประกอบการธุรกิจประเภทโรงแรมและรีสอร์ทมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความ
กลมกลืน ดังนี้ ค่าไค-สแควร์ = 74.491 (df = 97, p = .95659) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) = 0.984 ค่าดัชนี
วัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) = .969 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำ�ลังสองของการประมาณ
ค่า (RMSEA) = .000 และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำ�ลังสองของส่วนที่เหลือ (RMR) = .037 โดยการวิจัยครั้งนี้ตัวแปร
ในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการดำ�เนินการธุรกิจได้ร้อยละ 39 เมื่อพิจารณาเส้นทางแสดงความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและค่าขนาดอิทธิพลของตัวแปรส่งผ่าน พบว่า การมุ่งเน้นการตลาดในธุรกิจบริการ นวัตกรรม
การบริการ และการมุ่งเน้นการเรียนรู้ เป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่างภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการและผลการดำ�เนินการของ
ธุรกิจได้เป็นอย่างดี
คำ�สำ�คัญ: ภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการ ธุรกิจครอบครัว ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
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Abstract
This research aimed to validate the causal relationship model of entrepreneurial leadership that
affected on business performance of hotel and resort industries operate by family business entrepreneurs in Thailand. The research sample consisted of 490 family business entrepreneurs, who runs hotel
and resort business, were randomly selected using multi-stage sampling. The data was analyzed by
using descriptive statistics and the linear Structural Equation Modeling (SEM) was adopted to verify the
goodness-of-fit effects among the overall model, structural model and measurement model by employing
LISREL 8.72.
The research finding shown that the validation results of the causal relationship model was fit to
the empirical data with the goodness of fit statistics as follows: chi-square = 74.491 (df = 97; p = .95659);
GFI = .984; AGFI = .969; RMSEA = .000 and RMR = 0.037. The value of R2 was 0.39, expressed that all
variables in the model could explain the variance of business performance for 39 percent. Comparing
among the variables in the model, service-driven market orientation, service innovation, and learning
orientation were a good mediator between entrepreneurial leadership and business performance.
Keywords: Entrepreneurial Leadership, Family Business, Hotel and Resort

1. บทนำ�

ในยุคของเศรษฐกิจฐานความรู้และเทคโนโลยี
(Technology and Knowledge Based Economy)
ประกอบกั บ ระบบทุ นนิ ย มที่ แพร่ ก ระจายเข้ า ไปในทุ ก ๆ
ประเทศ ทำ�ให้เวทีการค้าเป็นการแข่งขันตัดสินกันด้วย
ความรวดเร็ว ความเป็นเลิศทางการให้บริการ เทคโนโลยี
และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการดำ�เนินธุรกิจ
ในปั จ จุ บั น องค์ ก ารจะต้ อ งมี ค วามสามารถในการปรั บ
ตั ว อย่ า งรวดเร็ ว เพื่ อ ให้ ทั นต่ อ ความเป็ น โลกาภิ วั ต น์ อั น
นำ�มาซึ่งการแข่งขันอย่างรุนแรงกับคู่แข่งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารสามารถอยู่ ร อดได้ ในยุ ค
ของการเปลี่ ย นแปลงและการแข่ ง ขั นที่ รุ น แรง เจ้ า ของ
กิจการจึงจำ�เป็นต้องมี ภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Leadership) (Kuratko, 2007; Yang,
2008; Li, Huang & Tsai, 2009) ซึ่งถือได้ว่าเป็นมิติใหม่
ของรูปแบบผู้นำ�ของโลกธุรกิจในปัจจุบัน โดยมีแนวคิดว่า
ผู้ประกอบการมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีภาวะผู้นำ�
(Li, Huang & Tsai, 2009) เพราะต้องเป็นหลักในการ
ขับเคลื่อนเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจและเป็นผู้นำ�ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาองค์การให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ซึ่งนับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของยุคโลกาภิวัตน์และการเปิดเสรี
ทางการค้า ได้มีนักวิชาการจำ�นวนไม่น้อยที่ได้เล็งเห็นถึง
ความสำ�คัญของภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการ
จากการศึกษางานวิจัยของ Wang, 2008; Chou,
2008; Stam and Elfring, 2008; Li, Huang and Tsai,
2009 และ Qureshi, 2010 พบว่า ผู้ประกอบการหรือผู้
บริหารที่มีภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการเป็นสาเหตุสำ�คัญ
ประการหนึ่งที่ทำ�ให้ผลการดำ�เนินการของธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น
ทั้งในด้านของประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยบุคคลที่
มีภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการจะเป็นบุคคลที่มีความกล้า
เสี่ยง มีแนวคิดในการทำ�งานเชิงรุก และเป็นผู้ที่มีแนวคิด
ในการมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม
ธุ ร กิ จ ครอบครั ว นั บ ได้ ว่ า เป็ น รากฐานที่ สำ�คั ญ
อย่างยิ่งสำ�หรับเศรษฐกิจของประเทศ โดยในประเทศไทย
มี ธุร กิ จ ครอบครั ว มากถึ ง ร้ อ ยละ 70 (ตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่ ง ประเทศไทย, 2550) และบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยเป็ นธุ ร กิ จ ครอบครั ว
ถึงร้อยละ 65 ซึ่งคิดเป็นมูลค่าตลาด 2.35 ล้านล้าน
บาท (ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทย, 2550) ขณะ
เดียวกัน ธุรกิจประเภทโรงแรมและรีสอร์ทถือได้ว่าเป็น
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อุ ต สาหกรรมภาคบริก ารที่มีบ ทบาทสำ�คัญ ต่อ เศรษฐกิ จ
ของประเทศไทยมาโดยตลอด และเป็นส่วนสำ�คัญต่อการ
พั ฒ นาในระดั บ ท้ อ งถิ่ น หากแต่ ปั จ จุ บั น ผู้ ป ระกอบการ
ธุ ร กิ จ ครอบครั ว ประเภทโรงแรมและรี ส อร์ ท ต้ อ งเผชิ ญ
กับการแข่งขันที่มีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งการเปิดตลาด
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของประเทศเพื่ อ นบ้ า นหรื อ แม้ แ ต่
วิ ก ฤตการณ์ ท างการเมื อ งและภั ย พิ บั ติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใน
ประเทศ ล้วนส่งผลให้จำ�นวนนักท่องเที่ยวลดลง ในขณะ
ที่ผู้ประกอบการรายใหม่ๆกลับเข้าสู่ตลาดมากยิ่งขึ้นดังนั้น
แนวคิดของภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการจึงกลายเป็นสิ่ง
สำ�คัญต่อผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัวประเภทโรงแรม
และรีสอร์ทในประเทศไทย
โดยจากการศึกษารูปแบบในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการในบริบทของธุรกิจบริการ
ทำ�ให้พบว่า บุคคลที่มีภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการสูงจะ
ส่งผลให้ผลการดำ�เนินการของธุรกิจสูงขึ้นนั้น จำ�เป็นต้อง
อาศัยตัวแปรส่งผ่านที่สำ�คัญ ซึ่งได้แก่ ตัวแปรการมุ่งเน้น
การตลาด (Narver & Slater, 1990; Wang, Chen, K. Y.
& Chen, S.C., 2012) ตัวแปรนวัตกรรมด้านการบริการ
(Miller, 1983; Tajeddini, 2010) และตัวแปรการมุ่งเน้น
การเรียนรู้ (Sirén, Hakala & Wincent, 2011) โดยจาก
การศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา ผู้วิจัยพบว่ายังไม่มีการศึกษา
ตัวแปรทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นพร้อมๆกัน ดังนั้น เพื่อให้
งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นผู้วิจัยจึงได้บูรณาการ
ตัวแปรทั้งหมด ได้แก่ ตัวแปรภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการ
การมุ่งเน้นการตลาด นวัตกรรมด้านการบริการ การมุ่ง
เน้นการเรียนรู้ และผลการดำ�เนินการของธุรกิจ
จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น จึงเป็นที่มาของการ
ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นำ�เชิงผู้
ประกอบการที่มีต่อผลการดำ�เนินการของธุรกิจ โดยผ่าน
ตัวแปรส่งผ่าน ได้แก่ การมุ่งเน้นการตลาด นวัตกรรมด้าน
การบริการ และการมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้ประกอบการ
ธุรกิจครอบครัวประเภทโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย
เพื่อค้นหาว่ารูปแบบความสัมพันธ์ดังกล่าวนั้นมีลักษณะ
เป็นอย่างไร และมีความตรงมากน้อยเพียงใดและมีขนาด
อิทธิพลอย่างไร

มีต่อผลการดำ�เนินการของธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจ
ครอบครัวประเภทโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย

3. ขอบเขตของการวิจยั

การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตด้านประชากร คือ ผู้
ประกอบการธุรกิจครอบครัวประเภทโรงแรมและรีสอร์ท
ทั้งหมดในประเทศไทย และตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด 5 ด้าน
ได้แก่ ภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Leadership) การมุ่งเน้นการตลาดในธุรกิจบริการ (Service-driven Market Orientation) นวัตกรรมด้านการ
บริการ (Service Innovation) การมุ่งเน้นการเรียนรู้
(Learning Orientation) และ ผลการดำ�เนินการของธุรกิจ
(Business Performance)

4. ทบทวนวรรณกรรม

4.1 ภาวะผู้ นำ � เชิ ง ผู้ ป ระกอบการ (Entrepreneurial
Leadership)
ภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการ เป็นภาวะผู้นำ�ที่ตั้ง
อยู่บนทัศนะที่ว่าผู้นำ�เป็นผู้จ้างงานให้ตนเอง (Bremer,
2009) เป็นผู้นำ�ที่มีความคิดริเริ่ม มีการกระทำ�ในลักษณะ
ของคนที่ มี บ ทบาทสำ�คั ญ ในองค์ ก าร มี ก ารแสดงความ
คิดสร้างสรรค์เชิงผู้ประกอบการ ทำ�การแสวงหาโอกาส
ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง มีความกล้าที่จะเสี่ยงทำ�การลงทุนใน
ตลาดใหม่ และทำ�การกำ�หนดทิศทางขององค์การในเชิง
รุก (Kotelnikov, 2005) โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดภาวะ
ผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการของ Miller (1983) เป็นกรอบใน
การศึกษา ซึ่งนับได้ว่างานวิจัยของ Miller (1983) เป็นจุด
เริ่มต้นของการศึกษาที่มีประโยชน์ทางวิชาการเป็นอย่าง
มาก โดย Miller ได้ใช้องค์ประกอบ 3 ประการเพื่อระบุ
และทดสอบถึงความเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ ความมีนวัต
กรรม ความกล้าที่จะเสี่ยง และการทำ�งานเชิงรุก จากการ
ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่ามีงานวิจัยจำ�นวน
มากที่ได้ทำ�การยืนยันด้วยวิธีการทางสถิติ และค้นพบว่า
ภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวก
ต่อผลการดำ�เนินการของธุรกิจ เช่น Lumpkin and Dess
(1996); Yang (2008); Wang (2008); Stam and Elfring (2008); Li, Huang and Tsai (2009) และ Qureshi
(2010)
4.2 การมุ่งเน้นการตลาดในธุรกิจบริการ (Service2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของรูปแบบ driven Market Orientation)
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการที่ การมุ่งเน้นด้านการตลาดในธุรกิจบริการ (Service-driven
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Market Orientation [SERVMO]) เป็นแนวความคิด
ใหม่ที่ถูกเสนอโดย Voon (2006) เพื่อเป็นการขยายมุม
มองของการมุ่งเน้นด้านการตลาดให้เหมาะสมกับบริบท
ทางด้านการบริการมากขึ้น โดยให้นิยามว่า “เป็นกลุ่มของ
ความเชื่อ พฤติกรรม และกระบวนการระหว่างฝ่ายงาน
ที่ให้ความสำ�คัญอย่างมากต่อการทำ�ความเข้าใจในความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การเผยแพร่ข้อมูลของ
กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายภายในองค์ ก าร ตลอดจนการตอบ
สนองความต้ อ งการทั้ง ในปัจ จุบัน และความต้อ งการใน
อนาคตของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ
ในการให้บริการ” (Voon, 2006) ซึ่งการมุ่งเน้นการตลาด
ในธุรกิจบริการนี้ ประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบ คือ
การมุ่งเน้นด้านลูกค้า การมุ่งเน้นด้านคู่แข่ง การมุ่งเน้น
ด้านการประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายงาน การมุ่ง
เน้นการดำ�เนินการระยะยาว การมุ่งเน้นด้านประสิทธิภาพ
และการมุ่งเน้นด้านพนักงาน
ทั้ ง นี้ การที่ ผู้ ป ระกอบการมี ภ าวะผู้ นำ�เชิ ง ผู้
ประกอบการนั้ น จะมี แนวโน้ ม ในการให้ ค วามสนใจต่ อ
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ซึ่ ง จะนำ�ไปสู่ ก ารมุ่ ง เน้ นการ
ตลาด (Miles & Arnold, 1991; Qureshi, 2010) โดยจะ
เป็นการพัฒนาความสามารถทางด้านการตลาดและจะส่ง
ผลให้องค์การมีขีดความสามารถในการแข่งขัน (Qureshi,
2010) ซึ่งในบริบทของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทนั้น การ
มุ่งเน้นการตลาดจะช่วยให้องค์การสามารถเพิ่มคุณภาพ
ของผลิ ต ภั ณฑ์ ห รื อ บริ ก ารได้ ต ามข้ อ มู ล ของลู ก ค้ า เพื่ อ
เป็นการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และในขณะเดียวกัน
ก็จะนำ�ไปสู่การเพิ่มขึ้นของยอดขายและส่วนแบ่งทางการ
ตลาด อั น จะนำ�มาซึ่ ง ผลประกอบการที่ ดี ข องธุ ร กิ จ
(Wang, Chen, K. Y. & Chen, S. C., 2012)
4.3 นวัตกรรมด้านการบริการ (Service Innovation)
นักวิชาการส่วนใหญ่มีความเห็นพ้องกันว่านวัต
กรรมในธุรกิจบริการมีลักษณะที่แตกต่างจากนวัตกรรมใน
ธุรกิจที่เป็น ผู้ผลิตสินค้า ( Organisation for Economic
Co-operation and Development[OECD], 2000; De
Jong, Bruins, Dolfma, & Meijaard, 2003) โดยชี้ให้เห็น
ว่านวัตกรรมในธุรกิจบริการมักจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
ในด้ า นกระบวนการ ขั้ น ตอนการดำ�เนิ น การหรื อ การ
เปลี่ยนแปลงด้านการตลาดและการสื่อสารกับลูกค้า โดย

De Jong, Bruin, Dolfma and Meijaard (2003) ได้
พั ฒ นาองค์ ป ระกอบและเครื่ อ งมื อ ในการวั ด นวั ต กรรม
การบริการที่เหมาะสมกับบริบทของธุรกิจโรงแรม ซึ่งพบ
ว่ามีองค์ประกอบที่สำ�คัญอยู่ 3 ประการด้วยกัน ได้แก่
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี (Technological Innovation)
นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการองค์การ (Organizational Innovation) และนวัตกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital Innovation) โดยภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบ
การถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนความมีนวัต
กรรมขององค์การ และยังสนับสนุนการดำ�เนินการทาง
ด้านนวัตกรรมภายในองค์การด้วย (Miller, 1983; Radulovich, 2008) โดยนวัตกรรมการบริการที่เกิดขึ้นภายใน
โรงแรมและรีสอร์ทจะช่วยให้ลูกค้ามีการตัดสินใจเลือกที่
จะเข้าพักในโรงแรมหรือรีสอร์ทนั้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผล
ให้ธุรกิจมีผลประกอบการสูงขึ้น (Tajeddini, 2010)
4.4 การมุ่งเน้นการเรียนรู้ (Learning Orientation)
การมุ่ ง เน้ น การเรี ย นรู้ หมายถึ ง ทั ศ นคติ แ ละ
พฤติกรรมที่แสดงถึงการให้ความสำ�คัญกับการเรียนรู้ โดย
มี ก ารใฝ่ เรี ย นรู้ อ ยู่ อ ย่ า งสมํ่ า เสมอ เปิ ด ใจยอมรั บ ความ
คิดเห็นและความรู้จากผู้อื่น ตลอดจนมีการสร้างความ
ตระหนักในความสำ�คัญของการเรียนรู้ให้กับสมาชิกภายใน
องค์การด้วย ทั้งนี้การมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้ประกอบการ
สามารถวัดได้จากองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การ
ยึดมั่นต่อการเรียนรู้ การเปิดใจยอมรับและการมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการเป็น
สิ่งที่สนับสนุนให้เกิดกลยุทธ์และการดำ�เนินการแสวงหา
โอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ (Lumpkin & Dess, 1996) ซึ่ง
เมื่ อ ผู้ นำ�มี ภ าวะผู้ นำ�เชิ ง ผู้ ป ระกอบการเพิ่ ม ขึ้ น ก็ จ ะส่ ง
ผลให้การใส่ใจและการมุ่งเน้นในการเรียนรู้เพื่อแสวงหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโอกาสต่างๆ อย่างเพิ่มขึ้นด้วย (Rhee,
Park & Lee, 2010) ทั้งนี้องค์การที่มีการมุ่งการเรียนรู้
จะมีความสามารถในการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน เนื่องจากองค์การจะมีการพัฒนาข้อมูล
ทางด้านการตลาดอย่างต่อเนื่องและมีการดำ�เนินกิจกรรม
ต่างๆ ได้รวดเร็วกว่าคู่แข่งขัน (Ross, 2008)
4.5 ผลการดำ�เนินการของธุรกิจ (Business Performance)
ผลการดำ�เนิ น การของธุ ร กิ จ เป็ น มุ ม มองใน
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ภาพรวมที่แสดงถึงผลลัพท์ของการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ การเจริญเติบโต
ขององค์การ (Wu & Lu, 2012) และเป็นตัวชี้วัดในการ
ผลการทบทวนวรรณกรรม พบว่ า ยั ง ไม่ มี ก าร
ประเมินระดับของความสำ�เร็จของโครงการ เนื่องด้วยใน ศึกษาตัวแปรดังกล่าวข้างต้นพร้อมๆกัน ดังนั้น ผู้วิจัย
ปัจจุบันองค์การธุรกิจจะต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่ จึงได้บูรณาการตัวแปรทั้งหมด ซึ่งได้แก่ ภาวะผู้นำ�เชิง
รุนแรงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำ�ให้จำ�เป็น ผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นการตลาด นวัตกรรมด้านการ
จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบและติดตามการ บริการ การมุ่งเน้นการเรียนรู้ และผลการดำ�เนินการของ
ดำ�เนินการอยู่ตลอดเวลา (พสุ เดชะรินทร์, 2545) ซึ่งใน ธุรกิจ (Miller, 1983; Narver & Slater, 1990; Matsuno,
อดีตส่วนใหญ่จะเป็นการประเมินผลทางด้านการเงินและ Mentzer & Ozsomer, 2002; Sin, Tse, Heung, & Yim,
การบัญชีเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันได้มีการนำ�เครื่องมือวัด 2005; Szymanski, Kroff & Troy, 2007; Radulovich,
ที่ชื่อ Balanced Scorecard มาใช้กันอย่างแพร่หลาย 2008; Ross, 2008; Wang, 2008; Balan & Lindsay,
เพราะมีลักษะเด่นตรงที่มีการพิจารณาผลการดำ�เนินการ 2009; Rhee, Park & Lee, 2010; Tajeddini, 2010;
ทั้งในด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน โดยในการวิจัย Sirén, Hakala & Wincent, 2011; Wang, Chen, K. Y.
ครั้งนี้จึงทำ�การวัดผลการดำ�เนินการของธุรกิจในมุมมอง 4 & Chen, S.C., 2012) เข้าด้วยกัน และกำ�หนดเป็นกรอบ
ด้าน ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมอง แนวความคิดในการวิจัยครั้งนี้ (ดังแสดงในภาพ 1) เพื่อให้
เขาด้ดาวนกระบวนการภายใน
ยกัน และกําหนดเปและมุ
นกรอบแนวความคิ
ในการวิ
ครั้งจนีัย้ นี(ดั้มงีคแสดงในภาพ
1) ่งขึ้น
มมองด้านการเรีดยนรู
้และ จัยงานวิ
วามสมบูรณ์มากยิ

เพื่อใหงานวิจัยนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
HH1.1
1.1 +
Entrepreneurial
Leadership

1.2
+ HH1.2

HH1.3
1.3 +
H2
+ H2

Service-driven Market
Orientation
Service
Innovation
Learning
Orientation

+ HH33
+ HH44

Business
Performance

H5
+ H5

1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ภาพ ภาพ
1 กรอบแนวความคิ
ดในการวิจัย

5. สมมติฐานการวิจยั

จากกรอบแนวความคิดในการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยทำ�การกำ�หนดสมมติฐานการวิจัย ดังต่อไปนี้
		
H1.1: ภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการมุ่งเน้นการตลาด
		
H1.2: ภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อนวัตกรรมด้านการบริการ
		
H1.3: ภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการมุ่งเน้นการเรียนรู้
		
H2: ภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดำ�เนินการของธุรกิจ
		
H3: การมุ่งเน้นการตลาดมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดำ�เนินการของธุรกิจ
		
H4: นวัตกรรมด้านการบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดำ�เนินการของธุรกิจ
		
H5: การมุ่งเน้นการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดำ�เนินการของธุรกิจ
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6. วิธด
ี �ำ เนินการวิจยั

ประชากรในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ผู้ ป ระกอบ
การธุ ร กิ จ ครอบครั ว ประเภทโรงแรมและรี ส อร์ ท ใน
ประเทศไทย 77 จังหวัด จำ�นวน 7,154 แห่ง กลุ่ม
ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ใช้ วิ ธีก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบหลายขั้ น
ตอน อันดับแรกใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ในแต่ละ
ภูมิภาคของประเทศ แบ่งเป็น 6 ภูมิภาค แล้วจึงทำ�การ
เลือกจังหวัดตัวแทนของแต่ละภูมิภาค ได้เป็น 6 จังหวัด
คือ สุราษฎร์ธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชลบุรี
เชียงใหม่ และนครราชสีมา โดยเป็นจังหวัดที่มีจำ�นวน
สถานที่พักแรมมากที่สุดของแต่ละภูมิภาค (สำ�นักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2554) และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่ายแบบเป็น
สัดส่วนเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างในแต่ละจังหวัดเป็น 145,
101, 100, 73, 41, และ 30 ตัวอย่างตามลำ�ดับ ดังนั้น
จึงมีตัวอย่างเป็นผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัวประเภท
โรงแรมและรีสอร์ททั้งหมด จำ�นวน 490 คน จากสถาน
ประกอบการ 490 แห่ง โดยมีระยะเวลาในการเก็บรวม
รวมข้อมูล 1 เดือน 15 วัน เริ่มจากวันที่ 16 มกราคม ถึง
29 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2555 โดยมีอัตราการตอบกลับคิด
เป็นร้อยละ 38.8
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองเป็นข้อมูล
เบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นข้อมูล
ทั่ ว ไปของธุ ร กิ จ และลั ก ษณะของการดำ�เนิ นธุ ร กิ จ และ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปร ได้แก่ แบบวัด
ตัวแปรภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการ ดัดแปลงจากแบบวัด
ของ Covin and Slevin (1991) แบบวัดการมุ่งเน้นการ
ตลาดในธุรกิจบริการดัดแปลงจากแบบวัดของ Narver
and Slater (1990) และ Voon (2008) แบบวัดการมุ่ง
การเรียนรู้ดัดแปลงจากแบบวัดของ Sinkula, Baker
and Noordewier (1997) และ Wang (2008) แบบ
วัดนวัตกรรมการบริการดัดแปลงจากแบบวัดของ T seng,
Kuo and Chou (2008) และ Wang (2008) และแบบ
วัดผลการดำ�เนินการของธุรกิจดัดแปลงจากแบบวัดของ
Wu and Lu (2011) โดยมีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า
5 ระดับ ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย (1)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ด้วยการตรวจสอบ
ความเที่ยง (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
coefficient) และการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง
(Construct Validity) ของรูปแบบตัวแปรแฝงแต่ละตัว
โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
Factor Analysis) ด้วยโปรแกรม LISREL (2) การ
วิ เ คราะห์ ค่ า สถิ ติ พื้ น ฐานของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยสถิ ติ
บรรยาย และ (3) การตรวจสอบความตรงของรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรทุกตัวโดยใช้รูปแบบ
สมการโครงสร้าง วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LISREL
โดยผลจากการนำ�แบบสอบถามไปทดลองใช้ พบ
ว่า แบบสอบถามมีค่าความเที่ยงอยู่ระหว่าง .8020 ถึง
.9149 แสดงว่าเครื่องมือวัดมีคุณภาพด้านความเที่ยงอยู่ใน
เกณฑ์ที่น่าพอใจ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของตัวแปรแฝงภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการ การมุ่งเน้น
การตลาดในธุรกิจบริการ นวัตกรรมการบริการ การมุ่งเน้น
การเรียนรู้ และผลการดำ�เนินการของธุรกิจ พบว่า มีความ
ตรงเชิงโครงสร้างและสามารถวัดได้ด้วยตัวแปรสังเกตได้
ในแต่ละโมเดลได้จริง

7. ผลการวิจยั

7.1 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของกลุ่ ม
ตัวอย่าง พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัวประเภท
โรงแรมและรีสอร์ทที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนของเพศ
ชายและหญิงเท่าๆกัน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 38.9 มีอายุ
ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเป็น
ร้อยละ 63.1 รองลงไปร้อยละ 30 จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ผู้ประกอบการร้อยละ 52.7 เคยมีประสบการณ์
ในการทำ�งานด้านการบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและ/หรือการ
โรงแรมและ/หรือร้านอาหาร ในส่วนของระยะเวลาในการ
ดำ�เนินธุรกิจ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 35.8 มีการดำ�เนินงาน
มาแล้ว 16 – 20 ปี และโรงแรมและรีสอร์ทที่เป็น กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 69.2 เป็นโรงแรมและรีสอร์ท
ขนาดเล็ก (มีจำ�นวนห้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ห้อง)
เมื่อพิจารณาข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความเป็นธุรกิจครอบครัว อัน
ได้แก่ (1) ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยการพิจารณาจาก
ปริ ม าณการถื อ หุ้ น ในกิ จ การของผู้ ป ระกอบ/ครอบครั ว /
ตัวแทนในการถือหุ้น พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อย
ละ 88.2 มีการถือครองหุ้นของกิจการมากกว่าร้อยละ 50
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ขึ้นไป (2) รูปแบบของทีมบริหาร ซึ่งพบว่า ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.1 มีสมาชิกในครอบครัวหรือเครือ
ญาติ มีตำ�แหน่งในการบริหารงานของกิจการ (3) ลักษณะ
การถ่ายทอดกิจการ โดยพบว่า ผู้ประกอบการร้อยละ 98.6
มีความปรารถนาในการส่งผ่านธุรกิจไปยังทายาทซึ่งเป็น
สมาชิกครอบครัวรุ่นต่อไป และ (4) ผู้ประกอบการทุกราย
ล้วนประเมินว่ากิจการของตนเป็นธุรกิจครอบครัว
7.2 ผลการวิเคราะห์สถิติพ รรณาของตัวแปร
พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วผู้ประกอบการประเมินตนเองว่ามี
_
ภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการอยู่ในระดับสูง ( X = 3.7177,
SD = .256) โดยให้ความสำ�คัญกับการทำ�งานเชิงรุกและ
ความมีนวัตกรรม ด้วยการพยายามที่จะเป็นผู้นำ�ในการ
แข่งขันกับคู่แข่ง มีการค้นหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอ ตลอด
จนการสนับสนุนให้มีการนำ�แนวคิดหรือกระบวนการหรือ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในธุรกิจของตน มากกว่าการ
ยอมรับความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนต่างๆ ที่อาจเกิด
ขึ้นจากการลงทุน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นภายในประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา เช่น การ
เกิ ด รั ฐ ประหาร การชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง หรื อ ภั ย พิ บั ติ
ทางธรรมชาติ ซึ่งส่งผลให้จำ�นวนนักท่องเที่ยวลดลง ผู้
ประกอบการจึงหันมาให้ความสนใจกับการประเมินความ
เสี่ ย งและพยายามหลี ก เลี่ ย งความเสี่ ย งที่ ไม่ จำ�เป็ นต้ อ ง
แบกรับในส่วนของการมุ่งเน้นการตลาดในธุรกิจบริการ
ของผู้ประกอบการโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับสูงเช่นกัน
_
( X = 4.152, SD = .398) โดยผู้ประกอบการจะมุ่งให้ความ
สำ�คัญในด้านลูกค้าและด้านผลในระยะยาว ซึ่งผู้ประกอบ
การจะมีการดำ�เนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าโดยสนับสนุนให้มีการลงทุนพัฒนา ปรับปรุง และ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดี
กับลูกค้าและทำ�ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้ในระยะยาว
นอกจากนั้นยังพบว่า ผู้ประกอบการมีนวัตกรรมการบริการ
_
อยู่ในระดับสูง ( X = 3.867, SD = .521) โดยให้ความสำ�คัญ
กับนวัตกรรมในด้านเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการองค์
กรณ์และด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งผู้ประกอบการจะนำ�เอา
นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างและนำ�
เสนอการบริการที่แตกต่างจากคู่แข่งและมีคุณภาพที่เหนือ
กว่าคู่แข่ง เพื่อมุ่งตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า
อีกทั้งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้ประเมินตนว่ามีการมุ่ง

_

เน้นการเรียนรู้อยู่ในระดับสูง (X = 4.045, SD = .475) โดย
ให้ความสำ�คัญกับการเรียนรู้ โดยมีการใฝ่เรียนรู้อยู่อย่าง
สมํ่าเสมอ เปิดใจยอมรับความคิดเห็นและความรู้จากผู้อื่น
ตลอดจนมีการสร้างความตระหนักในความสำ�คัญของการ
เรียนรู้ให้กับผู้ตามภายในองค์การด้วย
7.3 ผลการวิเคราะห์ตรวจสอบความตรงของ
โมเดล พบว่า ค่าไค-สแควร์แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มี
นัยสำ�คัญทางสถิติ มีค่าเท่ากับ 74.491 ที่องศาอิสระ (df)
97 (p = 0.95659) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มี
ค่ า เท่ า กั บ 0.984 ค่ า ดั ช นี วั ด ความกลมกลื น ที่ ป รั บ แก้
แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ .969 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ย
ความคลาดเคลื่อนกำ�ลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.000 และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ย
กำ�ลังสองของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ .037 แสดง
ว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ในส่วนของค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R 2) ของสมการ
โครงสร้ า งตั ว แปรแฝงภายใน พบว่ า มี ค่ า เท่ า กั บ 0.39
แสดงว่า ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของผลการดำ�เนินการของธุรกิจได้ถึง
ร้อยละ 39
จากค่าประมาณพารามิเตอร์ในตาราง 1 แสดง
ให้ เห็ น การวิ เคราะห์ อิ ท ธิ พ ลภายในโมเดล โดยพบว่ า
ตัวแปรภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการมีอิทธิพลรวมต่อการ
มุ่ ง เน้ นการตลาดในธุ ร กิ จ บริ ก าร นวั ต กรรมการบริ ก าร
และการมุ่งเน้นการเรียนรู้ คิดเป็น .416 , .526 และ
.309 ตามลำ�ดับ อีกทั้งตัวแปรภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการ
มีอิทธิพลรวมต่อผลการดำ�เนินการของธุรกิจ .389 โดย
เป็นอิทธิพลทางอ้อม .104 และเป็นอิทธิพลทางตรง .285
นอกจากนั้นยังพบว่าตัวแปรส่งผ่านอันได้แก่ ตัวแปรการ
มุ่งเน้นการตลาดในธุรกิจบริการ นวัตกรรมการบริการ การ
มุ่งเน้นการเรียนรู้ มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการดำ�เนินการ
ของธุรกิจคิดเป็น .107 , .000 และ .193 ตามลำ�ดับ
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8. สรุปและอภิปรายผล

	
  

8.1 สรุปผล
ในภาพรวมแล้ ว ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ครอบครั ว ดำ�เนินการของธุรกิจให้ดีขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ประเภทโรงแรมและรีสอร์ทมีความเห็นว่าภาวะผู้นำ�เชิง นอกจากนั้นแล้วผู้ประกอบการสามารถเพิ่มผลการดำ�เนิน
ผู้ประกอบการเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ช่วยในการเพิ่มผลการ การของธุรกิจให้ดีขึ้นได้อีกด้วยการมุ่งเน้นการเรียนรู้ การ
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มีนวัตกรรมด้านการบริการและการมุง่ เน้นการตลาดในธุรกิจ
บริการ เมือ่ พิจารณาจากสมมติฐานในการวิจยั จะพบว่า
1) ภาวะผู้ นำ�เชิ ง ผู้ ป ระกอบการมี อิ ท ธิ พ ลทาง
ตรงเชิงบวกต่อการมุ่งเน้นการตลาด (สนับสนุนสมมติฐาน
H1.1) และการมุ่งเน้นการตลาดมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่อผลการดำ�เนินการของธุรกิจ
(สนับสนุนสมมติฐาน
H3) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Miles and Arnold
(1991); Qureshi (2010) และ Wang, Chen, K. Y. and
Chen, S. C. (2012) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการที่ผู้ประกอบ
การให้ ค วามสำ�คั ญ กั บ การรวบรวม การทำ�ความเข้ า ใจ
ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลทางการตลาดให้กับบุคคลใน
องค์การอย่างต่อเนื่อง จะช่วยเพื่อให้การดำ�เนินการของ
ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้า
หมายได้ อันจะนำ�ไปสู่การมีผลการดำ�เนินการที่เพิ่มขึ้น
ของธุรกิจ
2) ภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อนวัตกรรมด้านการบริการมากที่สุด (สนับสนุน
สมมติฐาน H1.2) ซึ่งมีผลการวิจัยของ Miller (1983) และ
Radulovich (2008) เป็นสิ่งสนับสนุน แสดงว่าภาวะ
ผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการเป็นปัจจัยสำ�คัญในการขับเคลื่อนให้
เกิดนวัตกรรมภายในองค์กรและสนับสนุนการดำ�เนินการ
ทางด้านนวัตกรรมด้วย อย่างไรก็ตามผลจากการศึกษา
ในครั้งนี้กลับพบว่านวัตกรรมด้านการบริการไม่มีอิทธิพล
ต่อผลการดำ�เนินการของธุรกิจ (ไม่สนับสนุนสมมติฐาน
H4) ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ Tajeddini (2010) ทั้งนี้
อาจเป็นไปได้ว่าสำ�หรับในบริบทของโรงแรมและรีสอร์ท
ในประเทศไทยนั้น ยังไม่ได้มีการดำ�เนินการที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมการบริการเท่าที่ควร จึงไม่สามารถเห็นถึงผล
ของนวัตกรรมด้านการบริการที่จะส่งผลดีต่อผลการดำ�เนิน
การของธุรกิจ
3) ภาวะผู้ นำ�เชิ ง ผู้ ป ระกอบการมี อิ ท ธิ พ ลทาง
ตรงเชิงบวกต่อการมุ่งเน้นการเรียนรู้ (สนับสนุนสมมติฐาน
H1.3) และ การมุ่งเน้นการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่อผลการดำ�เนินการของธุรกิจ (สนับสนุนสมมติฐาน H5)
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lumpkin and Dess (1996);
Ross (2008) และ Rhee, Park and Lee (2010) แสดง
ว่า การที่ผู้ประกอบการให้ความสำ�คัญกับการเรียนรู้ โดย
การใฝ่ เรี ย นรู้ อ ยู่ อ ย่ า งสม่ำ� เสมอ เปิ ด ใจยอมรั บ ความ

คิ ด เห็ น และความรู้ จ ากผู้ อื่ น ตลอดจนมี ก ารสร้ า งความ
ตระหนักในความสำ�คัญของการเรียนรู้ให้กับผู้ตามภายใน
องค์การ จะส่งผลให้ผลการดำ�เนินการของธุรกิจสูงขึ้น
4) ภาวะผู้ นำ�เชิ ง ผู้ ป ระกอบการมี อิ ท ธิ พ ลทาง
ตรงเชิงบวกต่อผลการดำ�เนินการของธุรกิจ (สนับสนุน
สมมติฐาน H2) สอดคล้องกับแนวคิดและงานวิจัยของ
Lumpkin and Dess (1996); Yang (2008); Wang
(2008); Stam and Elfring (2008); Li, Huang and
Tsai (2009) และQureshi (2010) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้
ประกอบการจะสามารถทำ�ให้ธุรกิจมีผลการดำ�เนินการที่
ดี ได้จากภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการของตน นอกจากนั้น
แล้วข้อค้นพบที่สำ�คัญที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้ คือ การที่
ผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัวประเภทโรงแรมและรีสอร์ท
จะสามารถเพิ่มผลการดำ�เนินการของธุรกิจให้เติบโตขึ้น
ได้อีก โดยการมุ่งเน้นด้านการตลาดในธุรกิจบริการ การมี
นวัตกรรมการบริการและมีการมุ่งเน้นการเรียนรู้
8.2 อภิปรายผล
ในการศึกษาภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการ ของผู้
ประกอบธุรกิจครอบครัวประเภทโรงแรมและรีสอร์ท พบ
ว่า องค์ประกอบที่มีค่าสูงสุดคือ การทำ�งานเชิงรุก ซึ่ง
แสดงให้ เห็ น ว่ า ผู้ ป ระกอบการโรงแรมและรี ส อร์ ท ใน
ประเทศไทยเลือกที่จะผลักดันให้ธุรกิจของตนเป็นผู้นำ�ใน
ตลาดมากกว่าที่จะเป็นผู้ตามในหมู่คู่แข่งขัน ไม่ว่าจะด้วย
วิธีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่แปลกใหม่ ไม่ซํ้ากับคู่แข่ง
รายอื่น มีการนำ�เสนอสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการใช้
เทคนิควิธีการทำ�งานหรือการบริหารจัดการใหม่ๆ อีกทั้ง
ยังมีการศึกษา ติดตามและประเมินถึงความเปลี่ยนแปลง
ของลูกค้า คู่แข่งและสถานการณ์แวดล้อม และพร้อมที่จะ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ในขณะที่ตัวแปรความกล้าที่จะเสี่ยง
เป็นตัวแปรที่มีค่านํ้าหนักขององค์ประกอบมีค่าตํ่าที่สุด ซึ่ง
ผลการวิจัยครั้งนี้มีความคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ Chou
(2008) และ Yang (2008) ซึ่งแม้ว่าความกล้าที่จะเสี่ยงจะ
เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการ
แต่ก็อาจเปรียบได้ว่าผู้ประกอบการที่ประสบความสำ�เร็จ
อาจจะไม่จำ�เป็นต้องเป็นนักพนันเสมอไปก็ได้ (Kuratko &
Hodgetts, 2001; Yang, 2008) อันที่จริงแล้ว Drucker
(1985) ได้เคยเสนอไว้ว่า ผู้ประกอบการที่ประสบความ
สำ�เร็จส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่ผู้กล้าที่จะเสี่ยง แต่มักจะทำ�การ
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ประเมินความเสี่ยงอย่างระมัดระวังและมักหลีกเลี่ยงใน
การที่จะรับความเสี่ยงที่ไม่จำ�เป็น อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ของผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย ที่
มี อ งค์ ป ระกอบความกล้ า ที่ จ ะเสี่ ย งตํ่ า นั้ น อาจเกิ ด จาก
สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในประเทศตลอดหลายปีที่
ผ่านมา ทั้งปัญหาโรคติดต่อ ปัญหาการเมือง หรือแม้แต่
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งได้ทำ�ให้จำ�นวนนักท่องเที่ยวลด
ลง จึงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ท
เป็นอย่างมาก ทำ�ให้ผู้ประกอบการทั้งหลายต่างหันมาให้
ความสนใจกับการประเมินความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจ
มากขึ้น และพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จำ�เป็นต้อง
แบกรับ
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลการ
ดำ�เนินการของธุรกิจซึ่งเป็นตัวแปรเชิงผลในโมเดล พบ
ว่า ตัวแปรเชิงเหตุภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการมีอิทธิพล
ต่อตัวแปรผลการดำ�เนินการของธุรกิจมากที่สุด โดยเป็น
อิทธิพลรวม .389 ซึ่งแบ่งเป็นอิทธิพลทางตรง .285 แสดง
ให้เห็นว่าการที่ผู้ประกอบการเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำ�เชิง
ผู้ประกอบการสูงจะส่งผลให้ผลการดำ�เนินการของธุรกิจ
สูงขึ้นเช่นกัน โดยผลการวิจัยมีความสอดคล้องกันกับงาน
วิจัยของ Lumpkin and Dess (1996); Yang (2008);
Wang (2008); Stam and Elfring (2008); Li, Huang
and Tsai (2009) และQureshi (2010) ที่ผู้วิจัยได้ศึกษา
มาในเบื้องต้น นอกจากนั้นจะเป็นอิทธิพลทางอ้อม .104
ซึ่งแสดงว่า อิทธิพลทางตรงของภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบ
การที่มีต่อผลการดำ�เนินการธุรกิจจะเพิ่มขึ้นได้อีก โดยการ
ส่งผ่านการมุ่งเน้นการตลาดในธุรกิจบริการ นวัตกรรมการ
บริการ และการมุ่งเน้นการเรียนรู้
อย่ า งไรก็ ต าม ผลจากการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ยั ง คง
มีส่วนที่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย Balan and Lindsay
(2009) และ Tajeddini (2010) โดยผลการวิจัยในครั้งนี้ไม่
พบอิทธิพลของนวัตกรรมการบริการที่มีต่อผลการดำ�เนิน
การของธุรกิจประเภทโรงแรมและรีสอร์ท หากแต่ว่าใน
งานวิจัยของ Balan and Lindsay (2009) และ Tajeddini
(2010) กลับพบว่า ความมีนวัตกรรมการบริการมีอิทธิพล
ทางตรงในเชิงบวกต่อผลการดำ�เนินการของโรงแรมใน
ประเทศออสเตรเลียและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ตาม
ลำ�ดั บ ทั้ ง นี้ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากความแตกต่ า งของบริ บ ท

การดำ�เนิ นการของธุ ร กิ จ ในแต่ ล ะประเทศ ยกตั ว อย่ า ง
เช่น โรงแรมในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มักจะมีการใช้
อุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่ออำ�นวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่
เข้ า พั ก อย่ า งการใช้ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ลู ก ค้ า
สามารถเลือกอ่านได้หลากหลายภาษา หรืออุปกรณ์รีโมท
เพียงอันเดียว ที่สามารถควบคุมสิ่งอำ�นวยความสะดวกทุก
อย่างภายในห้องพักได้ ตลอดจนการมีกิจกรรมที่แตกต่าง
และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
เหนือความคาดหมาย ในอีกทางหนึ่งอาจเป็นไปได้ว่าใน
บริบทของประเทศไทยนั้นการนำ�นวัตกรรมการบริการไป
ใช้ยังทำ�ได้ไม่เต็มที่ ซึ่งสังเกตได้จากโรงแรมและรีสอร์ท
ส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีการนำ�เอาระบบหรือ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้อำ�นวยความสะดวกให้กับลูกค้าใน
ห้องพัก ในส่วนของกิจกรรมภายในแต่ละโรงแรมก็มีความ
คล้ายคลึงกันในทุกๆที่ เช่น สระว่ายนํ้ามาตรฐาน ห้องออก
กำ�ลังกาย สนามเด็กเล่น เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้
เห็นว่าโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังขาด
การนำ�เอานวัตกรรมด้านการบริการเข้ามาใช้ในธุรกิจ จึง
ยังไม่สามารถส่งผลที่ชัดเจนต่อผลการดำ�เนินการของธุรกิจ

9. ข้อเสนอแนะ

9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด การศึ ก ษาด้ า น
บริหารธุรกิจ การจัดการทรัพยากรบุคคล และการบริหาร
การท่องเที่ยวและการโรงแรม สามารถนำ�ผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาผู้เรียนให้มีภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในการบริหารจัดการธุรกิจต่อไป
(2) หน่วยงานราชการหรือองค์การอิสระต่างๆ
ที่มีส่วนในการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลในเชิงวิชาการให้
แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย
ควรนำ�โมเดลงานวิจัยนี้ไปปรับใช้ในโครงการพัฒนาภาวะ
ผู้ นำ�ของผู้ ป ระกอบการ ทั้ ง ในด้ า นของภาวะผู้ นำ�เชิ ง ผู้
ประกอบการ การมุ่งเน้นการตลาด การมีนวัตกรรมการ
บริการ และการมุ่งเน้นการเรียนรู้
(3) โมเดลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ นับได้ว่า
เป็นมิติใหม่ที่มีการบูรณาการตัวแปรในบริบทของธุรกิจ
บริการที่เป็นตัวแปรส่งผ่านของภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบ
การไปสู่ผลการดำ�เนินการของธุรกิจ อันได้แก่ ตัวแปรการ
มุ่งเน้นการตลาด ตัวแปรนวัตกรรมด้านการบริการ และ
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ตัวแปรการมุ่งเน้นการเรียนรู้ เพื่อเติมเต็มช่องว่างในการ
วิจัยและเพื่อเป็นการขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับตัวแปร อีก
ทั้ ง ยั ง สามารถใช้ เป็ น รู ป แบบพื้ นฐานสำ�หรั บ การขยาย
ขอบเขตของการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุให้กว้างขึ้น
นิสิต นักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องสามารถนำ�ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการศึกษา วิจัย และเรียนรู้ต่อไปได้อย่างกว้าง
ขวางอีกด้วย
9.2 ข้อเสนอแนะสำ�หรับปฏิบัติ
(1) ผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัวประเภทโรงแรมและรีสอร์ท
สามารถนำ�ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการ ทั้งในด้านของ
ความมีนวัตกรรม ความกล้าที่จะเสี่ยง และการทำ�งาน
เชิงรุก เพื่อช่วยในการส่งเสริมผลการดำ�เนินการของธุรกิจ
โดยอาจกล่าวได้ว่า ภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการเป็นหนึ่ง
ในปัจจัยหลักแห่งความสำ�เร็จ (Critical Success Factor) ของธุรกิจครอบครัวประเภทโรงแรมและรีสอร์ทใน
ประเทศไทย
(2) ผู้ ป ระกอบการและผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ใน
ธุ ร กิ จ โรงแรมและรี ส อร์ ท ควรสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นา
ภาวะผู้นำ�เชิงผู้ประกอบการในหมู่พนักงานทุกระดับทั่ว
ทั้งองค์การ โดยการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเกิดความ
มี น วั ต กรรมและพั ฒ นาให้ พ นั ก งานมี ก ารทำ�งานในเชิ ง
รุก เพื่อช่วยเพิ่มการมุ่งเน้นด้านการตลาดในธุรกิจบริการ
นวั ต กรรมการบริ ก าร ตลอดจนการมุ่ ง เน้ นการเรี ย นรู้
อันจะส่งผลดีต่อผลการดำ�เนินการของธุรกิจ และทำ�ให้
องค์การธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
9.3 ข้อเสนอแนะสำ�หรับการทำ�วิจัยต่อไป
(1) ควรมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ใน
ธุรกิจบริการประเภทอื่นๆ เช่น สถานศึกษา โรงพยาบาล
สถาบันการเงิน เป็นต้น เพื่อศึกษาความแตกต่างของ

เอกสารอ้างอิง

อิทธิพลที่เกิดขึ้นภายในรูปแบบความสัมพันธ์ หรือเพื่อ
พิสูจน์ว่ารูปแบบความสัมพันธ์ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้
สามารถใช้ได้กับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือ
จากธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
(2) ควรมีการนำ�เอาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดการ
มุ่งเน้นด้านการตลาดในธุรกิจบริการ (SERVMO) ไปปรับ
ประยุกต์และทดลองใช้กับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆ เพื่อ
ทดสอบว่าเครื่องมือนี้สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ
บริการได้อย่างแพร่หลาย
(3) ควรนำ�ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไปทำ�การ
ศึกษาต่อยอด โดยอาจทำ�การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Action Research: PAR) โดยนำ�
เอาข้อค้นพบจากการวิจัยในครั้งนี้มากำ�หนดเป็นแนวทาง
มีการทดลองใช้ แล้วติดตามผลและวิเคราะห์ผล ตลอด
จนหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ
เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ธุร กิ จ ครอบครั ว ประเภท
โรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย
(4) เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นครั้ง
แรกที่ได้มีการนำ�เอาเครื่องมือวัดการมุ่งเน้นด้านการตลาด
ในธุรกิจบริการ (SERVMO) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Voon
(2006) มาใช้ในบริบทของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ซึ่งแต่
เดิมนั้น Voon (2006) ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับบริบทของ
สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา อย่างไรก็ตามผลจากการ
วิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสามารถนำ�มาประยุกต์ใช้กับ
บริบทของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทได้เป็นอย่างดี โดยพบ
ว่ามีค่าความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือค่อนข้างสูง
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