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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุนเพื่อ 
เป็นแนวทางแก้ปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินของผู้ประกอบการ
ธุรกิจที่พักในจังหวัดนครปฐมและสมุทรสงคราม
Affecting Factors on Investment Pattern Decision for Financial Liquidity Problem 
Solving in Hotel and Lodging: Nakhon Pathom and Samut Songkram
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บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุนที่ส่งผล 
ให้เกิดการจัดการแก้ปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินของผู ้ประกอบการธุรกิจที่พักในจังหวัดนครปฐมและ
สมุทรสงคราม 2) สร้างรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจที่พัก และ 3) ก�าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
การขาดสภาพคล่อง เป็นการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมดได้มาจากการสัมภาษณ์
เจาะลึกผู้ประกอบการจ�านวนหนึ่งและแบบสอบถามจากประชากรผู้ประกอบการจ�านวน 189 ราย สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติพรรณนาและสถิติอนุมานด้วยเทคนิคการถดถอยแบบโลจิสติกส์ทวิ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มี 
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุนของผู้ประกอบการ ได้แก่ ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการตลาด
ในพื้นที่ โดยทั้ง 2 ปัจจัยนี้สามารถท�านายการตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุนได้ร้อยละ 94.20  และแนวทางในการ แก้ไข
ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินของผู้ประกอบการที่พักใน 2 จังหวัดนี้ คือ ต้องลงทุนด้วยการพึ่งพาตนเอง ท�าธุรกิจ 
อย่างรอบคอบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพึ่งพิงธนาคารหรือสถาบันการเงินเท่าที่จ�าเป็น

ค�ำส�ำคัญ:  การตัดสินใจ  สภาพคล่อง  ธุรกิจที่พัก    

Abstract
  The purpose of this study was threefold : First, to study affecting factors on decision making  
for selecting the investment patterns of entrepreneurs of hotel and lodging entrepreneurs in the area 
of Nakhon Pathom and Samut Songkram; Second to create a fit pattern for solving financial liquidity 
problem; and Third, to determine the way for solving financial liquidity. This study used both methods : 
qualitative and quantitative technique. Two sources of data came from in-depth interviewing  
one group of entrepreneurs and from questionnaires: 189 population entrepreneurs. Statistic were 
used in this study as descriptive  and Binary logistic regression analysis. Research results were as  
follows: The affecting factors on decision making for selecting the investment patterns of entrepreneurs 
were as: Infrastructure and Market. Both factors could be explained the variance of decision making  
of entrepreneurs at 94.20 percent. The channel to solve business financial liquidity problems was  
using the way of His Majesty the King Philosophy suggestion: Sufficient Economy and depending  
on Bank as much as necessary.

Key Words:  Decision Financial Liquidity Lodging Business    
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
  ในยุคโลกาภิวัตน์เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนที่ประเทศใดๆ 
จะส่งผลต่อประเทศนั้นและประเทศอื่นๆ อย่างกว้างขวาง 
และรวดเร็ว การเกิดภาวการณ์ชะลอตัวและถดถอยทาง
เศรษฐกิจในประเทศกลุ ่มสหภาพยุโรปจึงส่งผลกระทบ 
เป็นวงกว้างต่อหลายประเทศ หลายอุตสาหกรรม และ 
ต่อผู ้คนจ�านวนมาก ส�าหรับประเทศไทยเม่ือเกิดภาวะ 
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ จึงมักใช้การลงทุนและการ 
กระตุ้นการใช้จ่ายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ
ในการแก้ปัญหาโดยตลอด โดยท่ีประเทศไทยมีมูลค่าเพิ่ม
จากอตุสาหกรรมท่องเท่ียวประมาณร้อยละ 7 ของผลติภัณฑ์ 
มวลรวมประชาชาติในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมีจ�านวน 11.36 
พันล้านบาท เมื่อรวมผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอื่นแล้ว 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวคิดเป็น 
14.92% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ก่อให้เกิดการ
จ้างงานทั่วประเทศกว่า 5 ล้านคนของการจ้างงานทั้งหมด 
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556) จึงเป็นที่ยอมรับ
กันว่า อุตสาหกรรมท่องเท่ียวได้เจริญเติบโตจนกลายมา
เป็นสินค้าหลัก (McIntosh and Goeldner, 2003) 
สอดคล้องกับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ไทยในทศวรรษที่ผ่านมา รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อยู่ในล�าดับ 1 หรือ 2 ตลอดเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จาก
การส่งสินค้าออก ในจ�านวนนี้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากที่พัก
และอาหาร ปัญหาการชะลอตัวและถดถอยทางเศรษฐกิจ
ครั้งนี้ก็เช่นกัน ประเทศไทยได้น�ามาตรการที่เกี่ยวกับการ
ลงทุนและสนับสนุนให้เกิดการกระตุ้นการท่องเท่ียวมาใช้
แก้ปัญหา ซึ่งผลกระทบต่อประเทศไทยแยกได้เป็น 1)  
คาดว่าวิกฤติการเงินท่ีเริ่มในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2548 
ส่งผลลุกลามไปทั่วโลกเสียหายไม่น้อยกว่า 1 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556)  
ในส่วนของประเทศไทยจึงแก้ปัญหาโดยใช้ภาคบริการโดย
เฉพาะการท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อน ซ่ึงปัจจัยท่ีส�าคัญ
การเดินทางท่องเทีย่วคอืรายได้ โดยรายได้จากนกัท่องเทีย่ว 
ชาวต่างประเทศในปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 983.93 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าการส่งออกของประเทศ 
(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) 
  อย ่างไรก็ตามเหตุการณ์ ท่ี บ่ันทอนเศรษฐกิจ
ประกอบด้วย ความไม่สงบในภาคใต้ ราคาน�้ามันที่สูงขึ้น 
และความไม่สงบทางการเมืองตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2556 

คาดว ่านักท ่องเที่ยวต ่างชาติยกเลิกการเดินทางเข ้า
ประเทศไทยและลดระยะเวลาการพักลงและเดินทางไปยัง
ประเทศอ่ืน เสียหายต่อธุรกิจที่พักและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กว่า 100,000  ล้านบาท (กรุงเทพธุรกิจ Biz Week, 12 
เมษายน 2556) ธุรกิจที่ต้องลงทุนเกี่ยวเน่ืองโดยตรงคือ
ธุรกิจที่พัก ในปี 2555 การร่วมลงทุนของชาวต่างประเทศ
นั้นยังไม่มากนัก นักลงทุนจากต่างประเทศร้อยละ 73.4 
ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) 
2) เมื่อภาวะเศรษฐกิจได้รับผลกระทบแง่ลบ แต่ประเทศก็ยัง 
ต้องพึ่งพาภาคบริการในการหารายได้ ผู้ประกอบการธุรกิจ
ที่พักยังคงต้องประสบปัญหาการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน 
การขาดกระแสเงินสดในการช�าระหนี้ที่มีอยู่เดิม รวมถึง
บางรายที่ธุรกิจพอที่จะขยายได้ก็ขาดเงินทุนในการขยายตัว 
อันเน่ืองจากการเข้มงวดการให้สินเชื่อของธนาคารและ
สถาบันการเงิน และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลูกค้าธนาคาร
ทั่วไปต้องจ่ายจริงก็สูงกว่าร้อยละ 5.00 จากดอกเบี้ย
นโยบาย ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.00 (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2557) ดังนั้นการที่ผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก 
ต้องประคองสถานการณ์ให้อยู่รอด จึงต้องใช้แนวคิดทาง
นวัตกรรมทางการเงินด้วยการแปลงหน้ีเดิมให้เป็นทุน 
หรือหาผู้ร่วมทุนใหม่  ทั้งน้ีเพื่อปรับโครงสร้างทางการเงิน
ให้มีต้นทุนที่ต�่าลง และมีปริมาณเงินทุนเพียงพอในการท�า
ธุรกิจต่อไป และถือเป็นการแก้ปัญหาในเชิงรุกอย่าง 
เป็นระบบ (Davidson, 2013) นอกจากนี้ผู้ประกอบการ
เองก็จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์อันจะ
น�าไปสู่พัฒนาการและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต
ที่ดียิ่งขึ้น (Buckley and Chapman, 2013) 
  ส�าหรับธุรกิจท่ีพักในพ้ืนท่ีท�าการวิจัย คือ จังหวัด
สมุทรสงคราม มีจ�านวน 161 แห่ง และธุรกิจที่พักในจังหวัด
นครปฐม มีจ�านวน 28 แห่ง (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 
2556) ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและที่พักที่น่าสนใจหลายแห่ง
และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียงชั่วโมงเศษด้วยการ
เดินทางด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 พบว่าในด้าน
การจัดการทางการเงินยังท�าในแบบธุรกิจในครอบครัว 
โดยไม่เป็นระบบมืออาชีพ ท�าให้กิจการมีการเติบโตของ
รายรับโดยเฉล่ียเพียงร้อยละ 3 จากการส�ารวจพื้นท่ีใน
บริเวณที่ท�าการวิจัยหลายครั้ง พบว่าผู้ประกอบการที่พัก
จ�านวนมาก โดยเฉพาะที่ด�าเนินงานด้วยเงินทุนน้อยกว่า 
10 ล้านบาทไม่สามารถขยายกิจการได้ ต้องการจะหา
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แหล่งเงินทุน เพื่อสนับสนุนการท�าธุรกิจแต่ธนาคารและ
สถาบนัการเงนิยงัชะลอการปล่อยเงินกู ้รวมทัง้อตัราดอกเบีย้ 
เงินกู้ก็อยู่ในเกณฑ์สูงท�าให้ผู้ประกอบการอยู่ในภาวะการ
ขาดสภาพคล่อง ซึง่การลงทุนในธรุกจิผู้ประกอบการจะต้อง 
ตระหนักถึงหลายปัจจัย เช่น ขนาดของตลาด ต้นทุน 
ค่าใช้จ่าย อุปสรรค และการจูงใจจากรัฐบาลอันได้แก่  
การได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษี การจัดความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมถึงเสถียรภาพด้านการเงิน และ
การโยกย้ายถิ่นของประชากร ส�าหรับการลงทุนนั้นท�าได้
ในหลายรูปแบบ เช่น การลงทุนเองในประเทศ การส่งออก 
การร่วมทุน การให้ใบอนุญาต การมีสัญญาให้ผลิต การ 
เป็นพันธมิตร รวมถึงการลงทุนเองท้ังหมดโดยต่างชาติ  
(ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2549) 
  กรณีประเทศไทยเลือกใช้นโยบายการสนับสนุน
และส่งเสริมการลงทุนโดยตรง รวมถึงการให้ความสะดวก
และความพร้อมของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุน
หรือร่วมลงทุนกับชาวไทยเพื่อเป็นการขยายฐานการท�าธุรกิจ 
และสนับสนุนการขยายตัวในระยะยาว เพราะมีความพร้อม 
และได้เปรียบด้านสภาพภูมิศาสตร์ วัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาต ิ
แรงงาน และด้านการตลาด (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 
2556) ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในภาพรวม 
คือ สภาพเศรษฐกิจ พิจารณาจากความต้องการของตลาด 
คู่แข่ง สภาพแวดล้อมของนโยบายรัฐบาล อัตราเงินเฟ้อ 
อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน กฎหมาย รวมถึงสิทธิ
ประโยชน์ด้านการลงทุน ฉะนั้นกล่าวได้ว่าการลงทุนในภาค
บริการโดยเฉพาะในพื้นที่นครปฐมและสมุทรสงคราม 
ซึ่งมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจจ�านวนมาก ถ้า
ผู ้ประกอบการปรับตัวเข ้าได้กับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ 
การลงทุนในธุรกิจ บริหารจัดการธุรกิจมิให้ขาดสภาพคล่อง 
ทางการเงิน และมีแนวทางการจัดการทางการเงินที่เหมาะสม 
ก็น ่าจะท�าให้ธุรกิจด�าเนินไปได้อย่างเติบโตก้าวหน้า 
(บุญฑวรรณ วิงวอน, 2556) อันจะเป็นแนวทางที่ใช้แก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจที่ท้าทายผู้ประกอบการยุคใหม่ส�าหรับ
ท้องถิ่นในระดับจังหวัดและจะส่งผลดีต่อภาพรวมของ
เศรษฐกิจไทยในภาพกว้างต่อไป จากความเป็นมาและ
ความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาเรื่องนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกรูปแบบการลงทุนว่าจะลงทุนเองทั้งหมดหรือจะร่วม
ทุนของผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก
  2. สร ้ าง รูปแบบการลงทุนที่ เหมาะสมของ 
ผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก
  3. ก�าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาด
สภาพคล่องของผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก

ขอบเขตของการวิจัย
  ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ 4 ด้าน ดังต่อ
ไปนี้
  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ผู้วิจัยก�าหนดให้เป็นการท�า
วิจัยที่มุ่งศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจร่วมทุน
ของผู้ประกอบการโฮมสเตย์ รีสอร์ท และโรงแรม ในด้าน
ความส�าคัญในการถือครองทรัพย์สิน ความส�าคัญในสภาพ
ภูมิศาสตร์ และความส�าคัญด้านการบริหารงานภายในกิจการ 
โดยแบ่งเนื้อหาและวิธีการวิจัยเป็น 2 แนวทาง คือศึกษา
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องจากเอกสารต่างๆ และทบทวนวรรณกรรม 
ที่จัดว่ามีความเกี่ยวข้องทั้งหมด จากนั้นจะใช้วิธีการวิจัย
วิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเจาะจงจาก
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้บริหารที่มีส่วนก�าหนด
นโยบายกิจการ และจะใช้การวิจัยเชิงปริมาณวิเคราะห์
ด้วยวิธีการถดถอยโลจิสติกส์ทวิ
  ขอบเขตด้ำนเวลำ มีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ตุลาคม 
ปี 2555 – กันยายน ปี 2556
  ขอบเขตด้ำนประชำกร ผู้วิจัยก�าหนดให้ประชากร 
คือ ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ รีสอร์ท และโรงแรมในนครปฐม 
ทั้งหมดจ�านวน 28 แห่ง และสมุทรสงครามทั้งหมด 161 
แห่ง โดยที่ผู้ให้ข้อมูลหลักคือเจ้าของกิจการหรือผู้บริหาร
กิจการที่สามารถก�าหนดนโยบายและตัดสินใจในธุรกิจได้ 
  ขอบเขตด้ำนพื้นที่ พื้นที่ท�าการวิจัยนี้คือ จังหวัด
นครปฐมและจังหวัดสมุทรสงคราม

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด
  จากการศึกษาและทบทวนองค์ความรู้เชิงทฤษฎี
และแนวคิดทีม่คีวามเกีย่วข้อง ผูว้จิยัได้ใช้แนวคิดการร่วมทนุ 
และทฤษฎี Eclectic Paradigm Theory ที่ให้ความส�าคัญ
กับสินทรัพย์ที่ถือครอง ความส�าคัญด้านภูมิศาสตร์ ความ



Journal of the Association of Researchers   Vol.20 No.2 May - August 2015 73

ส�าคัญด้านการบริหารงานภายในกิจการ และลักษณะของ 
กิจการ อาทิ มาตรการจูงใจเพื่อให้เข้าไปลงทุนจากหน่วย
งานภาครัฐ (Dunning, 2013) ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว 
การจูงใจในการลงทุนมักได้แก่ การได้รับสิทธิพิเศษด้าน
ภาษีอากร การได้รับการจัดให้มีพร้อมด้านสาธารณูปโภค
พื้นฐาน (Treviño and Mixon, 2010) อีกทั้งลักษณะ 
ทางวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการบริหารงาน ความเหมือนหรือ
ความคล้ายคลึงกันในด้านระบบเศรษฐกิจระหว่างกัน  
ความสัมพันธ์ด้านแรงงาน และความพร้อมของโครงสร้าง
พื้นฐานหรือสิ่งอ�านวยความสะดวกต่อการลงทุน (Davidson, 
2013) ทั้งนี้การตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุนโดยตรงนับ
เป็นกลยุทธ์ที่มีความส�าคัญในอันที่จะสร้างความได้เปรียบ 
เพื่อการแข่งขัน และจะส่งผลไปยังรายได้จากการขาย รายได ้

จากการให้บริการ และก�าไรหรือความมั่งคั่งของผู้ลงทุน 
ฉะน้ันแล้วนักลงทุนจะลงทุนเองทั้งหมดหรือจะร่วมลงทุน 
ก็จะต้องพิจารณาถึงการที่จะได้ประโยชน์คุ้มค่าต่อการเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจกันด้วย (Root, 2006)
  นอกจากนี้ยังใช้ทฤษฎีวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ 
ที่ เน ้นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและการปรับตัวของ
ปัจเจกบุคคลที่ได้เสนอความคิดเกี่ยวกับรูปลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม (Cultural Configuration) ซึ่งเป็นแนวคิดที่
ถือว่าส่วนประกอบต่างๆ ของวัฒนธรรมมีลักษณะพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกันและรวมเป็นหนึ่งเดียว และเชื่อว่าปัจเจก 
บุคคลและกระบวนการทางจิตวิทยาของปัจเจกบุคคลมี
อิทธิพลต่อวัฒนธรรมด้วย (Brouther, and Nakos. (2004)) 
ท�าให้ผู้วิจัยได้กรอบแนวคิดส�าหรับการศึกษา ดังนี้

ควำมส�ำคัญในสินทรัพย์ที่ถือครอง  
 1. ศักยภาพและขนาดของตลาด
 2. การมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายในการประกอบธุรกิจ
 3.  รูปแบบการด�าเนินงานของกิจการ
 4.  ขนาดของธุรกิจ
 5.  ประสบการณ์ที่มีในวงการธุรกิจ

ควำมส�ำคัญด้ำนสภำพภูมิศำสตร์
 1. นโยบายรัฐบาล
 2. ตลาดในพื้นที่
 3. โครงสร้างพื้นฐาน

กำรแก้ปัญหำขำดสภำพคล่อง
ทำงกำรเงิน

1 = แนวทำงกำรร่วมทุน
0 = แนวทำงอื่น

ควำมส�ำคัญด้ำนกำรบริหำรงำนภำยในกิจกำร
 1. ความเสี่ยงด้านการเงิน
 2. การเข้าถึงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
 3. ลูกค้าที่กิจการมีอยู่แล้ว
 4. กระบวนการท�างาน
 5. การมีแนวคิดทางนวัตกรรม 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย



วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 Journal of the Association of Researchers   Vol.20 No.2 May - August 201574

วิธีด�าเนินการวิจัย
  การวิจัยนี้ มีแนวทางปฏิบัติคือ 
  1. การวิจัยจากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
ลงทุน 
  2. จากน้ันจึงด�าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการ
ลงพื้นที่และสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเจาะจงกลุ่มตัวอย่างจาก
ผู้ประกอบการในนครปฐม 5 ราย และผู้ประกอบการใน
สมุทรสงคราม 7 ราย ตามสัดส่วนการประกอบการจาก 
ทุกอ�าเภอในทั้ง 2 จังหวัด โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ก�าหนด
โครงสร้างค�าถามไว้แล้วจ�านวน 5 ข้อค�าถาม ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบมาแล้วจากผู้เชี่ยวชาญ 
  3. ภายหลังจากการวิจัยเชิงคุณภาพแล้วจึงท�าการ
วิจัยเชิงปริมาณต่อ โดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถาม ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญว่าน่าเชื่อถือและมีความ
สอดคล้อง เพื่อใช้กับประชากรผู้ประกอบการโฮมสเตย ์
รีสอร์ท และโรงแรมทั้งหมด 189 แห่ง ซึ่งแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการถามถึงระดับ
ความส�าคัญในปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่ีจะลงทุนเอง
หรือจะร่วมทุนจ�านวน 59 ข้อ โดยใช้มาตรวัด 5 ระดับ 
ความส�าคัญ คือ 5 หมายถึง การเห็นด้วยว่ามีความส�าคัญ
มากที่สุด และ 1 หมายถึงมีความส�าคัญน้อยที่สุด โดยมี
สัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha หมวดความส�าคัญของ
สินทรัพย์ที่ถือครองเท่ากับ .86 หมวดความส�าคัญด้าน
สภาพภูมิศาสตร์เท่ากับ .76 และหมวดความส�าคัญด้าน
การบริหารงานภายในกิจการเท่ากับ .84 ในส่วนท่ี 2 
เป็นการถามข้อมูลทั่วไปของผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการ
ที่พัก และส่วนที่ 3 เป็นการขอรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
  4. เมื่อได้รับข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัย 
ได้น�ามาประมวลผลด้วยโปรแกรมการค�านวณค่าสถิติ
ส�าเร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องมือคือการวิเคราะห ์
การถดถอยโลจิสติกส์ทวิ เพื่อเป็นการยืนยันผลที่ได้จากการ 
วิจัยเชิงคุณภาพ อันจะท�าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจลงทุน 
  5. จากนั้นจึงท�าการวิเคราะห์และประมวลผล 
ต่อไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อสร้างรูปแบบการลงทุนท่ีเหมาะสม
และมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะท�าให้สามารถอธิบายอ�านาจ
การท�านายจากปัจจัยที่หามาได้ก่อนหน้า   

  6. การก�าหนดเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการ
ขาดสภาพคล่องของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักใน 2 จังหวัด
นี้จากผลการวิจัยที่ได้รับจากการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  ด้ำนวิชำกำร ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู ้
ด้านการเงิน การลงทุนในด้านการจัดการทางการเงิน 
ของผู้ประกอบการที่พัก แก้ปัญหาขาดสภาพคล่องของ 
ผู้ประกอบการ และได้บูรณาการร่วมไปกับความรู้ด้านการ
ท�าธุรกิจในภาคบริการ ตามทฤษฎี Eclectic Paradigm 
Theory (Dunning, 2013) ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท่อง
เที่ยวนั่น คือ ธุรกิจที่พัก 
  ด้ำนนโยบำย เป็นการท�าทีส่อดคล้องกบัแผนพฒันา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
ด้านยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและ
ยั่งยืน โดยที่มุ่งปรับโครงสร้างเงินทุนในการประกอบการ
ภาคบริการในธุรกิจที่พัก เพื่อให้ด�ารงกิจการอยู่ได้หรือ 
การขยายกิจการออกไป ทั้งนี้เนื่องจากการที่ธนาคารและ
สถาบันการเงินใช้นโยบายระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ 
และก�าหนดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงินใน
เกณฑ์สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายประมาณร้อยละ 5.00
  ด้ำนปฏิบัติกำร สามารถช่วยผู้ประกอบการธุรกิจ
ที่พักในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสงคราม เกิดการ
ตื่นตัวในการจัดการการเงินอย่างเป็นระบบด้วยความรู ้
ในการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ อันอาจจะท�าให้มีการปรับ
แนวทางของกิจการให้เหมาะสม 

ผลการวิจัย
  ผลการวิจัยเอกสารจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุนพบว่า
ประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้านที่มีระดับความส�าคัญอันส่งผล
ให้มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการลงทุน ได้แก่ ปัจจัย
ควำมส�ำคัญในสินทรัพย์ที่ถือครอง อันมี 6 องค์ประกอบ 
คือ การมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายในการประกอบธุรกิจ 
รูปแบบการด�าเนินงานของกิจการ ประสบการณ์ที่มีในวงการ 
ธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ ศักยภาพและขนาดของตลาด 
และศักยภาพของบุคลากร ปัจจัยควำมส�ำคัญด้ำนสภำพ
ภูมิศำสตร์ อันมี 3 องค์ประกอบ คือ นโยบายรัฐบาลด้าน
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การลงทนุ โครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ท่ี และการตลาดในพืน้ที่ 
และปัจจัยความส�าคัญด้านการบริหารงานภายในกิจการ 
อันมี 5 องค์ประกอบ คือ การมีแนวคิดทางนวัตกรรม 
ความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึงและประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
การให้ความส�าคัญกับลูกค้า และกระบวนการท�างาน ซึ่ง
เป็นไปตามทฤษฎี Eclectic Paradigm Theory (Dun-
ning, 2013)
  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
โดยการสุ ่มเลือกอย่างง ่ายจากผู ้ประกอบการท่ีพักใน
นครปฐม 5 ราย และสมุทรสงคราม 7 ราย เครื่องมือที่ใช้
คือ แบบสัมภาษณ์ พบว่าทั้งหมดคิดว่าทั้ง 2 จังหวัดมี
ต�าแหน่งที่ตั้งที่ดีและสะดวกในการเดินทาง พร้อมด้วย
ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานทั้งสาธารณูปโภคพื้นฐาน และอุดม
ด้วยทรพัยากรธรรมชาตทิางการท่องเทีย่ว และได้ประโยชน์ 
จากนโยบายการบริหารจัดการจากหน่วยงานของรัฐอย่าง
จรงิจงั จดัได้ว่ามคีวามพร้อมต่อการท�าธรุกจิ อย่างไรกต็าม
การท�าธุรกิจที่พักมีปัจจัยที่ต้องพิจารณา คือ ผู้ประกอบการ 
ต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องที่ดีในวงการค้า มีรูปแบบการ
ท�าที่พักที่เหมาะสมเป็นเอกลักษณ์ของตน มีประสบการณ์
อย่างเพียงพอ ขนาดของธุรกิจที่พักต้องไม่ใหญ่เสียจน
ควบคุมในการบริหารงานไม่ได้ รวมถึงต้องมีศักยภาพใน
การแข่งขันด้วย (บุญฑวรรณ วิงวอน, 2556)
  นอกจากนี้ ในการลงทุนที่ ได ้รับการสนับสนุน 
ช่วยเหลือจากภาครัฐ ตลอดจนมีความสามารถในการ
บริหารงานและลดความเสี่ยงด้านการเงินในกิจการเอง 
ให้ได้ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญล�าดับต้นๆ ในการ
ประกอบธุรกิจ และการท่ีจะท�าให้ไม่ยุ่งยากในการบริหาร
ทางการเงินและเป็นการท�าธุรกิจอย่างมีความสุข รวมทั้ง 
ได้ความภาคภูมิใจในการเผยแพร่วัฒนธรรมความเป็นอยู่
ของคนในจังหวัดนั้น ควรที่จะใช้เงินทุนของตนเองและ 
ควรใช้เท่าที่มี ไม่ควรมีการขยายหรือปรับปรุงมากจนเกินตัว 
แล้วเกิดการขาดสภาพคล่องดังในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งต้อง
ให้ความระมัดระวังจากสภาพเศรษฐกิจซึ่งควบคุมไม่ได้ 
แนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาสภาพคล่องคือการพึ่งพา
เครือญาติที่ท�าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน ในรายที่มีการใช้วงเงิน
กับธนาคารก็ต้องใช้ในธุรกิจเท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น มีหนี้ให้
น้อยกว่าทุนที่มีและต้องรักษาวินัยของตนเองให้ได้ โดยที่
ไม่มีผู้ประกอบการคนใดเลือกวิธีการร่วมทุนกับนักลงทุน

รายอื่น สรุปได้ว่ำผู้ประกอบกำรทั้งหมดต้องกำรลงทุน
ด้วยตนเองอย่ำงระมัดระวัง และก่อหน้ีให้น้อยกว่ำเงิน
ทุนที่มี
  ผลการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้เครื่องมือ คือ แบบ 
สอบถามจ�านวน 189 ชุด พบว่ากิจการที่พักส่วนใหญ่ใน
จังหวัดนครปฐมและสมุทรสงครามเป็นธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก มีพนักงานน้อยกว่า 50 คน จึงส่งผล 
ใหป้ระมาณร้อยละ 75 มีรายได้ต่อเดือนต�่ากว่าเดือนละ 1 
แสนบาท และมีจ�านวนสถานประกอบการที่พักราวร้อยละ 
73 ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากหน่วยงานของรัฐ 
ในด้านความมั่นคงและประสบการณ์ในการท�าธุรกิจนั้น 
โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 3 ปี ผล
ประกอบการในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2555 
พบว่าเกินกว่าร้อยละ 70 ที่มีผลก�าไรต�่ากว่าปีละ 3  
ล้านบาท ส�าหรับปี 2556 ผู้ประกอบการที่พักส่วนใหญ่ราว
ร้อยละ 65 เห็นว่ามีอัตราการขยายตัวของการประกอบการ 
เพิ่มขึ้นบ้าง ธุรกิจที่พักในบริเวณจังหวัดนครปฐมและ
สมุทรสงครามเกือบทั้งหมดมีการใช้ทรัพยากรในพื้นที่
เพราะมีความอุดมสมบูรณ์ และก็มีการใช้พนักงานในพื้นที่
เป็นส่วนมากร่วมกับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านบาง
ส่วนด้วย มีเพียง 12 รายที่ต้องการผู้ร่วมทุน คิดเป็นเพียง
ร้อยละ 4.76 ของผู้ประกอบการทั้งหมด ส�าหรับส่วนท่ี
ต้องการร่วมทุนนั้น ต้องการร่วมทุนกับนักธุรกิจไทยด้วยกัน 
กรณีท่ีจะร่วมทุนนี้ผู ้ประกอบการธุรกิจที่พักส่วนใหญ่
ต้องการคงสภาพการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีอ�านาจในการ
จัดการเหมือนเดิม จึงต้องการให้สัดส่วนการถือหุ้นเดิมต่อ 
ผู้มาร่วมทุนใหม่เป็น 90 : 10 สรุปได้ว่ำผู้ประกอบกำร 
จ�ำนวนน 177 รำย หรือคิดเป็นร้อยละ 93.65 ต้องกำร
ลงทุนด้วยตนเอง สอดคล้องกับผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
  ส�าหรับปัจจัยที่ผู้ประกอบการที่พักในเขตนครปฐม
และสมุทรสงคราม ใช้ตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุน 
โดยการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ทวิ แบบ Enter พบว่ามี
เพียง 2 ตัวแปรเท่านั้นที่สามารถพยากรณ์โอกาสการร่วม
ทุนได้ (ดังรายละเอียดในตาราง 1)   
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ตาราง 1 ปัจจัยที่ผู้ประกอบการที่พักใช้ตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุน

 Exp 95.0% C.I.for
 B S.E. Wald df Sig. (B) EXP(B)
 Lower Upper

ควำมส�ำคัญในกำรถือครองทรัพย์สิน  
การมีความสัมพันธ์ของเครือข่ายในการ
ประกอบกิจการ (RELATION) -0.946   0.946  0.010 1 0.919 0.909 .142 5.799
รูปแบบการด�าเนินงานกิจการ(PATTERN) 1.861 1.132 2.701 1 0.100 6.428 .699 59.120
ประสบการณ์ในวงการธุรกิจ(EXPERIENCE) 0.899 1.525 0.348 1 0.555 2.458 .124 48.785
ขนาดของธุรกิจ (SIZE) -0.268 1.310 0.042 1 0.838 0.765 .059 9.979
ปัจจัยด้านศักยภาพในตลาด (POTENTIAL) -0.066 0.599 0.012 1 0.912 0.936 .289 3.028
ปัจจัยด้านศักยภาพของบุคลากร (PERSONAL) -0.452 1.119 0.163 1 0.686 0.636 .071 5.707
ควำมส�ำคัญในสภำพภูมิศำสตร์
นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุน         
(GOVERNMENT) 0.126 0.720 0.030 1 0.861 1.134 .276 4.652
โครงสร้างพื้นฐาน (INFRASTRUCTURE) -2.343 1.114 4.423* 1 0.035 0.096 1.789 230.023
การตลาดในพื้นที่ (MARKET) 3.010 1.239 5.903* 1 0.015 20.287 .011 .853
ควำมส�ำคัญด้ำนกำรบริหำรงำนภำยในกิจกำร
การมีแนวคิดทางนวัตกรรม (INNOVATION)     2.132 1.344 2.516 1 0.113 8.429 .227 19.954
ความเสี่ยงทางการเงิน (FINANCE)        0.755 1.142 0.438 1 0.508 2.128 .227 1.915
การเข้าถึงเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้
นวัตกรรม (TECHNOLOGY) -0.416 0.544 0.585 1 0.445 0.660 .021 20.583
การให้ความส�าคัญกับลูกค้า (CUSTOMER) -0.418 1.756 0.057 1 0.812 0.658 .075 2.937
กระบวนการท�างาน (PROCESS) -0.755 0.935 0.652 1 0.419 0.470 .605 117.412
ค่าคงที่ (constant) -18.506 10.706 2.988 1 0.084 0.000  
* p<.05

  จากตาราง 1 พบว่า 2 ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์
โอกาสการร่วมทุนของผู้ประกอบการ ประกอบด้วยตัวแปร
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและตลาดในพื้นท่ี นอกจากนี้ยัง
สามารถอธิบายได้เพิ่มเติมอีกว่า ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
พยากรณ์โอกาสร่วมทุนได้ 0.096 เท่าของการลงทุนเอง

ทั้งหมด และปัจจัยด้านการตลาดในพื้นที่พยากรณ์โอกาส
ร่วมทุนได้ 20.287 เท่าของการลงทุนเองทั้งหมด สามารถ
อธิบายโอกาสที่จะร่วมทุนด้วยวิธี Cox & Snell R Square 
และ Nagelkerke R Square ได้ 54.8%  และ 73.4%  
ตามล�าดับ (ดังรายละเอียดในตาราง 2) 
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  ซึ่งมีผลให้ผู้วิจัยสร้างรูปแบบความน่าจะเป็นในการร่วมทุนเป็นดังสมการต่อไปนี้  
    
      
  โดยที่      =    -18.506 – 2.343 INFRASTRUCTURE + 3.010 MARKET 

11

ตาราง 2 โอกาสที่ผูประกอบการจะรวมทุนในการทําธุรกิจ 

Step 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square 
1 127.656 .548 .734 

ซ่ึงมีผลใหผูวิจัยสรางรูปแบบความนาจะเปนในการรวมทุนเปนดังสมการตอไปนี้   
P̂ (Y = 1)  =     we1

1   

โดยท่ี   
^
w   =    -18.506 – 2.343 INFRASTRUCTURE + 3.010 MARKET  

จากตาราง 2  คา  -2 Log likelihood  สําหรับโมเดลที่มีตัวแปรอิสระมีคาเทากับ  127.656 คา 
Cox & Snell R Square บอกถึงการท่ีตัวแปรอิสระในโมเดลสามารถอธิบายโอกาสการรวมทุนได  
54.8 %  สวนคา  Nagelkerke R Square บอกถึงการที่ตัวแปรอิสระในโมเดลสามารถอธิบายโอกาส
การรวมทุนได  73.4 % โดยทั้ง 2 ปจจัยคือโครงสรางพื้นฐาน และตลาดในพ้ืนท่ีสามารถทํานายการ
ตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุนได 94.20 % (ดังรายละเอียดในตาราง 3) 
ตาราง 3 อํานาจการทํานายของปจจัยท้ัง 2 ตอการตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุน 
  การพยากรณ 
  รูปแบบการลงทุน %  ของการพยากรณ 

  
ลงทุนเอง
ทั้งหมด รวมทุน   

Step 0 รูปแบบการลงทุน ลงทุนเองทั้งหมด 177 0 100.00 
    รวมทุน  11 1 8.30 
  Overall Percentage   94.20 

a  Constant is included in the model. 
b  The cut value is .500

ผลท่ีไดรับจากตาราง 3 ซ่ึงเปนการตรวจสอบความเชื่อถือไดของสมการที่นํามาใชพยากรณ
โอกาสท่ีผูประกอบการที่พักวาจะลงทุนรูปแบบใด พบวาจากผูประกอบการ 189 รายท่ีไปเก็บขอมูล
มานั้น มีกิจการที่จะลงทุนดวยตนเองท้ังหมด 177 แหง และกิจการที่ตองการรวมทุน 11 แหง และ
เม่ือพยากรณจะพบวาสามารถพยากรณกิจการท่ีจะลงทุนเองไดอยางถูกตองทั้งหมด ขณะท่ีสามารถ
พยากรณกิจการที่จะรวมทุนไดอยางถูกตอง 8.30% ภาพรวมของการพยากรณไดถูกตองเฉล่ียอยูท่ี 
94.20% 
อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวของกับอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุนพบวามี
ปจจัย 3 ดานท่ีมีระดับความสําคัญอันสงผลใหมีอิทธิพลตอการเลือกรูปแบบการลงทุน ไดแกปจจัย
ความสําคัญในสินทรัพยท่ีถือครอง ปจจัยความสําคัญดานสภาพภูมิศาสตร และปจจัยความสําคัญ

ตาราง 3 อ�านาจการท�านายของปัจจัยทั้ง 2 ต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุน

 การพยากรณ์

 รูปแบบการลงทุน   % ของการพยากรณ์ 
         ลงทุนเอง

 ทั้งหมด  ร่วมทุน  

Step 0  รูปแบบการลงทุน ลงทุนเองทั้งหมด 177 0 100.00

   ร่วมทุน  11 1 8.30

 Overall Percentage 94.20

a  Constant is included in the model.
b  The cut value is .500

  จากตาราง 2  ค่า  -2 Log likelihood  ส�าหรับ
โมเดลที่มีตัวแปรอิสระมีค่าเท่ากับ  127.656 ค่า Cox & 
Snell R Square บอกถึงการที่ตัวแปรอิสระในโมเดล
สามารถอธิบายโอกาสการร่วมทุนได้ร้อยละ 54.8 ส่วนค่า 
Nagelkerke R Square บอกถึงการท่ีตัวแปรอิสระใน
โมเดลสามารถอธิบายโอกาสการร่วมทุนได้ร้อยละ 73.4 
โดยทั้ง 2 ปัจจัยคือโครงสร้างพื้นฐาน และตลาดในพื้นที่
สามารถท�านายการตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุนได้ 
ร้อยละ 94.20  (ดังรายละเอียดในตาราง 3)

ตาราง 2 โอกาสที่ผู้ประกอบการจะร่วมทุนในการท�าธุรกิจ

  -2 Log Cox & Snell R Nagelkerke R
 Step likelihood Square Square

 1 127.656 .548 .734

  ผลที่ได้รับจากตาราง 3 ซึ่งเป็นการตรวจสอบความ
เชื่ อถือได ้ของสมการที่น� ามาใช ้พยากรณ ์ โอกาสที่ 
ผู ้ประกอบการที่พักว่าจะลงทุนรูปแบบใด พบว่าจาก 
ผู้ประกอบการ 189 รายที่ไปเก็บข้อมูลมานั้น มีกิจการที่จะ

ลงทุนด้วยตนเองทั้งหมด 177 แห่ง และกิจการที่ต้องการ
ร่วมทุน 11 แห่ง และเมื่อพยากรณ์จะพบว่าสามารถพยากรณ ์
กิจการที่จะลงทุนเองได้อย่างถูกต้องทั้งหมด ขณะที่สามารถ 
พยากรณ์กิจการท่ีจะร่วมทุนได้อย่างถูกต้องร้อยละ 8.30  
ภาพรวมของการพยากรณ์ได้ถูกต้องเฉล่ียอยู ่ที่ร ้อยละ 
94.20

อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
  ผลการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุนพบว่ามีปัจจัย 3 ด้านที่มี
ระดับความส�าคัญอันส่งผลให้มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบ 
การลงทุน ได้แก่ ปัจจัยความส�าคัญในสินทรัพย์ที่ถือครอง 
ปัจจัยความส�าคัญด้านสภาพภูมิศาสตร์ และปัจจัยความ

11

ตาราง 2 โอกาสที่ผูประกอบการจะรวมทุนในการทําธุรกิจ 

Step 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square 
1 127.656 .548 .734 

ซ่ึงมีผลใหผูวิจัยสรางรูปแบบความนาจะเปนในการรวมทุนเปนดังสมการตอไปน้ี   
P̂ (Y = 1)  =     we1

1   

โดยท่ี   
^
w   =    -18.506 – 2.343 INFRASTRUCTURE + 3.010 MARKET  

จากตาราง 2  คา  -2 Log likelihood  สําหรับโมเดลที่มีตัวแปรอิสระมีคาเทากับ  127.656 คา 
Cox & Snell R Square บอกถึงการท่ีตัวแปรอิสระในโมเดลสามารถอธิบายโอกาสการรวมทุนได  
54.8 %  สวนคา  Nagelkerke R Square บอกถึงการที่ตัวแปรอิสระในโมเดลสามารถอธิบายโอกาส
การรวมทุนได  73.4 % โดยทั้ง 2 ปจจัยคือโครงสรางพื้นฐาน และตลาดในพ้ืนท่ีสามารถทํานายการ
ตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุนได 94.20 % (ดังรายละเอียดในตาราง 3) 
ตาราง 3 อํานาจการทํานายของปจจัยท้ัง 2 ตอการตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุน 
  การพยากรณ 
  รูปแบบการลงทุน %  ของการพยากรณ 

  
ลงทุนเอง
ทั้งหมด รวมทุน   

Step 0 รูปแบบการลงทุน ลงทุนเองทั้งหมด 177 0 100.00 
    รวมทุน  11 1 8.30 
  Overall Percentage   94.20 

a  Constant is included in the model. 
b  The cut value is .500

ผลที่ไดรับจากตาราง 3 ซ่ึงเปนการตรวจสอบความเชื่อถือไดของสมการที่นํามาใชพยากรณ
โอกาสท่ีผูประกอบการท่ีพักวาจะลงทุนรูปแบบใด พบวาจากผูประกอบการ 189 รายท่ีไปเก็บขอมูล
มาน้ัน มีกิจการที่จะลงทุนดวยตนเองท้ังหมด 177 แหง และกิจการที่ตองการรวมทุน 11 แหง และ
เม่ือพยากรณจะพบวาสามารถพยากรณกิจการท่ีจะลงทุนเองไดอยางถูกตองท้ังหมด ขณะท่ีสามารถ
พยากรณกิจการที่จะรวมทุนไดอยางถูกตอง 8.30% ภาพรวมของการพยากรณไดถูกตองเฉล่ียอยูท่ี 
94.20% 
อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวของกับอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุนพบวามี
ปจจัย 3 ดานท่ีมีระดับความสําคัญอันสงผลใหมีอิทธิพลตอการเลือกรูปแบบการลงทุน ไดแกปจจัย
ความสําคัญในสินทรัพยท่ีถือครอง ปจจัยความสําคัญดานสภาพภูมิศาสตร และปจจัยความสําคัญ
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ส�าคัญด้านการบริหารงานภายในกิจการ เป็นไปตามทฤษฎี 
Eclectic Paradigm Theory ของ Dunning (2013) 
และสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่พักในจังหวัด
นครปฐมและสมุทรสงครามจ�านวน 12 รายท่ีลงทุน 
โดยค�านึงถึงการมีสายสัมพันธ์ท่ีดีในวงการค้าจนเกิดความ
สะดวกราบรื่น ท�าธุรกิจในรูปแบบที่เหมาะสมเป็นเอกลักษณ ์
ใช้ประสบการณ์ที่มีในการบริหารงานตามขนาดธุรกิจที่
เหมาะสมของตน มีศักยภาพในการแข่งขัน และได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตลอดจนการให้การสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐ 
จนมีความสามารถในการบริหารงาน บริหารทรัพยากรและ 
แรงงานในพื้นที่ และลดความเสี่ยงด้านการเงินในกิจการ
เองให้ได้ ทั้งนี้แม้จะมีปัจจัยที่กล่ำวถึงข้ำงต้นอยู่แล้ว 
ก็ต้องเน้นกำรลงทุนด้วยตนเองอย่ำงระมัดระวังรอบคอบ 
ก่อหนี้เท่ำที่จ�ำเป็น และไม่ขยำยงำนจนเกินตัว ซึ่งถือว่ำ
เป็นกำรสร้ำงรูปแบบกำรลงทุนที่เหมำะสมกับบริบทของ
พื้นที่ 2 จังหวัดนี้ กล่ำวได้ว่ำเป็นกำรท�ำธุรกิจด้วย
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตำมปรัชญำทฤษฎีใหม่ของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว อันจะเป็นแนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำขำดสภำพคล่องได้เป็นอย่ำงดี ส�าหรับในการ
วิจัยเชิงปริมาณพบว่าประกอบด้วยปัจจัย 3  ด้านที่มีระดับ
ความส�าคัญอันส่งผลให้มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการ
ลงทุน ได้แก่ ปัจจัยควำมส�ำคัญในสินทรัพย์ที่ถือครองอัน 
มีองค์ประกอบคือ กำรมีควำมสัมพันธ์กับเครือข่ำยใน 
กำรประกอบธุรกิจ รูปแบบกำรด�ำเนินงำนของกิจกำร 
ประสบกำรณ์ที่มีในวงกำรธุรกิจ ขนำดของธุรกิจ ศักยภำพ 
และขนำดของตลำด และศักยภำพของบุคลำกร ซึ่งการมี
เครือข่ายความสัมพันธ์นั้นจะต้องมีความรู้เรื่องราวเก่ียวกับ
บริการและปรับตัวเข้ากันได้ในพื้นท่ีเน่ืองจากการมีต้นทุน
ทางสังคมร่วมกัน จ�าเป็นต้องมีความเข้าใจกันโดยรวมไม่ใช่
เข้าใจกันเพียงบางด้าน ส่วนการมีรูปแบบการด�าเนินงาน 
ที่เข้ากันได้ เข้าใจกันและเกิดการช่วยเหลือกันนั้นต้อง
พิจารณาทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและที่เป็นปัจจัยภายนอก 
ตลอดจนการมีประสบการณ์ยาวนานอันจะเป็นประโยชน์
ในการมีคลังข้อมูล เพื่อการตัดสินใจและจะส่งผลให้กิจการ
มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น อีกทั้งการที่มีขนาดของธุรกิจที่พอเหมาะ
ที่จะมาร่วมมือกันของแต่ละฝ่ายก็จะเป็นประโยชน์อย่าง
มากต่อกัน ขนาดธุรกิจที่เหมาะสมระหว่างกันนั้น แม้เป็น
ธุรกิจขนาดเล็กแต่มีการประยุกต์และปรับปรุงการท�างานก็
สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ ส่วนด้านการที่กิจการอยู่ใน

ตลาดที่มีศักยภาพก็จะท�าให้มีแนวโน้มการขยายตัวได้ต่อ
ไปในอนาคตนั้น และที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ มีบุคลากร
ของกิจการที่มีความรู้ความสามารถในงานบริการและงาน
บริหารด้วยนั้น ย่อมส่งผลต่อการที่จะประสบความส�าเร็จ 
  จากผลการวิจัยป ัจจัยความส�าคัญด ้านสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการลงทุนอันมี
องค์ประกอบคือ นโยบำยรัฐบำล โครงสร้ำงพื้นฐำน และ
ตลำดในพื้นที่ การที่รัฐบาลใช้นโยบายการบริหารประเทศ
ที่เหมาะสม มีเสถียรภาพทางการเมืองและเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจจนมีความเสี่ยงต�่าก็จะเป็นการสนับสนุนส่งเสริม
ให้การลงทุนมีการขยายตัว สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Johnson (2002) ที่กล่าวว่าในด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้น
สาธารณูปโภคในพื้นที่การลงทุนที่สะดวกครบครัน ตลอดจน 
ระบบการสื่อสารที่สะดวกและทันสมัยก็มีผลต่อความ 
น่าสนใจในการร่วมทุน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Ghatak 
and Halicioglu (2006) ที่พบว่าประเด็นในการจัดการ
ระบบขนส่งที่ไม่ดีก็จะท�าให้ไม่น่าสนใจที่จะลงทุน ในด้าน
ตลาดในพื้นท่ีนั้น การอ�านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบ
การมีแผนการก�าหนดนโยบายและเลือกใช้กลยุทธ์ให้
เหมาะสมกับช่วงเวลา สถานการณ์และต่อท�าเลที่จะเข้าไป
ท�าการลงทุนได้มากเท่าใด ก็จะมีส่วนช่วยให้เกิดการร่วมทุน 
ได้สะดวกมากขึ้นเป็นเงาตามตัว สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Chaundy (2002) ที่พบว่าการที่ผู้ประกอบการมีนโยบาย
การบริหารงานโดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในพื้นที่ที่จะ
ลงทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ก็จะเป็น 
การเอื้อให้เกิดการร่วมทุนระหว่างกัน 
  ส่วนปัจจัยความส�าคัญในการบริหารงานภายใน
กิจการที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการลงทุนอันมีองค์
ประกอบ คือ แนวคิดทำงนวัตกรรม ควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 
กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีประยุกต์ใช้นวัตกรรม กำรให้ควำม
ส�ำคัญกับลูกค้ำ และด้ำนกระบวนกำรท�ำงำนนั้น จากผล
การวิจัยการที่สภาพทางธุรกิจที่พักมีการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็วมาก ดังนั้นการพัฒนาให้เกิดบริการใหม่ๆ โดย
เน้นไปที่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลักที่เรียกว่าการใช้
แนวคิดทางนวัตกรรม จะน�ามาซึ่งความส�าเร็จให้กับกิจการได ้
ส�าหรับการจัดการทางการเงินให้มีการดูแลความเสี่ยงให้
อยู่ในวิสัยที่สามารถควบคุมได้จะเป็นประโยชน์มากในยุค
การแข่งขันไร้พรมแดน ประกอบกับการที่กิจการที่พักใดมี
ความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้กับกิจการ
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ตนได้อย่างเหมาะสม ก็จะเป็นประโยชน์หรือข้อได้เปรียบ 
และการที่ที่พักใดมีกระบวนการท�างานท่ีคล่องตัวจนเกิด
การให้บริการอย่างดีตรงตามความต้องการของลูกค้า 
ที่มาพัก ก็จะเป็นการส่งผลในแง่บวกกับกิจการแห่งนั้นและ 
จำกกำรประมวลผลข้อมูลทั้งหมด 189 ผู้ประกอบกำร 
ท�ำให้ได้รูปแบบกำรลงทุนท่ีเหมำะสมว่ำ ปัจจัยด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนและตลำดในพื้นที่มีผลต่อกำรเลือก 
รูปแบบกำรลงทุนอย่ำงมีนัยส�ำคัญ นอกจำกนี้ยังสำมำรถ
อธิบำยได้เพิ่มเติมอีกว่ำ ผู้ประกอบกำรจึงควรใส่ใจกับ
ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเพรำะปัจจัยนี้สำมำรถ
พยำกรณ์โอกำสร่วมทุนได้ 0.096 เท่ำของกำรลงทุนเอง
ทั้งหมด และปัจจัยด้ำนกำรตลำดในพื้นที่สำมำรถพยำกรณ ์
โอกำสร่วมทุนได้ถึง 20.287 เท่ำของกำรลงทุนเองทั้งหมด 
  กล่าวได้ว ่ากิจการที่พักในจังหวัดนครปฐมและ
สมุทรสงครามต้องการการลงทุนเอง คิดว่าการลงทุนเอง
เป็นหนทางที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ ทั้งนี้ผู้วิจัยก�าหนด
แนวทางในการแก้ไขปัญหาขาดสภาพคล่องได้ว่าผู้บริหาร
กิจการที่พักต้องให้ความส�าคัญและปรับตัวให้เข้าได้กับ
ปัจจัยทั้งภำยนอกกิจกำร คือกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำร
ดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ สถำนที่ท่องเที่ยวและวิถี
วัฒนธรรมกำรด�ำรงชีวิต ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับ
สภำพที่ตั้ง อันสอดคล้องกับทฤษฎีวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ 
ของ Brouther, and Nakos. (2004) ที่เน้นถึงอิทธิพล
ของวัฒนธรรม พื้นเพและการปรับตัวของบุคคลให้เหมาะ
ในการด�ารงชีพและการท�าธุรกิจ กับปัจจัยจำกภำยใน

กิจกำรเอง คือ กำรให้ควำมส�ำคัญในสินทรัพย์ที่กิจกำรมี
ใช้อยู่ และมีกำรบริหำรงำนภำยในที่รอบคอบเหมำะสม 
ซึ่งเป็นการสนับสนุนกับผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่เห็นว่า 
ทั้ง 2 จังหวัด มีต�าแหน่งที่ตั้งที่ดีและสะดวกในการเดินทาง 
พร้อมด้วยปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานทั้งสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
และอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติทางการท่องเที่ยว และได้
ประโยชน์จากนโยบายการบริหารจัดการจากหน่วยงาน
ของรัฐอย่างจริงจัง จัดได้ว่ามีความพร้อมต่อการท�าธุรกิจ 
และควรมีระบบการจัดการกับลูกค้าอย่างดีจนลูกค้าเกิด
ความภักดีกับกิจการ จะเป็นสิ่งที่มีผลต่อความส�าเร็จของ
กิจการอย่างยั่งยืน ในกรณีกิจการที่มีความต้องการสภาพ
คล่องเพิ่มเติม ก็ใช้เครือข่ายทางสังคมหรือเครือข่ายทาง 
การค้าในเบื้องต้นก่อน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Root, 
2006 โดยพึ่งพิงธนาคารหรือสถาบันการเงินเท่าที่จ�าเป็น 
ต้องบริหารจัดการหนี้ของธุรกิจให้มีหนี้ในจ�านวนที่น้อยกว่า
เงินทุนในการด�าเนินงาน ซึ่งจะส่งผลให้แนวทางนี้สามารถ
ก�ากับการขับเคลื่อนธุรกิจที่พักไปในทิศทางที่ต้องการได้
เป็นอย่างดีมีการขยายตัวและก ้าวหน้าอย ่างมั่นคง 
ส่งผลให้การประกอบการมีความยั่งยืน ไม่ขาดสภาพคล่อง 
จนธุรกิจอยู่ไม่ได้จนต้องปิดตัว ทั้งจะเกิดความม่ังค่ังต่อ 
ผูป้ระกอบการในพื้นที่ 2 จังหวัดเอง และต่อภาพรวมของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่รัฐบาลน�ามาใช้เป็นนโยบาย
ในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วง
ที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัวนั่นเอง
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