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จากการศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมพบวาการท่ีผูประกอบการธุรกิจโรงแรมและท่ีพักในประเทศไทย
จะมีสมรรถนะดานการตลาดออนไลน ซึ่งเปนหนึ่งในวัฒนธรรมองคการท่ีสําคัญในการแขงขันในตลาดโลก มี
องคประกอบท่ีมีอิทธิพลไดแก การเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship) ความคิดริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรม 
(Innovativeness) การเรียนรูขององคการ (Organizational Learning) การมุงเนนการตลาด (Marketing 
Orientation) และการมุงเนนเทคโนโลยี (Technology Orientation)  
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Abstract 

The objective of this research is to identify the influence the E-Marketing Capability of 
entrepreneur hotels and accommodation in Thailand. That is It is to prove popular media for consumer 
instead of the Traditional Media. 

The study by literature review found that entrepreneurs of hotels and accommodation in 
Thailand will be able to have E-Marketing Capability which is the main cultural organization to compete 
in the global market. They consist of Entrepreneurship, Innovativeness, Organizational Learning, 
Marketing Orientation and Technology Orientation. 
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คํานํา 
อุตสาหกรรมทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีสําคัญกับประเทศไทย เปนแหลงรายไดหลักและสามารถสราง

ชื่อเสียงใหกับประเทศ (สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกกลาง, 2552) การพัฒนาสมรรถนะของ
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมทองเท่ียวเปนสิ่งสําคัญและเรงดวนตอการฟนตัวของระบบเศรษฐกิจประเทศ 
โดยเฉพาะผูประกอบการธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก ซึ่งมีสัดสวนถึงรอยละ 53.9 ในอุตสาหกรรมทองเท่ียว (สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, 2553) โรงแรมและท่ีพักเปนความตองการอันดับตนๆ ของนักทองเท่ียวทันทีท่ีถึงจุดหมายในการ
ทองเท่ียว (W.-J. Chen, 2010) 

จากการสํารวจขอมูลผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2553) พบวาผูประกอบการ
สวนใหญมีผลประกอบการท่ีแยลง เนื่องจากไดรับผลกระทบจากปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ การเมือง และความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต สิ่งเหลานี้สงผลดานลบในรูปของการสูญเสียระยะสั้นหรือถึงข้ันลดทอนขีดความสามารถ
ในการแขงขันระยะยาวของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2552; สํานักงาน
ทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกกลาง, 2552; ปนปลันธน วังซาย, 2553) 

การนําการตลาดออนไลนมาใชเปนชองทางการสื่อสารใหมๆ ท่ีสามารถเขาถึงนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ตางประเทศไดเปนอยางดี โดยเฉพาะนักทองเท่ียวในปจจุบันท่ีใหความสนใจกับสื่อรูปแบบใหมบนอินเทอรเน็ต แม
จะมีการยอมรับกันดีของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมและท่ีพักวาการตลาดออนไลนจะชวยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2553) แตมีผูประกอบการจํานวนไมนอยท่ีนําอินเทอรเน็ตและการตลาดออนไลนมาใช
แลวประสบกับความลมเหลว (Constantinides, 2002) การนําการตลาดออนไลนมาใชโดยไมไดพิจารณาถึง
องคประกอบท่ีเกี่ยวของจะกลายเปนการสรางจุดออนรายแรงแกธุรกิจไดเชนกัน (Chafey, Ellis-Chadwick, Mayer, 
& Johnston, 2009) 

ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาองคประกอบท่ีเกี่ยวกับความสามารถดานการตลาด
ออนไลนของผูประกอบการกลุมธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก ผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะเปนรูปแบบความสัมพันธเชิง
สาเหตุ (Causal Model) ในการสรางสมรรถนะดานการตลาดออนไลน เปนตัวแบบเบ้ืองตนเพื่อการศึกษารูปแบบ
เชิงสาเหตุขององคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการสรางความสมรรถนะดานการตลาดออนไลนตอไป 

 
อุปกรณและวิธีการ 

การวิจัยเรื่องนี้ใชวิธีการทบทวนวรรณกรรม (Literature review) และการวิเคราะหเอกสาร (Document 
analysis) นําเสนอรายงานแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห (Analysis description) ขอมูลท่ีใชในการศึกษาคนควา
ประกอบดวยเอกสาร ตางๆ ไดแก หนังสือ งานวิจัย เอกสารเผยแพร การสืบคนขอมูลผานอินเทอรเน็ต และ
ฐานขอมูลออนไลน ไดแก ABI/Inform Complete, Academic Search Elite, JSTOR และ Science Direct 

 
ผลการวิจัยและวิจารณ 

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมบริการท่ีประกอบดวยธุรกิจมากมายหลายประเภท โดยเฉพาะ
ธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก ท่ีมีความสําคัญตออุตสาหกรรมทองเท่ียว เนื่องจากเปนธุรกิจท่ีใหบริการแกนักทองเท่ียว
โดยตรง (นิศา ชัชกุล, 2550) จากการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส ป 2551ของสํานักงานสถิติ



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 7 
 

 1582 

แหงชาติ. (2552) โรงแรมท่ีตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และเกสตเฮาสท่ัวประเทศ พบวามีจํานวน
ท้ังสิ้น 2,550 แหง  

ปจจุบันธุรกิจโรงแรมและท่ีพักมีการแขงขันกันสูงท้ังจากคูแขงภายในประเทศและจากตางประเทศ จึงตอง
หารูปแบบตางๆ เพื่อสรางความประทับใจและดึงดูดนักทองเท่ียว การนําการตลาดทางตรงซึ่งมีการสื่อสารแบบสอง
ทางในรูปแบบการตลาดออนไลนมาใชทําใหสามารถโตตอบกับลูกคาไดตลอดเวลา สามารถรับรูความตองการของ
ลูกคาเปนรายๆ ไป สรางความมีสวนรวมและความผูกพันแกลูกคาอยางรวดเร็ว (นิศา ชัชกุล, 2550)  

จากรายงานของ World Travel Trends Report พบวาสัดสวนของนักทองเท่ียวท่ีใชอินเทอรเน็ตในการ
คนหาขอมูลโรงแรมและแพ็คเกจทองเท่ียว เพิ่มสูงข้ึนในชวงระยะ 2-3 ปท่ีผานมา และจากการติดตามของ 
European Travel Monitor ในชวง 8 เดือนแรกของป 2552 พบวาสัดสวนของการจองท่ีพัก การเดินทางและบริการ
อื่นๆ ทางอินเทอรเน็ตเพิ่มสูงข้ึนเปนรอยละ 45 ในภูมิภาคยุโรป โดยมีบางสวน เชนแถบสแกนดิเนเวียสูงข้ึนถึงรอย
ละ 67 สวนภูมิภาคอื่นๆ ก็มีแนวโนมเชนเดียวกัน รวมท้ังในจีนและคาดวาแนวโนมดังกลาวจะคงอยูตอไปในอนาคต 
(ปนปลันธน วังซาย, 2553)  

การแขงขันโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันและชวยปองกัน
อันตรายหรือความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเขามาของคูแขงขันรายใหม ผูท่ีความสามารถในการสรางสรรคและริเริ่ม
นวัตกรรมเทานั้นท่ีจะสามารถอยูรอดจากการแขงขัน (Buhalis, D. 1998) ซึ่งสอดคลองกับความคิดของ Nir Kshetri 
(2007) ท่ีวาการตลาดออนไลนและการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีศักยภาพในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจ และเพิ่ม
จํานวนผูบริโภคในประเทศกําลังพัฒนามากกวาประเทศท่ีพัฒนาแลว แตผูประกอบการในประเทศกําลังพัฒนายัง
ลมเหลวในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีและการสื่อสารสมัยใหม (Changchit, 2006; Kshetri, 2007) 

Day (1994) ไดใหความหมายของความสมรรถนะ (Capability) วาเปนการรวมกลุมของทักษะการเรียนรู
และการปฏิบัติผานกระบวนการของธุรกิจท่ีกอใหเกิดการประสานงานดีเยี่ยมของกิจกรรมการทํางาน การระบุและ
สรางความสามารถพิเศษของธุรกิจเปนสิ่งท่ีจําเปนกับการขับเคลื่อนทางการตลาด ท่ีจะฝงลึกภายในองคการ อยูในทุก
กิจกรรมและกระบวนการทํางาน ในอนาคตจะกลายเปนวัฒนธรรมขององคการ ซึ่งองคการจะไดรับการคาดหวังและ
สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงตามความตองการของตลาดกอนคูแขงขัน (Trainor, Rapp, Beitelspacher, 
& Schillewaert, 2010)  

แม Carr (2003) ซึ่งตีพิมพบทความเรื่อง “IT doesn’t matter” จะกลาววาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มี
รูปแบบเหมือนกับรถไฟหรือการสงโทรเลข ท่ีจะเปนท่ีนิยมในชวงหนึ่ง แลวจะถูกทดแทนดวยสิ่งอื่นๆ ตอไป 
เทคโนโลยีสารสนเทศก็เชนกันท่ีเปนท่ีนิยมเพิ่มมากข้ึนในศตวรรษท่ี 20 ถึงปจจุบัน โดยเฉพาะการนํามาสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันเชิงกลยุทธ  แตขณะเดียวกันก็สรางอันตรายกับธุรกิจไดเชนกัน หรือท่ีเรียกวา “IT 
productivity paradox” แต J.-h. Chen และ Zhao (2009) ไดกลาววาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตัวของมันเอง
อาจจะอยูไมยืนยาวเนื่องจากมีเทคโนโลยีใหมๆ ออกมาสูทองตลาดอยูตลอดเวลาแตสมรรถนะ (Capability) ท่ี
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศจะเปนองคประกอบสูความสําเร็จของธุรกิจ  

การตลาดออนไลนมีศักยภาพในการสรางมูลคาใหกับธุรกิจ โดยเปนการเชื่อมตออยางใกลชิดระหวาง
ผูประกอบการท่ีดําเนินธุรกิจโรงแรมและท่ีพักและลูกคา จากเดิมท่ีเปนเพียงการประชาสัมพันธและสรางภาพลักษณ
ของธุรกิจ แตในปจจุบันการตลาดออนไลนยังสามารถชวยใหลูกคาสามารถรวมพัฒนาสินคาและบริการ นอกจาก
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ผูประกอบการจะมีปฏิสัมพันธอันดีกับลูกคาแลว ยังสามารถชวยใหผูประกอบการทราบความตองการของลูกคา
ลวงหนาและสามารถคํานวณการใชทรัพยากรไดอยางแมนยํา (Jayachandran, Sharma, Kaufman, & Raman, 
2005)  

ในธุรกิจโรงแรมและท่ีพักผูประกอบการสามารถใชการตลาดออนไลนเพื่อรับฟงความคิดเห็นของลูกคามา
ใชในการตกแตงหองพักในแตละปหรือการตกแตงใหลูกคาเฉพาะราย และสามารถทราบจํานวนนักทองเท่ียวไดลวง
เพื่อลดอัตราการวางของหองพัก นอกจากนี้ยังสามารถจัดเตรียมรายการการทองเท่ียวในกิจกรรมเกี่ยวเนื่องใหกับ
ลูกคาไดลวงหนาโดยประสานกับเครือขายพันธมิตร (Alliance)  เชน บริษัทนําเท่ียวและมัคคุเทศก บริษัทรถเชา และ
สายการบินเปนตน 

อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาขอมูลการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย (http://www.dbd.go.th/edirectory/) ในหมวดของทองเท่ียวมี 738 เว็บไซต เปนเว็บโรงแรมและ
ท่ีพักจํานวน 63 เว็บไซต และเว็บไซตบริการจองโรงแรมและท่ีพัก จํานวน 155 เว็บไซต เมื่อเทียบกับจํานวน
ผูประกอบการโรงแรมและท่ีพักจํานวน 2,550 รายแลวถือวาเปนสัดสวนนอยมาก ประมาณรอยละ 8.5 เทานั้น แต
หากคนหาขอมูลเว็บไซตโรงแรมและท่ีพักโดยท่ัวไป จะมีประมาณ 874แหง ซึ่งมีการพัฒนาเว็บไซตท่ีแตกตางกัน
ตามศักยภาพของผูประกอบการ  และมีบางสวนท่ีลิงค เสีย  หรือไมมีการปรับปรุงขอมูลให เปนปจจุ บัน 
(http://www.thaihotelsdirectory.com)  

ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมและท่ีพักในประเทศไทย จะมีสมรรถนะดานการตลาดออนไลนนั้น จากการ
ทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะหเอกสารงานวิจัยตางๆ พบวามีองคประกอบท่ีมีอิทธิพลไดแก การเปน
ผูประกอบการ (Entrepreneurship) ความคิดริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรม (Innovativeness) การเรียนรูขององคการ 
(Organizational Learning) การมุงเนนการตลาด (Marketing Orientation) และการมุงเนนเทคโนโลย ี
(Technology Orientation) มีรายละเอียดดังนี้ 

 
การเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship) 

แนวคิดการเปนผูประกอบการเปนแนวคิดท่ีกําลังเปนท่ีสนใจในปจจุบันและเปนแนวคิดท่ีมีความสําคัญตอ
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก โดย Schumpeter (อางถึงใน Hult, Snow, & Kandemir, 2003) ผูท่ีไดชื่อวา
เปนบิดาของการบริหารนวัตกรรมสมัยใหม ไดริเริ่มใชคํานี้และไดใหความหมาย “การเปนผูประกอบการ 
(Entrepreneurship)” วาเปนงานหรือเปนหนาท่ีท่ีผูประกอบการพึงปฏิบัติไดแกการสรางนวัตกรรม (Innovation) 
รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหม การเลือกชองทางการตลาดใหม และการปรับโครงสรางองคการ  

หนาท่ีของการเปนผูประกอบการเปรียบเสมือนการทําลายสมดุลเดิมเพื่อสรางสมดุลใหมขององคการ ซึ่ง
เปนผลจากความคิดริเริ่มสรางสรรคและประยุกตใชทรัพยากรกรใหมๆ การเปนผูประกอบการสามารถเกิดข้ึนจากท้ัง
ภายในและระหวางองคการ เมื่อเวลาผานไปการเปนผูประกอบการจะกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคการ และ
มีผลตอปจจัยท่ีเกี่ยวของกับความไดเปรียบทางการแขงขัน เชน นวัตกรรม การเรียนรู ลูกคาและการตลาด  (Hult, 
Snow, & Kandemir, 2003) 
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• ความคิดริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรม (Innovativeness) 
นวัตกรรม (Innovation) เปนการนําสิ่งประดิษฐใหมๆ หรือสิ่งท่ีแตกตางจากเดิมมาใช ซึ่งเปนแนวคิดท่ี

ผูประกอบการท่ีมีความเปนผูประกอบการจะขาดเสียมิไดผูประกอบการควรมุงเนนในความคิดริเริ่มสรางสรรคให
กลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคการท้ังในเรื่องของความเชื่อและคุณคาในการสรางนวัตกรรม เพื่อให
ความสามารถดานนวัตกรรมสรางความสําเร็จในการพัฒนาสินคาและบริการใหมๆ ความคิดริเริ่มสรางสรรค
นวัตกรรมเมื่อนําไปรวมกับความสามารถดานอื่นๆ ขององคการจะสามารถสรางศักยภาพทางการแขงขันและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหกับธุรกิจได (Hult, Snow, & Kandemir, 2003) ความคิดริเริ่มสรางสรรคท่ีจะเกิด
ข้ึนกับผูประกอบการท่ีรูจักการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อสรางโอกาสและทําใหโอกาสนั้นกลายเปนความสําเร็จ 
(Chen,2010; Trainor, Rapp, Beitelspacher, & Schillewaert, 2010)  

• การเรียนรูขององคการ (Organizational Learning) 
ความรูเปนสิ่งท่ีไดมาจากการเรียนรู กอใหเกิดศักยภาพและมีความสามารถในการใชทรัพยากรการผลิตของ

ธุรกิจ ซึ่งเปนกุญแจสูความสําเร็จของการแขงขัน  ผูประกอบการควรสรางฐานความรูเดิมและขยายความรูใหมีความ
ข้ึน โดยใชกระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งจะเกี่ยวของในหลายๆ สวน รวมถึงการไดมาซึ่งขอมูล การ
ตีความหมาย การทดลองปฏิบัติ การถายทอดประสบการณและการจัดระเบียบความรู  (Hult, Snow, & Kandemir, 
2003) 

• การมุงเนนเทคโนโลยี (Technology Orientation) 
การมุงเนนเทคโนโลยีเปนสมรรถนะหนึ่งของธุรกิจในการรับรูและปรับตัวเขากับนวัตกรรมใหมๆ ท่ีปรับใช

กับองคการ ท้ังการมุงเนนการตลาดและเทคโนโลยีตางก็สรางแนวความคิดใหมแกผูประกอบการ แตมีจุดแตกตางท่ี
การมุงเนนการตลาดมีแนวโนมการใชเพื่อดึงลูกคาเปนความตองการท่ีเกิดจากฝงของลูกคาเองท่ีตองการสินคาหรือ
บริการท่ีสามารถตอบสนองความตองการได สวนการมุงเนนเทคโนโลยีเปนการผลักดันทางเทคโนโลยีท่ีเกิดจากฝง
ของผูประกอบการท่ีมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเปนผูนําในการแขงขัน (Trainor, Rapp, 
Beitelspacher, & Schillewaert, 2010)  

นับแตอดีตมีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมทองเท่ียว (Hjalager, 
2009) กลาวไดวาไมมีสิ่งใดท่ีมีผลกระทบตออุตสาหกรรมทองเท่ียวไดเทากับอินเทอรเน็ต เปนท่ีชัดเจนวาการนํา
อินเทอรเน็ตมาใชในการประกอบการไมใชแฟชั่นและอินเทอรเน็ตยังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคาและการแขงขันใน
อุตสาหกรรม กลายเปนการทํางานตลอด 24 ชั่วโมงท้ัง 7 วันในหนึ่งสัปดาห  (Wu, 2004) ภายใตการพัฒนา
อันรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ สงผลใหผูประกอบการและสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ มีการแขงขันโดยการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน และชวยในการปองกันอันตรายหรือความเสี่ยงท่ี
เกิดจากการเขามาของคูแขงขันรายใหม (Buhalis, 1998)  

• การมุงเนนการตลาด (Market Orientation) 
แรงผลักดันทางการตลาดท่ีมีตอธุรกิจโรงแรมและท่ีพักเปนตัวกระตุนในการสรางคุณคาในกลุมลูกคาเดิม

และลูกคาใหมท่ีมีศักยภาพ (Day, 1994) ธุรกิจท่ีมีวัฒนธรรมในการมุงเนนการตลาดจะพัฒนาความสามารถในทาง
การตลาด สามารถตอบสนองเชิงกลยุทธ โดยไมละเลยตอสารสนเทศท่ีไดรับจากลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียจาก
ภายนอก นอกจากนี้ธุรกิจยังมีความสามารถในการประสานกระบวนการดําเนินงานภายในองคการใหมีความรวดเร็ว
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และมีประสิทธิภาพ การมุงเนนการตลาดจะมีความเขมแข็งมากข้ึนเมื่อผนวกรวมกับการเปนผูประกอบการ ความคิด
ริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรม และการสงเสริมการเรียนรูของธุรกิจ (Hult, Snow, & Kandemir, 2003)  และจาก
ผลการวิจัยเชิงประจักษของ   Lings และ Greenley (2009) พบวาการมุงเนนการตลาด (Market Orientation) มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับสมรรถนะขององคกรธุรกิจ  

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับสมรรถนะการตลาดออนไลนของผูประกอบการในอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว โดยเลือกศึกษากลุมผูประกอบการธุรกิจโรงแรมและท่ีพักเปนหลัก พบวาปจจัยท่ีมีผลตอสมรรถนะ
การตลาดออนไลน ไดแก การมุงเนนการตลาดและการมุงเนนเทคโนโลยี  (Trainor, Rapp, Beitelspacher, & 
Schillewaert, 2010) สวนการมุงเนนการตลาดจะมีปจจัยท่ีมีผลไดแก การเปนผูประกอบการ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคนวัตกรรม การเรียนรูขององคการ และการมุงเนนเทคโนโลยี ซึ่งการมุงเนนเทคโนโลยีนั้นเปนผลจาก
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ซึ่งสามารถแสดงในรูปของกรอบแนวคิดองคประกอบท่ีมีอิทธิพล ไดดังนี้ 

 
ภาพท่ี 1 องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอสมรรถนะดานการตลาดออนไลนของผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวและท่ีพัก 

 

กรอบแนวคิดนี้เปนกรอบแนวคิดข้ันตนเขียนในรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Causal Model) ในหา
องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอสมรรถนะดานการตลาดออนไลนผูประกอบการธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก ซึ่งตองมี
การศึกษาในเชิงประจักษเพื่อทดสอบและยืนยันองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอสมรรถนะดานการตลาดออนไลนตอไป 
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