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 The purpose of this study was to verify the effects of antecedent factors which are 

organizational knowledge integration and perception of customer value toward the consequence 

factors which are competitive efficiency, market opportunity and business performance via the 

mediating role of service innovation capability including service innovation idea, technology 

integration ability and business co-creation synergy while the business environmental dynamism 

was an moderator. This is a mixed method researches. The quantitative research is casual 

relationship and effect and used the qualitative method. Also introduce the phenomenological 

research by in-depth interview technique with service innovation capability award or award of 

excellent service. Data is collected from 185 of boutique hotel business in Thailand and the key 

informants are business executives in boutique hotel business in Thailand. The research instrument 

was questionnaire. The hypothesis statistics was multiple regression analysis.  

 The results of the study showed as following: 1) service innovation capability in term of 

service innovation idea, technology integration ability and business co-creation synergy positively 

affected competitive efficiency and market opportunity; 2) competitive efficiency and market 

opportunity positively affected the business performance; 3) business environmental dynamism 

negatively affected competitive efficiency, market opportunity and business performance; 

5) organizational knowledge integration and perception of customer value positively affected 

service innovation capability.  

 Finally, this research can be used to define of service innovation capability for business 

to create competitiveness. It contributed the theoretical of service innovation capability. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 ป�จจุบันการท�องเท่ียวถือว�าเป�นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทสําคัญต�อระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยเป�นอย�างมาก สามารถทํารายได*เข*าประเทศเป�นมูลค�ามหาศาลติดต�อกันมาเป�น
ระยะเวลานาน และมีแนวโน*มสูงข้ึนเรื่อย ๆ ซึ่งเห็นได*จากการเพ่ิมข้ึนของรายได*จาก 547,781.81 
ล*านบาทในป: พ.ศ.2550 เป�น 776,217.20 ล*านบาท ในป: พ.ศ.2554 และ 1,207,145.82 ล*านบาท 
ในป: พ.ศ.2556 ตามลําดับ (กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, กรมการท�องเท่ียว, 2557) การเจริญเติบโต
ดังกล�าวส�งผลให*ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมท�องเท่ียวมีอัตราส�วนของการขยายตัว และ
อัตราการแข�งขันท่ีค�อนข*างสูงในป�จจุบันทําให*ธุรกิจท�องเท่ียวแต�ละแห�งมีการนํากลยุทธCต�าง ๆ มาทํา
การแข�งขันกัน ไม�ว�าจะเป�นกลยุทธCด*านการบริการ ราคา รวมถึงการออกแบบของผลิตภัณฑCและการ
บริการใหม� ๆ ในรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน (จารุรัศม์ิ ธนูสิงหC และวารัชตC มัธยมบุรุษ, 2555) อีกท้ัง
การท�องเที่ยวยังเป�นอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลาที่ต*องเผชิญกับ
การแข�งขันในระดับโลกท้ังด*านการผลิตและการบริการ รวมถึงการท�องเที่ยวยังเป�นอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวเนื่องกับธุรกิจต�าง ๆ อีกเป�นจํานวนมาก เช�น ธุรกิจแหล�งท�องเท่ียว ธุรกิจขนส�ง ธุรกิจร*านอาหาร 
แหล�งบันเทิง ธุรกิจจําหน�ายของท่ีระลึก และธุรกิจโรงแรม เป�นต*น (Sundbo et al., 2007)  
 ภายใต*สภาพแวดล*อมทางเศรษฐกิจและการแข�งขันทางธุรกิจในป�จจุบันท่ีมีความ
เปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลาเป�นป�จจัยสําคัญท่ีมีส�วนผลักดันทําให*ธุรกิจท�องเท่ียวต*องวิเคราะหCและ
ประเมินสถานการณCต�าง ๆ ในการพิจารณารูปแบบการดําเนินงานใหม� ๆ ที่จะทําให*เกิดการพัฒนา
ธุรกิจและสามารถแข�งขันได*อย�างยั่งยืน (Tsiotsou and Vlachopoulou, 2011) จะเห็นได*ว�าธุรกิจ
โรงแรมเป�นส�วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการบริการท่ีสามารถสร*างรายได*อย�างมากสําหรับประเทศไทย 
ซ่ึงการท�องเท่ียวนั้นเป�นภาคส�วนท่ีมีการแข�งขันกันอย�างรุนแรงและมีการเปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลา 
ส�งผลให*ธุรกิจโรงแรมของไทยต*องมีการแข�งขันและพัฒนาการให*บริการรูปแบบใหม� ๆ อย�างต�อเนื่อง 
เช�น การบริการ รูปลักษณCของโรงแรม และการออกแบบที่พักแรมให*มีความโดนเด�นเป�นเอกลักษณC
แตกต�างจากคู�แข�งขันอ่ืน ๆ รวมถึงการอํานวยความสะดวกต�าง ๆ ให*กับนักท�องเท่ียวท่ีจําเป�นต*องมี
การจัดการด*านการบริการท่ีดีและมีคุณภาพในการบริการท่ีตอบสนองความต*องการของลูกค*าเพ่ือ
สร*างความประทับใจต�อการรับบริการและกลับมาใช*บริการอีกครั้ง ซ่ึงการบริการ (service) ถือเป�น
หัวใจหลักของการประกอบธุรกิจโรงแรมเป�นอย�างมากในด*านของการสร*างความประทับใจให*กับ
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ลูกค*าท่ีมาใช*บริการท่ีนําไปสู�เกิดการแนะนําบอกต�อ หรือกลับมาใช*บริการอีกครั้งหนึ่ง อาจกล�าวได*ว�า
การบริการเป�นสิ่งท่ีธุรกิจบริการต*องให*ความใส�ใจกับรูปแบบหรือวิธีการในการให*ความช�วยเหลือใน
ลักษณะของการปฏิบัติด*วยความเอาใจใส� ใกล*ชิด อบอุ�น มีมิตรไมตรีจิต (วีรพงษC เฉลิมจิระวรัตนC, 2538) 
เพ่ือสร*างเอกลักษณCของการบริการให*ลูกค*าท่ีมาใช*บริการเกิดการจดจําภาพลักษณCท่ีดีของธุรกิจ 
เช�นเดียวกับการเพิ่มนวัตกรรมการให*บริการของธุรกิจที่เน*นความสําคัญไปที่การตอบสนอง
ความต*องการของลูกค*า เพ่ือทําให*ธุรกิจเป�นท่ียอมรับและสร*างความพึงพอใจให*กับลูกค*ามากยิ่งข้ึน 
รวมถึงผู*ที่ทําธุรกิจโรงแรมมีทัศนคติเชิงบวกที่ดีขึ้นต�อการให*บริการแก�ลูกค*า (Ooncharoen and 
Ussahawanitchakit, 2011) ในป�จจุบันพบว�ามีรูปแบบของธุรกิจท่ีพักแรมประเภทหนึ่งท่ีเป�นท่ียอมรับ
และได*รับความนิยมในการเลือกใช*บริการจากนักท�องเท่ียวอย�างแพร�หลาย โดยธุรกิจท่ีพักแรมนี้        
มีความเป�นเอกลักษณCสะท*อนความเป�นตัวตนท่ีโดดเด�นในด*านการออกแบบทางสถาป�ตยกรรม รวมถึง      
มีรูปแบบของการให*บริการสามารถตอบสนองความต*องการพ้ืนฐานตามไลฟeสไตลCของนักท�องเท่ียวท่ีมี
ความหลากหลายได*ในการสร*างความแตกต�างไปจากรูปแบบของธุรกิจท่ีพักแรมประเภทอ่ืน ๆ ซ่ึง
ธุรกิจท่ีพักดังท่ีได*กล�าวมานั้นก็คือ ธุรกิจท่ีพักประเภทโรงแรมบูติค (จารุรัศม์ิ ธนูสิงหC และวารัชยC 
มัธยมบุรุษ, 2555) จะเห็นได*จากช�วงระยะเวลา 2-3 ป:ที่ผ�านมาธุรกิจที่พักประเภทโรงแรมบูติคได*
มีการเติบโตข้ึนอย�างมากในประเทศไทย ทําให*โรงแรมบูติคต�างต*องหาสิ่งดึงดูดนักท�องเท่ียวให*มาพักท่ี
โรงแรมของตนเพ่ือความอยู�รอดของธุรกิจ จึงทําให*เกิดการสร*างความได*เปรียบทางการแข�งขันของ
การบริการใหม� ๆ ข้ึน และยังทําให*ธุรกิจโรงแรมบูติคจําเป�นต*องปรับเปลี่ยนรูปแบบการให* บริการกับ
ลูกค*าอย�างต�อเนื่องเพ่ือให*เกิดการบริการท่ีมีคุณภาพดีกว�าคู�แข�งด*วยการให*ความสําคัญไปท่ีคุณค�าของ
นวัตกรรมสําหรับการบริการ (Agarwal and Selen, 2011) และการจะสร*างความได*เปรียบทางการ
แข�งขันได*โรงแรมบูติคจําเป�นต*องมีการนําเสนอแนวคิดหรือสิ่งใหม�ท่ีแตกต�างจากคู�แข�ง ซ่ึงความคิด
สร*างสรรคCไม�เพียงถูกนํามาใช*ในการคิดค*นและพัฒนาผลิตภัณฑCใหม� ๆ เท�านั้น แต�ความคิดสร*างสรรคC
ยังถูกผนวกเข*ากับการบริการซ่ึงเป�นเสมือนตัวเชื่อมระหว�างผลิตภัณฑCและผู*บริโภคก�อให*เกิดค�านิยม 
ในเรื่องของนวัตกรรมบริการข้ึนในป�จจุบัน โดยกลุ�มผลิตภัณฑCท่ีมีคู�แข�งมากนวัตกรรมบริการเป�นป�จจัยสําคัญ
ในการสร*างความแตกต�างและส�งผลต�อกระบวนการตัดสินใจของผู*บริโภค การนํานวัตกรรมบริการมา
ใช*มีอยู�หลายระดับด*วยกัน ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับระดับของเทคโนโลยีท่ีนํามาใช*และผลกระทบต�อพฤติกรรม
การบริโภค ในระดับแรกองคCกรอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน*อย เช�น ปรับภาพลักษณCใหม�ด*วยการ
เปลี่ยนตราสัญลักษณC ระดับถัดมาอาจมีการนําเอาเทคโนโลยีใหม� ๆ เข*ามาใช* และการเปลี่ยนแปลงนี้
ก็ให*เกิดการเปลี่ยนแปลงในข้ันตอนการทํางานภายในองคCกรและพฤติกรรมผู*บริโภค (วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ 
และอาทิตยา อรุณศรีโสภณ, 2553)  
 นวัตกรรมบริการ (service innovation) เป�นการยกระดับประสิทธิภาพของการบริการ
ไปพร*อมกับการเพิ่มประสิทธิผลของระดับการบริการ และยังรวมถึงการสร*างมูลค�าเพ่ิมอีกด*วย ซ่ึง
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ไม�ใช�เพียงแค�ทําให*การบริการมีความหลากหลายเท�านั้น แต�ยังเป�นการเพิ่มมูลค�าในการบริการให*
สูงข้ึนด*วย โดยการกระชับการบริการท่ีนําเสนอและปรับให*เหมาะสมกับสิ่งท่ีลูกค*าต*องการ และต*อง
สร*างความสัมพันธCที่เป�นการสร*างคุณค�าท่ีเหมาะสมของท้ังผู*ให*บริการและผู*รับบริการอีกด*วย 
(Usui, 2009) ดังนั้นนวัตกรรมบริการจึงเป�นวิธีการที่นําไปสู�การสร*างบริการใหม� (new service) 
อีกท้ังยังเป�นสิ่งท่ีบ�งบอกถึงการพัฒนาท่ีสัมฤทธิ์ผลของบริการใหม� กระบวนการใหม� กิจกรรมใหม�ท่ี
ต*องอยู�ภายใต*การแก*ไขและการพัฒนา (Drejer, 2004; Mattsson et al., 2005) ด*วยเหตุผลท่ีว�านี้
นวัตกรรมบริการสามารถชี้ให*เห็นว�าธุรกิจบริการควรท่ีจะปรับปรุงกระบวนการบริการ และผลิตภัณฑC
บริการโดยการใช*ความคิดใหม� ๆ และทักษะใหม� ๆ เพ่ือให*เห็นถึงความก*าวหน*าของงานบริการในการ
ตอบสนองต�อความพึงพอใจของลูกค*า (Drejer, 2004; วลัยลักษณC และคณะ, 2557) โดยธรรมชาติ
ของการบริการนั้นเป�นสิ่งท่ีไม�สามารถจับต*องได* ดังนั้นการได*เปรียบทางการแข�งขันของการบริการใหม� 
จึงไม�รับการคุ*มครองตามสิทธิบัตรหรือสิทธิทรัพยCสินทางป�ญญา แต�เพ่ือรักษาความได*เปรียบทางการ
แข�งขันเอาไว*ธุรกิจโรงแรมต*องปรับเปลี่ยนรูปแบบการให*บริการกับลูกค*าอย�างต�อเนื่อง เพ่ือให*เกิดการ
บริการท่ีมีคุณภาพดีกว�าคู�แข�ง (Agrawal et al., 2003; Tang et al., 2015) ด*วยการให*ความสําคัญ
ไปท่ีคุณค�าของนวัตกรรมสําหรับการบริการทําให*นวัตกรรมบริการจึงเป�นเครื่องมือท่ีสําคัญทางธุรกิจท่ี
จะนําไปสู�การสร*างความได*เปรียบทางการแข�งขัน (Weng et al., 2012) การเพิ่มขึ้นของยอดขาย 
(Tacsir, 2011) และการเติบโตทางธุรกิจ (Mansury and Love, 2008) ย�อมไม�แปลกท่ีธุรกิจเหล�านี้
จะมองหาเครื่องมือ รูปแบบ หรือวิธีการท่ีได*รับการยอมรับและใช*สําหรับการสร*างนวัตกรรมการบริการ 
(Sundbo, 1997; Gallouj and Djellal, 2010) ซ่ึงสิ่งสําคัญของการสร*างนวัตกรรมบริการจําเป�นต*อง
อาศัยความคิดสร*างสรรคCและความช�างสังเกตมา  ผูกโยงเข*าเป�นบริการตัวเดียวกัน (สุพัชรจิต จิตประไพ, 
2552) อย�างไรก็ตามการเพ่ิมความสามารถของธุรกิจในการนําบริการใหม� ๆ มาใช*ได*อย�างประสบ
ผลสําเร็จนั้นจําเป�นอย�างยิ่งท่ีจะต*องสํารวจว�าความสามารถด*านใดท่ีเป�นสิ่งสําคัญ (e.g. Rubalcaba 
et al., 2010; den Hertog et al., 2010) ซึ่งการจะได*มาซึ่งข*อมูลบ�งชี้เหล�านี้ไม�ใช�การระบุถึง
ความสามารถท่ีเฉพาะเจาะจงของธุรกิจ แต�ต*องมีการเปรียบเทียบกันระหว�างธุรกิจกับธุรกิจ (Baretto, 
2010) ในทํานองเดียวกันการพัฒนาเครื่องมือทางนโยบายท่ีสนับสนุนความสามารถและการประเมินผลนั้น
ต*องการตัวชี้วัดท่ีสามารถบ�งบอกได*ถึงศักยภาพความแข็งแกร�งของธุรกิจท่ีจะใช*ในการสร*างสรรคC
บริการใหม� ๆ นั่นเอง (Janssen et al., 2014)  
 ในขณะท่ีสถานการณCป�จจุบันมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนอย�างมากสําหรับการเดินทางท�องเท่ียว
ท้ังภายในประเทศและต�างประเทศ พร*อมกับการเกิดข้ึนของรูปแบบการคมนาคมทางอากาศท่ีต*นทุนตํ่า 
ส�งผลให*อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวในประเทศไทยมีการขยายตัวอย�างรวดเร็ว อีกท้ังนักท�องเท่ียวท้ัง
ชาวไทยและชาวต�างชาติที่เพิ่มขึ้นอย�างต�อเนื่อง (กองวิจัยการตลาดการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 
2558) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงค�านิยมและรูปแบบการท�องเท่ียวของนักเดินทางยุคใหม�ท่ีมีความเป�น



4 

ตัวเองและมุ�งแสวงหาความแปลกใหม�ในการท�องเท่ียวทําให*เกิดการขยายตัวของธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง
และขนาดเล็กท่ีมีรูปแบบและเอกลักษณCในแบบฉบับของตัวเองเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมบูติคท่ี
มีแนวโน*มเติบโตอย�างต�อเนื่องและได*รับการยอมรับอย�างรวดเร็ว (สัมนาวิชาการ, 2559) คุณภาพของ
บริการและผลิตภัณฑCและเพ่ิมมูลค�าการบริการให*กับลูกค*าทําให*โรงแรมบูติคจําเป�นต*องสร*างสิ่งท่ี
แตกต�างท่ีมากกว�านวัตกรรมบริการเพียงอย�างเดียว เพ่ือท่ีจะสามารถแข�งขันกับธุรกิจในกลุ�มเดียวกันได*
ธุรกิจโรงแรมบูติคจําเป�นต*องมีความสามารถในสิ่งท่ีตนถนัดผนวกเข*ากับนวัตกรรมบริการในการ
สร*างสรรคCการบริการท่ีมีความแตกต�างและเป�นเอกลักษณCเฉพาะตัวของโรงแรมท่ีเรียกว�า
ความสามารถด*านนวัตกรรมบริการ  
 ดังนั้นความสามารถด*านนวัตกรรมบริการ (service innovation capability) จึงถือว�า
เป�นความสามารถในการประยุกตCใช*ความรู*จากทรัพยากรต�าง ๆ  ร�วมกันเพ่ือสร*างสรรคCบริการ กระบวนการ 
และระบบในการดําเนินงานในรูปแบบท่ีแปลกใหม� (Atuahene-Gima, 2005; Boer et al., 2000; 
Hurley and Hult, 1998; Yang et al., 2009) เป�นการมุ�งเน*นการให*บริการเพ่ือส�งมอบคุณค�าท่ี
เหนือกว�าคู�แข�งขันให*แก�ลูกค*า (O'Cass and Sok, 2013) ซ่ึงปกติความคาดหวังและความต*องการใน
การใช*บริการของลูกค*ามีการเปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลา ดังนั้นโรงแรมบูติคจึงต*องพัฒนาบริการใหม� ๆ 
อย�างต�อเนื่องเพ่ือสร*างมูลค�าเพ่ิมให*กับการบริการ และยังต*องรักษาฐานลูกค*าเพ่ือชิงความได*เปรียบ
ทางการแข�งขันให*ได* เพ่ือให*ลูกค*าได*รับบริการที่ก�อให*เกิดคุณค�าที่สูงกว�าราคา โรงแรมบูติคจึงต*อง
ดําเนินการด*าน นวัตกรรบริการด*วยวิธีการลดต*นทุนการให*บริการและเพ่ิมคุณภาพของการบริการใน
การยกระดับการบริการให*กับลูกค*า (Tang et al., 2015) เนื่องจากลูกค*ามีความคาดหวังสูงต�อ
คุณภาพของบริการรวมถึงประสบการณCในการเข*าพัก ดังนั้นโรงแรมบูติคจึงต*องพยายามตอบสนอง
ความต*องการของลูกค*าด*วยบริการรูปแบบใหม�และไม�ซ้ําใคร เพ่ือรักษาความได*เปรียบทางการแข�งขัน
ของโรงแรมเอาไว* (Hu et al., 2009; Rayna and Striukova, 2009) โดยนวัตกรรมบริการถือว�า
เป�นแหล�งทรัพยากรความได*เปรียบทางการแข�งขันของโรงแรม (Ottenbacher and Gnoth, 2005)  

 ทั้งนี้การบริการรูปแบบใหม�ยังสามารถช�วยดึงดูดลูกค*ารายใหม� สามารถเพิ่มความ

จงรักภักดีของลูกค*า สามารถสร*างโอกาสทางการตลาดใหม� ๆ อีกท้ังยังสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ขายและการทํากําไรให*กับโรงแรม (Huang, 2014; Nicolau and Santa-Maria, 2013) โดยการ

สร*างคุณค�าท่ีลูกค*าได*รับนั้นข้ึนอยู�กับประสบการณCของลูกค*า (Pine and Gilmore, 2011) โดยลูกค*า

หวังว�าโรงแรมบูติคจะไม�เพียงแต�อํานวยความสะดวกสะบายสําหรับท่ีพักเพียงอย�างเดียว แต�พวกเขา

คาดหวังว�าทางโรงแรมบูติคจะช�วยให*พวกเขาได*รับประสบการณCการเดินทางท่ีน�าจดจําอีกทางหนึ่งด*วย 

ดังนั้นโรงแรมบูติคต*องมุ�งเน*นการสร*างคุณค�าในเชิงประโยชนCท่ีลูกค*าจะได*รับและคุณค�าในการ

พักผ�อนหย�อนใจเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค*า นอกเหนือจากการเสนอท่ีพักและบริการ

อาหารแล*วนั้นการให*บริการด*านความบันเทิง เช�น สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการพักผ�อนหย�อนใจ 
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และการแนะนําไปยังสถานท่ีท�องเท่ียวต�าง ๆ เป�นต*น และยังต*องเป�นศูนยCกลาง ในการสร*างคุณค�าท่ี

ลูกค*าจะได*รับ โดยการรวมบริการหลากหลายรูปแบบ หรือใช*วิธีการใหม� ๆ ในการเชื่อมโยงบริการท่ีมี

อยู�เข*าด*วยกัน ในการตอบสนองความต*องการจากประโยชนCท่ีลูกค*าได*รับ รวมถึงความพึงพอใจของ

ลูกค*าอีกด*วย (Tang et al., 2015) ดังนั้นความสามารถด*านนวัตกรรมการบริการยังส�งผลทางบวกต�อ

คุณค�าท่ีลูกค*าได*รับจากการใช*บริการ (O'Cass and Sok, 2013) อีกทั้งการพัฒนาบริการใหม� ๆ 

ไม�เพียงแต�จะมอบประสบการณCที่ไม�ซํ้าใครให*กับลูกค*าเท�านั้น แต�ยังเป�นการมอบประสบการณCและ

ความประทับใจดี ๆ ท่ียากจะลืมให*กับลูกค*า (Moller et al., 2008; O'Cass and Sok, 2013; 

Paswan et al., 2009) และยังช�วยให*โรงแรมบูติคสามารถมองเห็นถึงความแตกต�างจากคู�แข�งเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการในการให*บริการท่ีมีคุณภาพ รวมถึงภาพลักษณCท่ีดีของโรงแรมอีกทางหนึ่งด*วย 

(Ottenbacher and Gnoth, 2005) ดังนั้นเพื่อรักษาตําแหน�งผู*นําในธุรกิจที่พักโรงแรมบูติคต*อง

พยายามปรับปรุงบริการของตนอย�างต�อเนื่องเพ่ือให*สามารถแข�งขันกับคู�แข�งในตลาดท่ีพักให*ได* 

(Agarwal et al., 2003) 

 จากความสําคัญดังกล�าวผู*วิจัยจึงศึกษาวิจัยความสามารถด*านนวัตกรรมบริการและผล

การดําเนินงาน: ข*อพิสูจนCเชิงประจักษCของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย เพ่ือทดสอบสาเหตุและ

ผลลัพธCของความสามารถด*านนวัตกรรมบริการ โดยมุ�งเน*นป�จจัยสาเหตุ ได*แก� การบูรณาการความรู*

ขององคCกร การรับรู*คุณค�าของลูกค*า และตัวแปรผล ได*แก� ประสิทธิภาพในการแข�งขัน โอกาสทาง

การตลาด และผลการดําเนินงานของธุรกิจ โดยผ�านตัวแปรกลาง คือ ความสามารถด*านนวัตกรรม

บริการ 3 ด*าน ประกอบด*วย แนวคิดนวัตกรรมบริการ ความาสามารถในการบูรณาการทางเทคโนโลยี 

และการผสานความร�วมมือกันของธุรกิจ และมีตัวแปรแทรก คือ สภาพแวดว*อมเชิงพลวัตทางธุรกิจ 

อย�างไรก็ตามท่ีผ�านมาอาจยังไม�มีการศึกษาผลกระทบและความเก่ียวข*องของป�จจัยต�าง ๆ ในเชิงประจักษC 

ดังนั้นผลลัพธCท่ีได*จากการวิจัยจะสะท*อนให*เห็นถึงสาเหตุและผลลัพธCท่ีได*จากความสามารถด*าน

นวัตกรรมบริการและสามารถนําไปใช*เป�นประโยชนCเชิงข*อมูลในการกําหนดความสามารถด*าน

นวัตกรรมบริการของโรงแรมบูติคในประเทศไทยภายใต*สภาพแวดล*อมทางธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

เพ่ือนําไปสู�การสร*างประสิทธิภาพในการแข�งขันและประสิทธิผลในการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติค

ในอนาคต และใช*เป�นฐานข*อมูลสําหรับผู*วิจัยในอนาคตท่ีสนใจเก่ียวกับความสามารถด*านนวัตกรรม

บริการในมิติอ่ืนต�อไป  
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วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 วัตถุประสงคCหลักของการวิจัยเพ่ือทดสอบสาเหตุและผลลัพธCของความสามารถด*าน
นวัตกรรมบริการของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคCย�อยดังนี้ 

1. เพ่ือทดสอบผลกระทบของความสามารถด*านนวัตกรรมบริการท่ีมีต�อประสิทธิภาพใน
การแข�งขันและโอกาสทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 

2. เพ่ือทดสอบผลกระทบของประสิทธิภาพในการแข�งขันและโอกาสทางการตลาดท่ีมีต�อ
การดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 

3. เพ่ือทดสอบผลกระทบของสภาพแวดล*อมเชิงพลวัตทางธุรกิจท่ีมีต�อความสัมพันธC
ระหว�างประสิทธิภาพในการแข�งขัน โอกาสทางการตลาดกับผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติค
ในประเทศไทย 

4. เพ่ือทดสอบผลกระทบของการบูรณาการความรู*ขององคCกรและการรับรู*คุณค�าของ
ลูกค*าท่ีมีต�อความสามารถด*านนวัตกรรมการบริการของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 

 
คําถามของการวิจัย 
 เพ่ือให*สอดคล*องกับวัตถุประสงคCการวิจัย และเป�นแนวทางในการหาคําตอบของงานวิจัย
ในครั้งนี้ ผู*วิจัยได*กําหนดคําถามสําหรับงานวิจัย ดังนี้ 

1. ความสามารถด*านนวัตกรรมบริการมีผลกระทบต�อประสิทธิภาพในการแข�งขันและ
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทยอย�างไร 

2. ประสิทธิภาพในการแข�งขันและโอกาสทางการตลาดมีผลกระทบต�อการดําเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทยอย�างไร 

3. สภาพแวดล*อมเชิงพลวัตทางธุรกิจมีผลกระทบต�อความสัมพันธCระหว�างประสิทธิภาพ
ในการแข�งขัน โอกาสทางการตลาดกับผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทยอย�างไร 

4. การบูรณาการความรู*ขององคCกรและการรับรู* คุณค�าของลูกค*ามีผลกระทบต�อ
ความสามารถด*านนวัตกรรมการบริการของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทยอย�างไร 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ก ความสามารถด*านนวัตกรรมบริการด*านแนวคิดนวัตกรรม
การบริการมีผลกระทบเชิงบวกต�อประสิทธิภาพในการแข�งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
  สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ข ความสามารถด*านนวัตกรรมบริการด*านแนวคิดนวัตกรรม
การบริการมีผลกระทบเชิงบวกต�อโอกาสทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
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2. สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 ก ความสามารถด*านนวัตกรรมบริการด*านความสามารถการบูรณาการ
ทางเทคโนโลยีมีผลกระทบเชิงบวกต�อประสิทธิภาพในการแข�งขันของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
  สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 ข ความสามารถด*านนวัตกรรมบริการด*านความสามารถ
การบูรณาการทางเทคโนโลยีมีผลกระทบเชิงบวกต�อโอกาสทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมบูติคใน
ประเทศไทย  

3. สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 ก ความสามารถด*านนวัตกรรมบริการด*านการผสานความ
ร�วมมือกันของธุรกิจมีผลกระทบเชิงบวกต�อประสิทธิภาพในการแข�งขันของธุรกิจโรงแรมบูติคใน
ประเทศไทย 
  สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 ข ความสามารถด*านนวัตกรรมบริการด*านการผสานความ
ร�วมมือกันของธุรกิจมีผลกระทบเชิงบวกต�อโอกาสทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 

4. สมมติฐานการวิจัยท่ี 4 ประสิทธิภาพในการแข�งขันมีผลกระทบเชิงบวกต�อผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย  

5. สมมติฐานการวิจัยท่ี 5 โอกาสทางการตลาดมีผลกระทบเชิงบวกต�อผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 

6. สมมติฐานการวิจัยท่ี 6 ก สภาพแวดล*อมเชิงพลวัตทางธุรกิจมีผลกระทบเชิงลบต�อ
ความสัมพันธCระหว�างประสิทธิในการแข�งขันและผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย  
  สมมติฐานการวิจัยท่ี 6 ข สภาพแวดล*อมเชิงพลวัตทางธุรกิจมีผลกระทบเชิงลบต�อ
ความสัมพันธCระหว�างโอกาสทางการตลาดและผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 

7. สมมติฐานการวิจัยท่ี 7 ก การบูรณาการความรู*ขององคCกรมีผลกระทบเชิงบวกต�อ
ความสามารถด*านนวัตกรรมบริการด*านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ  
  สมมติฐานการวิจัยท่ี 7 ข การบูรณาการความรู*ขององคCกรมีผลกระทบเชิงบวกต�อ
ความสามารถด*านนวัตกรรมบริการด*านความสามารถในการบูรณาการทางเทคโนโลยี  
  สมมติฐานการวิจัยท่ี 7 ค การบูรณาการความรู*ขององคCกรมีผลกระทบเชิงบวกต�อ
ความสามารถด*านนวัตกรรมบริการด*านการผสานความร�วมมือกันของธุรกิจ 

8. สมมติฐานการวิจัยท่ี 8 ก การรับรู*คุณค�าของลูกค*ามีผลกระทบเชิงบวกต�อความสามารถ
ด*านนวัตกรรมบริการด*านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ  
  สมมติฐานการวิจัยท่ี 8 ข การรับรู*คุณค�าของลูกค*ามีผลกระทบเชิงบวกต�อความสามารถ
ด*านนวัตกรรมบริการด*านความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี  
  สมมติฐานการวิจัยท่ี 8 ค การรับรู*คุณค�าของลูกค*ามีผลกระทบเชิงบวกต�อความสามารถ
ด*านนวัตกรรมบริการด*านการผสานความร�วมมือกันของธุรกิจ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตด'านประชากรและกลุ)มตัวอย)าง  

  ประชากร (population) ท่ีใช*ในการวิจัยได*แก� ธุรกิจโรงแรมบูติค ซ่ึงหน�วยวิเคราะหC 
(unit of analysis) ของการวิจัยนี้เป�นระดับองคCการ ผู*วิจัยจึงใช*ข*อมูลธุรกิจโรงแรมบูติคจากฐานข*อมูล
การท�องเที่ยวที่เป�นที่ยอมรับจากทั้งคนไทยและชาวต�างชาติ ได*แก� เว็บไซตCทริปแอดไวเซอรC 
และเว็บไซตCไทยแลนดCบูติคอวอรCดส ที่ยังดํารงธุรกิจอยู� จํานวน 700 ราย (ข*อมูล ณ วันท่ี 28 
มกราคม 2559) 
  กลุ�มตัวอย�างในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ธุรกิจโรงแรมบูติคจากฐานข*อมูลการท�องเท่ียว
ท่ีเป�นท่ียอมรับจากท้ังคนไทยและชาวต�างชาติ ได*แก� เว็บไซตCทริปแอดไวเซอรC และเว็บไซตCไทยแลนดC  
บูติคอวอรCดส ท่ียังดํารงธุรกิจอยู� จํานวน 700 ราย ดังนั้นการเป�นตัวแทนท่ีดีในการให*ข*อมูลสําหรับ
การวิจัยครั้งนี้ (Panayides, 2007) ผู*วิจัยได*ใช*ประชากรท้ังหมดเป�นกลุ�มตัวอย�างการศึกษา โดยผู*วิจัย
ระบุว�าการเก็บข*อมูลโดยใช*แบบสอบถามจะเป�นกรรมการหรือผู*จัดการธุรกิจโรงแรมบูติคเป�นผู*ให*ข*อมูล 
(key informants) 
  ผู*ให*ข*อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ เป�นการกําหนดกลุ�มตัวอย�างโดยไม�ใช*หลักทฤษฎี
ความน�าจะเป�น (non probability sampling) ด*วยวิธีเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ซ่ึง
เป�นตัวแทนของกลุ�มประชากรท่ีสอดคล*องกับการวิจัยและสามารถเป�นผู*ให*ข*อมูล (key informants) 
ในระดับลึกได* (Patton, 1987: 52; Dixon and other, 1987: 137; สิน พันธCพินิจ, 2553: 127) กับ
ธุรกิจโรงแรมบูติคท่ีได*รับรางวัลด*านการบริการดีเยี่ยม หรือรางวัลท่ีเก่ียวข*อง จํานวน 5 คน เพ่ือมา
เปรียบเทียบรูปแบบความสามารถด*านนวัตกรรมบริการของโรงแรมบูติคในประเทศไทย 

2. ขอบเขตด'านพ้ืนท่ีท่ีใช'ในการวิจัย 
  ขอบเขตด*านพ้ืนท่ีท่ีใช*ในการวิจัย คือ ธุรกิจโรงแรมบูติคท่ีประกอบกิจการอยู�ในประเทศไทย 

3. ขอบเขตด'านระยะเวลา 
  ระยะเวลาดําเนินการวิจัยระหว�างเดือนกันยายน 2558 ถึง เดือนกรกฎาคม 2560  
โดยเก็บรวบรวมข*อมูลระหว�างเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมกราคม 2560  

4. ขอบเขตด'านเนื้อหา 
  การศึกษาความสัมพันธCเชิงสาเหตุระหว�างตัวแปรสาเหตุ (antecedent variable) 
และตัวแปรผลลัพธC (consequence variable) สามารถอธิบายได* 6 กลุ�ม ดังนี้ 
  กลุ�มท่ี 1 การทดสอบผลกระทบของความสามารถด*านนวัตกรรมบริการด*านแนวคิด
นวัตกรรมการบริการ ด*านความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี และด*านการผสานความร�วมมือ
กันของธุรกิจท่ีมีต�อ ประสิทธิภาพในการแข�งขัน 
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  ตัวแปรอิสระ ได*แก� ความสามารถด*านนวัตกรรมบริการ ด*านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ 
ด*านความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี และด*านการผสานความร�วมมือกันของธุรกิจ  
  ตัวแปรตาม ได*แก� ประสิทธิภาพในการแข�งขัน 
  กลุ�มท่ี 2 การทดสอบผลกระทบของความสามารถด*านนวัตกรรมบริการด*านแนวคิด
นวัตกรรมการบริการ ด*านความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี และด*านการผสานความร�วมมือ
กันของธุรกิจท่ีมีต�อ โอกาสทางการตลาด 
  ตัวแปรอิสระ ได*แก� ความสามารถด*านนวัตกรรมบริการ ด*านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ 
ด*านความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี และด*านการผสานความร�วมมือกันของธุรกิจ  
  ตัวแปรตาม ได*แก� โอกาสทางการตลาด 
  กลุ�มท่ี 3 การทดสอบผลกระทบของประสิทธิภาพการแข�งขัน โอกาสทางการตลาดท่ีมี
ต�อผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
  ตัวแปรอิสระ ได*แก� ประสิทธิภาพการแข�งขัน โอกาสทางการตลาด 
  ตัวแปรตาม ได*แก� ผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
  กลุ�มท่ี 4 การทดสอบผลกระทบของสภาพแวดล*อมเชิงพลวัตทางธุรกิจท่ีมีความสัมพันธC
ระหว�างประสิทธิภาพการแข�งขัน และโอกาสทางการตลาด กับผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
  ตัวแปรอิสระ ได*แก� ประสิทธิภาพการแข�งขัน และโอกาสทางการตลาด 
  ตัวแปรตาม ได*แก� ผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
  ตัวแปรแทรก ได*แก� สภาพแวดล*อมเชิงพลวัตทางธุรกิจ 
  กลุ�มท่ี 5 การทดสอบผลกระทบของการบูรณาการความรู*ขององคCกรท่ีมีต�อความสามารถ
ทางนวัตกรรมบริการด*านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ ด*านความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี 
และด*านการผสานความร�วมมือกันของธุรกิจ 
  ตัวแปรอิสระ ได*แก� การบูรณาการความรู*ขององคCกร 
  ตัวแปรตาม ได*แก� ความสามารถด*านนวัตกรรมบริการด*านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ 
ด*านความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี และด*านการผสานความร�วมมือกันของธุรกิจ 
  กลุ�มท่ี 6 การทดสอบผลกระทบของการรับรู*คุณค�าของลูกค*าท่ีมีต�อความสามารถด*าน
นวัตกรรมบริการด*านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ ด*านความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี 
และด*านการผสานความร�วมมือกันของธุรกิจ 
  ตัวแปรอิสระ ได*แก� การรับรู*คุณค�าของลูกค*า 
  ตัวแปรตาม ได*แก� ความสามารถด*านนวัตกรรมบริการด*านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ 
ด*านความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี และด*านการผสานความร�วมมือกันของธุรกิจ 
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นิยามศัพท�เฉพาะ 
 ธุรกิจโรงแรมบูติค (boutique hotel business) หมายถึง ธุรกิจที่พักท่ีมีขนาดเล็กมี
รูปแบบการออกแบบดีไซนCสถานที่ และมีการบริการที่เป�นอิสระเอกลักษณCเฉพาะตัว อีกท้ังยังมี
ความคิดสร*างสรรคCในการให*บริการท่ีตอบสนองไลฟeไตลCของนักท�องเท่ียว 
 ความสามารถด*านนวัตกรรมบริการ (service innovation capability) หมายถึง การท่ี
ธุรกิจมีการประยุกตCใช*ความรู*จากทรัพยากรต�าง ๆ ร�วมกันเพื่อสร*างสรรคCบริการ และกระบวนการ 
รวมถึงระบบในรูปแบบท่ีแปลกใหม� เพ่ือนําไปสู�การปรับปรุงพัฒนาบริการใหม�ให*กับธุรกิจ ตลอดจน
การนําเสนอบริการท่ีมีความแตกต�างจากคู�แข�งขันรายอ่ืน ๆ รวมถึงการเพ่ิมบริการเสริมให*กับบริการหลัก 
เพ่ือรักษาความได*เปรียบทางการแข�งขันของธุรกิจเอาไว* โดยมีองคCประกอบดังนี้  
 แนวคิดนวัตกรรมการบริการ (service innovation idea) หมายถึง การนําเสนอความคิด
และวิธีการเก่ียวกับการพัฒนาบริการรูปแบบใหม� อันเก่ียวกับความคิดริเริ่มสร*างสรรคC ความสามารถ
และทักษะท่ีทําให*เกิดความคิดใหม�ท่ีหลากหลายและแตกต�างจากคู�แข�ง เพ่ือนําไปสู�นวัตกรรมใหม�ใน
การบริการ 
 ความสามารถบูรณาการทางเทคโนโลยี (technology integration ability) หมายถึง 
การผสมผสานกันระหว�างเทคโนโลยีท้ังภายในและภายนอกองคCกรให*เกิดการดําเนินงานท่ีเชื่อมโยงกัน
หรือการบริการท่ีเป�นรูปแบบเดียวกัน เช�น ผลการดําเนินงานใหม� มาตรฐานของคุณภาพในการบริการ 
รูปแบบการจัดเก็บทรัพยากรต�าง ๆ และการประชาสัมพันธC เป�นต*น ในการนําเสนอนวัตกรรมทาง
บริการใหม� ๆ ความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยีมีความสําคัญที่สามารถทําให*เกิดแนวคิดใน
การให*บริการแบบใหม� หรือวิธีการท่ีลูกค*าสามารถมีปฏิสัมพันธCกับผู*ให*บริการได*สะดวก และสามารถ
ทราบแนวโน*มของความต*องการท่ีแท*จริงของลูกค*าได* และยังเป�นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประโยชนC
สูงสุดในการพัฒนาระบบช�องทางการส�งมอบบริการใหม�ท่ีสามารถสร*างความพึงพอใจและตอบสนอง
ความต*องการของลูกค*า 
 การผสานความร�วมมือกันของธุรกิจ (business co-creation synergy) หมายถึง          
การทําให*เกิดพันธมิตรทางธุรกิจใหม� ในการร�วมมือกันผลิตนวัตกรรมทางการบริการ รวมถึงการสร*าง
ความร�วมมือกันทางธุรกิจหลากหลายรูปแบบท้ังระหว�างอุตสาหกรรมบริการ ผู*จําหน�ายวัตถุดิบ และ
หน�วยงานภาครัฐและเอกชน ในการแลกเปลี่ยนข*อมูล ทรัพยากร และเรียนรู*พัฒนาร�วมกัน เพ่ือสร*าง
มูลค�าท่ีสูงข้ึนให*กับการบริการของท้ังสองฝ�าย  โดยการต�อยอดและแลกเปลี่ยนแนวความคิดและนํา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด*านของแต�ละองคCกรมาผสานความร�วมมือในสร*างสรรคCผลงาน หรือบริการใหม� ๆ 
ในการสร*างสิ่งท่ีแปลกใหม�ให*กับธุรกิจโดยการนําเอาความคิดสร*างสรรคCมารวมกับความเชี่ยวชาญของ
ธุรกิจในการตอบสนองความต*องการของลูกค*า จนนําไปสู�ผลสําเร็จของการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ
การแข�งขันท่ีสร*างมูลค�าและกําไรท่ีมากข้ึนสําหรับทุกฝ�าย 
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 ประสิทธิภาพในการแข�งขัน (competitive efficiency) หมายถึง ความสามารถในการ
นําเสนอบริการใหม� ๆ ให*เข*าสู�ตลาดการแข�งขัน และความสามารถในการตอบสนองความต*องการของ
ลูกค*าได*เป�นอย�างดีจากการเรียนรู*อย�างต�อเนื่องและสร*างสรรคC รวมถึงทักษะงานบริการการจัดการ
เทคโนโลยี เพ่ือนําไปสู�ศักยภาพและความได*เปรียบทางการแข�งขันในด*านบริการ ด*านความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารจัดการท่ีเหนือว�าคู�แข�งขัน  
 โอกาสทางการตลาด (market opportunity) หมายถึง การรับรู*สภาพแวดล*อมทางการตลาด
ท่ีทําให*ธุรกิจเห็นถึงผลประโยชนCของธุรกิจท่ีสามารถตอบสนองความต*องการของกลุ�มเป�าหมายโดย
การเข*าถึงกลุ�มลูกค*าเดิม การแสวงหากลุ�มลูกค*าใหม� การพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑC เพ่ือสร*าง
คุณภาพสินค*าหรือบริการในระดับต�าง ๆ โดยพิจารณาจาก จํานวนลูกค*าเป�าหมาย กําลังการซ้ือของ
ลูกค*า ความกระตือรือร*นในการท่ีจะซ้ือ และสามารถตอบสนองความต*องการของตลาดเฉพาะกลุ�มได*
อย�างมีประสิทธิภาพด*วยช�องทางท่ีหลากหลายและสะดวกรวดเร็วในการนําเสนอผลิตภัณฑCและ
บริการแก�ลูกค*า 
 ผลการดําเนินงานของธุรกิจ (business performance) หมายถึง ผลลัพธCท่ีเกิดข้ึนจาก
การปฏิบัติงานของธุรกิจอย�างมีประสิทธิภาพ ท่ีจะส�งผลให*เกิดผลลัพธCด*านรายได*ท่ีเป�นตัวเงิน อันหมายถึง
รายได*ในการดําเนินงานเป�นไปตามเป�าหมายท่ีวางไว* มีส�วนแบ�งการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนจากฐานลูกค*ารายเก�า
และการดึงดูดลูกค*ารายใหม�มาใช*บริการ และนําไปสู�ผลลัพธCด*านภาพลักษณCและชื่อเสียงของธุรกิจท่ี
สามารถสร*างความเชื่อถือ ความประทับใจ รวมถึงความเชื่อม่ันในด*านการพัฒนารูปแบบบริการใหม�ท่ี
ลูกค*าคาดหวัง จนเป�นท่ีรู*จักทําให*เกิดความพึงพอใจและยอมรับจากลูกค*า ซ่ึงทําให*ธุรกิจมีความเป�น
เอกลักษณCเฉพาะตัวท่ีโดดเด�นและเหนือกว�าคู�แข�งรายอ่ืน  
 สภาพแวดล*อมเชิงพลวัตทางธุรกิจ (business environmental dynamism) หมายถึง 
ความไม�แน�นอนหรือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล*อมของป�จจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต�อการ
ดําเนินงานขององคCกร ซ่ึงก�อให*เกิดผลในเชิงบวกและเชิงลบต�อการดําเนินงานในป�จจุบันและอนาคต 
เช�น สภาพแวดล*อมทางเศรษฐกิจ สภาพการแข�งขัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นโยบายทาง
การเมือง และพฤติกรรมผู*บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป เป�นต*น โดยสภาพแวดล*อมทางธุรกิจดังกล�าวอาจ
มีผลกระทบต�อความสามารถด*านนวัตกรรมบริการของธุรกิจท้ังทางตรงและทางอ*อม 
 การบูรณาการความรู*ขององคCกร (organizational knowledge integration) หมายถึง           
การประสานกลมกลืนกันของความรู* อันได*แก� แผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร 
การปฏิบัติการเป�นต*น เพ่ือสนับสนุนเป�าประสงคCท่ีสําคัญขององคCกรให*สอดคล*องไปในแนวทางเดียวกัน 
โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู*ด*วยกระบวนการทํางานเป�นทีม การแบ�งป�นความรู* ซ่ึงสมาชิกในองคCกรมี
การแลกเปลี่ยนความคิด การวิเคราะหCข*อมูล รวมถึงข*อเสนอแนะต�าง ๆ ของงานท่ีมีความสัมพันธCกัน
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ระหว�างกลุ�มสมาชิกในองคCกร เพ่ือสร*างความเข*าใจร�วมกันในการดําเนินงานท่ีมีความเชื่อมโยงกันเป�น
หนึ่งเดียว และช�วยกันพัฒนาแนวทางการปฏิบัติให*ประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 
 การรับรู*คุณค�าของลูกค*า (perception of customer value) หมายถึง การรับรู*คุณค�า
และประโยชนCท่ีลูกค*าได*รับจากการใช*บริการ โดยการคํานึงถึงความต*องการของลูกค*าท่ีหลากหลาย
และแตกต�างกัน และส�งมอบคุณค�านั้นแก�ลูกค*าเพ่ือให*ลูกค*าเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด ซ่ึงจะให*ธุรกิจ
สามารถแสวงหาแนวทางหรือวิธีการท่ีจะตอบสนองความต*องการและความพึงพอใจของลูกค*าได*อย�าง
เหมาะสม  

 
ประโยชน�ท่ีคาดว)าจะได'รับ 

1. ประโยชนCเชิงทฤษฎี ทําให*เกิดบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข*องกับความสามารถ
ด*านนวัตกรรมบริการท่ีชี้ให*เห็นถึงป�จจัยสาเหตุของความสามารถด*านนวัตกรรมบริการ ได*แก� การบูรณาการ
ความรู*ขององคCกร และการรับรู*คุณค�าของลูกค*า และป�จจัยผลลัพธCของความสามารถด*านนวัตกรรม
บริการ ได*แก� ประสิทธิภาพการแข�งขัน โอกาสทางการตลาด และผลการดําเนินงานของธุรกิจ โดยมี
ป�จจัยแทรก คือ สภาพแวดล*อมเชิงพลวัตทางธุรกิจ  ซ่ึงจากการบูรณาการวรรณกรรม แนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข*อง จึงได*กรอบแนวคิด กระบวนการวิจัยท่ีเกิดจากการบูรณาการทางทฤษฎีมุมมอง
พ้ืนฐานทรัพยากร ทฤษฎีความสามารถเชิงพลวัตร เพ่ือสร*างความชัดเจนเก่ียวกับความสามารถด*าน
นวัตกรรมบริการ โดยการนําเสนอรูปแบบเพ่ือแสดงให*เห็นป�จจัยสาเหตุท่ีนําไปสู�การดําเนินธุรกิจด*วย
ความสามารถด*านนวัตกรรมของธุรกิจโรงแรมบูติค และผลลัพธCในการสร*างประสิทธิภาพทางการแข�งขัน 
รวมถึงโอกาสทางการตลาดตลอดจนผลการดําเนินงานของธุรกิจ  

2. ประโยชนCเชิงการจัดการ (managerial contribution) เป�นการศึกษาความสัมพันธC
ของป�จจัยสาเหตุของความสามารถด*านนวัตกรรมบริการ ได*แก� การบูรณาการความรู*ขององคCกร และ
การรับรู*คุณค�าของลูกค*า และป�จจัยผลลัพธCของความสามารถด*านนวัตกรรมบริการ ได*แก� ประสิทธิภาพ
การแข�งขัน โอกาสทางการตลาด และผลการดําเนินงานของธุรกิจ ก�อให*เกิดประโยชนCดังนี้  

2.1 ผู*บริหารสามารถใช*เป�นข*อมูลวิเคราะหC วางแผนการออกแบบการดําเนินงาน 
รวมถึงการกําหนดแนวทางปรับปรุง พัฒนาความสามารถด*านนวัตกรรมบริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การแข�งขัน และสร*างโอกาสทางการตลาด ในการดําเนินงานของธุรกิจ ตลอดจนเพ่ือใช*เป�นแนวทาง
ในการสร*างคุณค�าจากการดําเนินธุรกิจด*วยความสามารถด*านนวัตกรรมบริการให*แก�ธุรกิจโรงแรมบูติค
ในประเทศไทย ตลอดจนเผยแพร�ความรู*ทางด*านความสามารถด*านนวัตกรรมบริการให*มีการนําไป
ประยุกตCใช*ในทุกภาคส�วนของธุรกิจให*เกิดความเข*าใจร�วมกันและสร*างความพึงพอใจให*กับผู*ท่ีมาใช*
บริการมากยิ่งข้ึน  
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2.2 เพ่ือใช*เป�นข*อมูลท่ีในการปรับกระบวนทัศนCของผู*ประกอบการธุรกิจโรงแรมบูติค
ให*ตระหนักถึงการสร*างคุณค�าให*แก�ผู*ท่ีมาใช*บริการด*วยการพัฒนาขีดความสามารถด*านนวัตกรรม
บริการอย�างมีระบบ และต�อเนื่อง โดยมีเป�าหมายด*านการตอบสนองความต*องการท่ีหลากหลายของ
ลูกค*าให*แก�รูปแบบของการบริการท่ีสามารถนําไปสู�การเพ่ิมมูลค�าในการบริการได* 

2.3 เพ่ือใช*เป�นแนวทางการพัฒนาความสามารถด*านนวัตกรรมบริการให*มีประสิทธิภาพ 
ผู*บริหารต*องทบทวนการดําเนินงานท่ีผ�านมาประกอบกับการวิเคราะหCสภาพแวดล*อมท้ังภายในและ
ภายนอกเพ่ือกําหนดรูปแบบของการดําเนินงานท่ีเหมาะสมในการดําเนินงานและเกิดความยั่งยืนใน
การดําเนินธุรกิจ  

2.4 เพ่ือใช*เป�นแนวทางในการวิเคราะหCสภาพแวดล*อมเชิงพลวัตทางธุรกิจในการเตรียม
ความพร*อมรองรับคู�แข�งขันในธุรกิจโรงแรมบูติค และคู�แข�งขันรายใหม�ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
 
 การวิจัยเรื่อง ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงาน: ข�อพิสูจน#เชิงประจักษ#
ของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย ผู�วิจัยได�ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
เพ่ือนําไปสู2การกําหนดรูปแบบสมการโครงสร�างความสัมพันธ#เชิงสาเหตุระหว2าง ความสามารถด�าน
นวัตกรรมบริการ ต2อประสิทธิภาพในการแข2งขัน โอกาสทางการตลาด และผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย โดยเนื้อหาในบทนี้ ประกอบด�วย 4 ตอน ดังนี้ 

1. ทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีใช�ในการวิจัย 

2. การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย 

3. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ 

4. ความสัมพันธ#ระหว2างตัวแปรท่ีศึกษาและการกําหนดสมมติฐานของการวิจัย 

 
ทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีใช�ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ศึกษาทฤษฎีท่ีสามารถใช�เป;นกรอบในการอธิบายความสามารถ
ด�านนวัตกรรมบริการท่ีมีต2อผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย ประกอบด�วย 
2 ทฤษฎี ได�แก2 1) ทฤษฎีมุมมองบนพ้ืนฐานทรัพยากร (resource-based view) ท่ีมุ2งเน�นการอธิบาย
ความสามารถและการจัดการทรัพยากรภายในองค#กรท่ีมุ2งตอบสนองความเปลี่ยนแปลงและความ
ต�องการตามสภาพแวดล�อมภายนอกในการสร�างความได�เปรียบเชิงการแข2งขัน และผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ 2) ทฤษฎีความสามารถเชิงพลวัตร (dynamic capability) มุ2งเน�นอธิบาย
เรื่องความสามารถในการวิเคราะห#ถึงทรัพยากร การเรียนรู�ขององค#กรหรือธุรกิจ ในการเพ่ิมความม่ันคง
ขององค#กร เพื่อสร�างความได�เปรียบทางการแข2งขันในการรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วทาง
สภาพการแวดล�อมในการแข2งขัน เศรษฐกิจและสังคม 
 จากทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีใช�ในการวิจัยท้ัง 2 ทฤษฎีดังกล2าวผู�วิจัยได�สังเคราะห#เพ่ือใช�เป;นกรอบ
ในการอธิบายผลการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ทฤษฎีมุมมองพ้ืนฐานทรัพยากร (resource-based view) 
  ทฤษฎีมุมมองพ้ืนฐานทรัพยากร (resource-based view : RBV) เป;นทฤษฎีพ้ืนฐานท่ี
ใช�หลักทรัพยากร (resource) และความสามารถ (capabilities) ท่ีมีบทบาทสําคัญในการสร�างความ
ได�เปรียบทางการแข2งขันในการพิจารณาสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดขององค#กร คือ ทรัพยากรท่ีอยู2ภายในองค#กร 
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อันเปรียบได�กับจุดแข็งและจุดอ2อนขององค#กร ท่ีมุ2งตอบสนองความเปลี่ยนแปลงและความต�องการ
ตามสภาพแวดล�อมภายนอกองค#กรนั่นก็คือ โอกาสและอุปสรรคขององค#กร (พรสวัสด์ิ มงคลชัยอรัญญา 
และนวพร ประสมทอง, 2551) ซ่ึงเป;นการบูรณาการทรัพยากรและความสามารถขององค#กรเข�าด�วยกัน 
ประกอบด�วยลักษณะสําคัญ 4 ประการ ได�แก2 1) ทรัพยากรนั้นจะต�องก2อให�เกิดคุณค2า (value) 
2) ทรัพยากรนั้นต�องหายาก (rarity) 3) ทรัพยากรนั้นต�องไม2สามารถลอกเลียนแบบได� (imitability) 
และ 4) ความสามารถท่ีทดแทนไม2ได� (non-substitutable) โดยทรัพยากรในท่ีนี้รวมถึงทรัพยากรท่ี
สามารถจับต�องได� (tangible resource) และทรัพยากรท่ีไม2สามารถจับต�องได� (intangible resource) 
เพ่ือนําไปสู2การสร�างความได�เปรียบเชิงการแข2งขันและผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน (Barney, 1991; 
Barney, Wright and Ketchen, 2001) และต�องพยายามรักษาความแข็งแกร2งทรัพยากรของตน
อย2างต2อเนื่อง เพ่ือช2วยให�องค#กรสามารถมีโอกาสในการขจัดอุปสรรคโดยใช�ทฤษฎีมุมมองฐานทรัพยากร
เป;นแนวทางสําคัญท่ีนําไปสู2ความได�เปรียบทางการแข2งขันท่ียั่งยืน (Barney, 1991: 106-107; Grant, 
1991: 114; Peteraf, 1993: 180) อีกท้ังทฤษฎีฐานทรัพยากรนั้นเป;นทฤษฎีท่ีใช�ในการอธิบายฐาน
ทรัพยากรและการใช�ความสามารถขององค#กรอย2างชาญฉลาดในการสร�างความได�เปรียบทางการแข2งขัน 
และตอบสนองการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค#กรเพื่อสร�างมูลค2าเพิ่มให�กับกิจการ (West and 
Bamford, 2010) อย2างไรก็ตามทฤษฎีนี้ยังสะท�อนให�เห็นถึงความสามารถขององค#กร อันได�แก2 
ทักษะ ความชํานาญ ความสามารถในการจัดการทรัพยากรต2าง ๆ ได�อย2างเหมาะสม เพ่ือให�เกิดผล
บรรลุตามเปjาหมายท่ีองค#กรต�องการ (Kor and Mahoney, 2004)  
  ทรัพยากรภายในที่จะทําให�เกิดการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข2งขันสามารถ
แบ2งออกได� 3 กลุ2ม คือ 1) ทรัพยากรทางกายภาพ 2) ทรัพยากรมนุษย# และ 3) ทรัพยากรองค#กร โดย
สามารถแบ2งเป;นทรัพยากรท่ีเป;นรูปธรรม (tangible resource) คือ ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากร
ทางกายภาพ ทรัพยากรทางเทคโนโลยี และสุดท�ายทรัพยากรองค#กร ส2วนทรัพยากรท่ีไม2เป;นรูปธรรม 
(intangible resource) ได�แก2 ทรัพยากรท่ีเป;นองค#ความรู� ประสบการณ# ความสามารถและเชี่ยวชาญ
ของบุคคล ภาพลักษณ#และชื่อเสียงขององค#กร (Arthur and others, 2012: 10-12; Newberta, 
Gopalakrishnanb and Kirchhoff, 2008: 7) และทรัพยากรที่ไม2เป;นรูปธรรมนั้นอาจเกิดจาก
ประสบการณ#ผ2านการเรียนรู�ด�วยการปฏิบัติหรือการกระทํา (Eisenhardt and Martin, 200: 1106; 
Argote, 1999) ซ่ึงองค#กรต�องกําหนดแนวทางหรือกลยุทธ#ในการจัดการทรัพยากรของตนเองเพ่ือ
ปjองกันการแสวงหาทรัพยากรท่ีมีความคล�ายคลึงกันหรือเหมือนกันจากคู2แข2ง อันนําไปสู2การสร�าง      
ผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ (Guang shi and others, 2012: 55) และทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุด
ขององค#กร คือ องค#ความรู� (knowledge) ซ่ึงหมายถึงการคงอยู2ขององค#กรไม2ได�ข้ึนอยู2กับตัวบุคคล
เพียงคนเดียว แต2การคงอยู2ขององค#กรนั้นจะข้ึนอยู2กับความสามารถในการถ2ายทอดความรู�ท่ีองค#กรมี
อยู2จากรุ2นสู2รุ2นได�อย2างไร รวมถึงองค#ความรู�ท่ีถูกสะสมมานั้นได�มีการถ2ายทอดต2อ ๆ กันไปหรือไม2 
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(Kogut and Zander, 1992) การจะสร�างความได�เปรียบทางการแข2งขันนั้นจําเป;นต�องเป;นทรัพยากร
ความรู�ท่ีไม2หยุดนิ่ง อันมีบทบาทสําคัญต2อการสร�างสิ่งใหม2 (renew) และการพัฒนา (development) 
จึงจะเป;นแหล2งท่ีมาอันแท�จริงของความได�เปรียบทางการแข2งขันขององค#กร กล2าวคือ ทฤษฎีมุมมอง
ฐานทรัพยากรยังสามารถใช�อธิบายความสําคัญด�านความแตกต2างทางทรัพยากร รวมถึงการใช�
ความสามารถอย2างชาญฉลาด เพ่ือสร�างความได�เปรียบทางการแข2งขันและสามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงภายนอกองค#กรได�อย2างต2อเนื่องและมีประสิทธิภาพ (ปฏิมา ถนิมกาญจน#, 2554: 88)  
  แนวคิดภายใต�มุมมองฐานทรัพยากรยังอธิบายถึงแต2ละองค#กรว2ามีความสามารถท่ี
แตกต2างกันอย2างไร ด�วยเหตุนี้เองท่ีแสดงให�เห็นถึงระดับของทรัพยากรที่มีความเฉพาะและเป;น
เอกลักษณ#ไม2เหมือนใคร โดยทรัพยากรเหล2านี้เป;นปrจจัยพ้ืนฐานท่ีเป;นความได�เปรียบทางการแข2งขัน
ขององค#กร (Buttle and Bowie, 2011) ในกรณีขององค#กรหรือธุรกิจท่ีอยู2ในภาคการบริการจะมี
ทรัพยากรท่ีสามารถจับต�องได�และไม2สามารถจับต�องได� เนื่องจากองค#กรหรือธุรกิจภาคบริการส2วนใหญ2 
อัตลักษณ#ของแบรนด#และการรับรู�ของลูกค�าจะข้ึนอยู2กับปrจจัยท่ีไม2สามารถจับต�องได� เช2น การบริการ
และภาพลักษณ#ของแบรนด# (Pierce and Moukanas, 2002) อีกท้ังความสามารถขององค#กรถือเป;น
ทรัพยากรพื้นฐานสําหรับการบริการขององค#กรได�อีกด�วย เมื่อวิเคราะห#ทรัพยากรขององค#กร
โดยเฉพาะอย2างยิ่งสินทรัพย#ที่เป;นรูปธรรม สถานที่ตั้ง ถือเป;นปrจจัยที่เป;นเอกลักษณ#ซึ่งรวมถึง
ทรัพย#สินท่ีเป;นรูปธรรมด�วยเช2นกัน และสินทรัพย#ท่ีเป;นรูปธรรมท้ังหมดไม2อาจถือได�ว2าเป;นทรัพยากร
ท่ีลูกค�าส2วนใหญ2คาดหวัง แน2นอนว2าปrจจัยที่เป;นเอกลักษณ# คือ ทรัพย#สินของโรงแรมท่ีมีความ
แตกต2างจากโรงแรมอื่น เช2น สระว2ายน้ําที่มีขนาดใหญ2 คุณภาพของห�องพัก สภาพแวดล�อมของ
ห�องพัก บรรยากาศ เป;นต�น รวมถึงปrจจัยต2าง ๆ ท่ีมีความแตกต2างเป;นเอกลัษณ#เฉพาะสามารถนําไป
เปรียบเทียบกับคู2แข2งได� (Chon and Maier, 2009) ซ่ึงเม่ือพิจารณาดูว2าสินทรัพย#ท่ีเป;นรูปธรรมนั้น
ไม2สามารถเปลี่ยนแปลงได� โดยเฉพาะสถานท่ีและสภาพแวดล�อมของสถานท่ีต้ังของโรงแรม (Merrilees 
and Miller, 2008) อีกท้ังทรัพยากรท่ีไม2เป;นรูปธรรมขององค#กรจึงหมายถึงความสามารถขององค#กร
นั่นเอง เนื่องจากทรัพยากรบางส2วนไม2สามารถเปลี่ยนแปลงได�จําเป;นต�องหาเอกลักษณ#ของทรัพยากร
ท่ีสามารถแสดงให�เห็นถึงคุณค2าในระยะยาวจึงจะสามารถได�เปรียบในการแข2งขัน ซ่ึงทรัพยากรท่ีสามารถ
นําไปสู2การแข2งขันในระยะยาวได�จะต�องทําให�ทรัพยากรนั้นมีความยากต2อการลอกเลียนแบบในตัว
ทรัพยากรขององค#กรสําหรับคู2แข2งขัน ดังนั้นองค#กรจึงจะสามารถลงทุนในทรัพยากรนั้นเพ่ือสร�าง
ผลกําไรในระยะยาวได� (O'Fallon and Rutherford, 2010) โดยทั่วไปธุรกิจจะสามารถรักษา
ความได�เปรียบในการแข2งขันได�เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท2านั้น (Dess and Lumpkin, 2003) เนื่องจาก      
คู2แข2งขันอาจลอกเลียนแบบการดําเนินงานหรือการบริการต2าง ๆ ได� ส2งผลให�การได�มาซ่ึงความได�เปรียบ
ในการแข2งขันนั้นไม2เพียงพอต2อการสร�างความแตกต2างของธุรกิจ ดังนั้นธุรกิจจําเป;นต�องมุ2งม่ันท่ีจะ
รักษาความได�เปรียบในการแข2งขันโดยการเตรียมพร�อมเพ่ือปรับตัวให�เข�ากับแนวโน�มการเปลี่ยนแปลง
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อยู2ตลอดเวลา (Kor and Steven, 2007) รวมถึงการให�ความสําคัญกับการใช�ทรัพยากรอย2างมีคุณค2า
จากนั้นจึงพัฒนาให�เกิดความสามารถท่ีเหมาะสมเป;นประโยชน#ต2อธุรกิจ (Wade and Hulland, 2004) 
ด�วยการคํานึงถึงการบูรณาการความรู�ขององค#กร และคุณค2าของลูกค�า ซึ่งเป;นปrจจัยสําคัญท่ีจะ
กระตุ�นให�เกิดความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ท่ีเก่ียวข�องกันในด�านการสร�างสรรค#แนวคิดใหม2
ผนวกกับความมุ2งม่ันสู2การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงรูปแบบของการทํางาน ตลอดจนสามารถท่ีจะสร�าง
และเรียนรู�ในการพัฒนาบริการใหม2 ๆ ท่ีสามารถตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�อย2างดีเยี่ยม 
โดยความสามารถด�านนวัตกรรมบริการดังกล2าว เปรียบเสมือนความสามารถขององค#กรท่ีส2งผลกระทบ
ต2อประสิทธิภาพในการแข2งขัน โอกาสทางการตลาด และผลการดําเนินงานของธุรกิจ อีกท้ังการใช�
ทรัพยากรภายในองค#กรยังสะท�อนถึงคุณค2าและจุดแข็งท่ียากต2อการลอกเลียนแบบ ซ่ึงทําให�เกิดความ
โดดเด2นเป;นเอกลักษณ#ในการสร�างความแตกต2างให�กับการบริการท่ีเหนือกว2าคู2แข2งขัน (กีรติ ยศยิ่งยง, 
2549)  
  กล2าวโดยสรุปว2า จากการทบทวนวรรณกรรมในการประยุกต#ใช�ทฤษฎีมุมมองฐานทรัพยากร 
(resource based view) เป;นทฤษฎีท่ีสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ#ที่เกี่ยวข�องกับการจัดการ
ทรัพยากรและความสามารถด�านนวัตกรรมบริการในการสร�างสรรค#นวัตกรรมหรือบริการใหม2 ๆ 
ให�เกิดคุณค2า ยากต2อการลอกเลียนแบบ และไม2มีสิ่งใดที่สามารถทดแทนได�ในการดําเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรมบูติค (Barney, 1991) ทําให�ธุรกิจประสบความสําเร็จและบรรลุเปjาประสงค#เหนือคู2แข2งขัน
ด�วยการตอบสนองความต�องการของลูกค�าไปสู2ผลการดําเนินงานท่ีดี ดังนั้นการอธิบายความสามารถ
ด�านนวัตกรรมบริการท่ีนําไปสู2ผลการดําเนินงานของธุรกิจจึงจําเป;นต�องอาศัยการพิจารณาจากทฤษฎี
พ้ืนฐานทรัพยากรท้ังทรัพยากรภายในองค#กรท่ีเป;นปrจจัยกําหนดความสามารถด�านการบริการการบริการ
รูปแบบใหม2 รวมถึงผลการดําเนินงาน ท่ีจะช2วยธุรกิจให�มีทิศทางในการกําหนดความสามารถด�าน
นวัตกรรมบริการท่ีเหมาะสม และนําไปสู2การปฏิบัติจนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีเหนือกว2า       
คู2แข2งขันต2อไป  

2. ทฤษฎีความสามารถเชิงพลวัต (dynamic capability theory) 
  ทฤษฎีความสามารถเชิงพลวัติ (dynamic capability theory) เป;นการวิเคราะห#ถึง
ทรัพยากร หรือวิธีในการท่ีได�มาและเพ่ิมความมั่งคั่งขององค#กร ซึ่งเป;นการดําเนินกลยทธ#ท่ีมุ2งเน�น
ความสําคัญทางการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตในสภาพแวดล�อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอยู2
ตลอดเวลา โดยความสามารถเชิงพลวัตประกอบด�วยปrจจัยสําคัญ 2 ส2วน คือ 1) พลวัต (dynamic) 
ท่ีหมายถึง ความสามารถทางกายภาพท่ีก2อให�เกิดการสร�างความสามารถใหม2อันสอดคล�องกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล�อมทางธุรกิจในการตอบสนองสิ่งใหม2 ๆ หรือนวัตกรรมใหม2 ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในการเข�าสู2ตลาด 2) ความสามารถ (capability) หมายถึง บทบาทสําคัญในการจัดการด�านกลยุทธ#ให�
เหมาะสมด�วยวิธีการรวมกลุ2มทรัพยากรใหม2 (integration) การปรับโครงสร�างใหม2 (reconfiguration) 
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อันประกอบไปด�วยทักษะภายในและภายนอกองค#กรเพ่ือตอบสนองกับความต�องการท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย2างรวดเร็ว (Teece et al., 1997) ซ่ึงเป;น
ปrจจัยผลักดันให�องค#กรต�องปรับปรุงหรือพัฒนาทรัพยากรและความสามารถขององค#กรให�ทันต2อการ
เปลี่ยนแปลง (Eisenhardt and Martin, 2000; Wang and Ahmed, 2007) โดยแนวคิดทฤษฎี
ความสามารถเชิงพลวัต (dynamic capability theory) ถือเป;นส2วนประกอบของทฤษฎีมุมมอง
พ้ืนฐานทรัพยากร (resource based view theory) ในการพยายามท่ีจะอธิบายถึงความได�เปรียบ
ทางการแข2งขันในสภาพแวดล�อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย2างรวดเร็ว (Menon, 2008) ซ่ึงทฤษฎีมุมมอง
พ้ืนฐานทรัพยากรให�ความสําคัญกับความได�เปรียบทางการแข2งขันขององค#กรจะข้ึนอยู2กับทรัพยากรท่ี
องค#กรมีอยู2 โดยทรัพยากรเหล2านั้นจะมีความแตกต2างกันและกระจ2ายกันอยู2ท่ัวท้ังองค#กร (Barney, 
1991, Penrose, 1959, Peteraf, 1993 and Wernerfelt, 1984) ซึ่งแนวคิดนี้ขาดการกล2าวถึง
ความเปลี่ยนแปลงภายนอกองค#กรท่ีส2งผลให�ทรัพยากรและความสามารถท่ีองค#กรมีอยู2เดิมไม2สามารถ
ท่ีจะสร�างความได�เปรียบทางการแข2งขันอีกต2อไป (Eisenhardt and Martin, 2000) จึงเป;นสาเหตุทําให�
แนวคิดเรื่องความสามารถเชิงพลงวัตเข�ามาสนับสนุนช2องว2างดังกล2าว อย2างไรก็ตามการท่ีองค#กร
สามารถเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและความสามารถของตนได�จะทําให�เกิดความสามารถเชิงพลวัต และ
ความสามารถเชิงพลวัตเป;นสิ่งท่ีมีบทบาทต2อการขยายขีดความสามารถขององค#กรให�เกิดการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปสู2ผลประกอบการที่ดีกว2าคู2แข2งขันในระยะยาว (Moustaghfir, 2008) ซ่ึงไม2เพียงใช�
ความสามารถของตนเพียงอย2างเดียวเท2านั้นในการหาประโยชน#จากทรัพยากรท่ีตนมี แต2องค#กรต�อง
แข2งขันกับการสร�างความสามารถใหม2 ๆ เพ่ือพัฒนาองค#กรของตน (Teece et al., 1997)  
  อย2างไรก็ตามจากสภาพแวดล�อมทางธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงอย2างรวดเร็วอยู2ตลอดเวลาทํา
ให�ความสามารถขององค#กรแบบเดิมท่ีมีอยู2อาจไม2เพียงพอต2อการสร�างความได�เปรียบทางการแข2งขัน 
ซ่ึงธุรกิจจําเป;นท่ีจะต�องมีการพัฒนาความสามารถอยู2ตลอดเวลาเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
การสร�างความรู�ใหม2ที่นําไปสู2บริบทของความสามารถเชิงพลวัต อีกท้ังความสามารถขององค#กรท่ี
ครอบครองอยู2และนํามาใช�เป;นประจําเป;นเพียงแค2ความสามารถระดับพ้ืนฐานเท2านั้น (Winter, 2003) 
โดยความสามารถของธุรกิจท่ีจะสามารถดําเนินกิจการให�อยู2รอดและประสบความสําเร็จในสภาพแวดล�อมท่ี
มีความซับซ�อนในทุกวันนี้ข้ึนอยู2กับความสามารถท่ีธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได�อย2างต2อเนื่องและ
ตลอดเวลาหรือไม2 ซ่ึงมีปrจจัยสําคัญอยู2 3 ปrจจัยท่ีจะประกอบเป;นความสามารถเชิงพลวัต ได�แก2 ปrจจัยแรก 
คือ ความสามารถในการครอบครอง โดยธุรกิจหรือองค#กรมีทรัพยากรที่มีลักษณะเฉพาะและเป;น
เอกลักษณ#ท่ีไม2มีใครเหมือน ปrจจัยท่ีสอง คือ ความสามารถในการใช�งาน ซ่ึงเป;นเรื่องท่ีธุรกิจจะต�องมี
การจัดสรรทรัพยากรให�ได� และปrจจัยสุดท�าย คือ ความสามารถในการยกระดับการทํางาน เป;น
กระบวนการในการเรียนรู�แบบไม2หยุดนิ่งขององค#กร ซ่ึงสิ่งเหล2านี้ถือเป;นส2วนสําคัญหรือรากฐานในการ 
ขยายตัวของธุรกิจท่ีใช�ดําเนินการท่ัวโลก อีกท้ังความสามารถนี้ยังเป;นสิ่งจําเป;นสําหรับองค#กรในการท่ี
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จะประสบความสําเร็จอย2างยั่งยืนในโลกเศรษฐกิจปrจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยู2
ตลอดเวลา (Luo, 2000) ดังนั้นการได�เปรียบทางการแข2งขันในสภาวะเถียรจะขาดการคํานึงถึงปrจจัย
สิ่งแวดล�อม ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสินค�าหรือบริการ การปรับเปลี่ยนทักษะความสามารถ
ในการทํางาน กระบวนการผลิต และทรัพยากรต2าง ๆ รวมถึงความสามารถในการตอบสนองความ
ต�องการของลูกค�าท่ีเปลี่ยนแปลงไปได�อย2างเหมาะสมด�วยความสามารถเชิงพลวัตภายใต�องค#ประกอบ
ด�านกระบวนการภายในองค#กร (dynamic capability underlying process) ท่ีประกอบด�วย 
การบูรณาการการเรียนรู� และการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดําเนินงานขององค#กร (Teece et al., 
1997) ในการปรับตัว (adaption) และการเปลี่ยนแปลง (change) ภายใต�สภาพแวดล�อมภายนอกท่ี
มีความผันแปรอยู2ตลอดเวลา ซ่ึงองค#กรจะต�องปรับตัวและสามารถดําเนินกิจการให�ดํารงอยู2ให�ได� 
(Lewin and Volberda, 1999)   
  สิ่งสําคัญของทฤษฎีความสามารถเชิงพลวัต คือ การเรียนรู�เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม
องค#กรและพิจารณาสภาพแวดล�อมปrจจุบันรวมถึงอนาคตให�องค#กรรู�เท2าทันหรือสามารถคาดการณ#
ล2วงหน�าได�สําหรับสภาพแวดล�อมท่ีมีเปลี่ยนแปลงซ่ึงจะทําให�องค#กรสามารถปรับตัวให�สอดคล�องกับ
สภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปได�อย2างทันท2วงที (Miles and Snow, 1978) ซ่ึงความสามารถเชิง
พลวัตถือเป;นกระบวนการในการสร�างพ้ืนฐานทรัพยากรอันมีความรู�เป;นสิ่งท่ีไหลเข�าสู2องค#กร
ตลอดเวลา โดยองค#กรจะมีหน�าท่ีในการเก็บสะสมความรู�ท่ีหลั่งไหลเข�ามาไว�ในคลัง และเม่ือองค#กรมี
เปjาหมายท่ีจะพัฒนาหรือสร�างสรรค#สิ่งใหม2 ๆ ก็จะใช�ประโยชน#จากความรู�ท่ีสะสมไว�ในการดําเนินงาน 
อาจถือได�ว2าความสามารถในการเรียนรู�ของธุรกิจหรือองค#กรไม2ใช2เพียงแค2สะสมความรู�ไว�เพียงอย2าง
เดียวเท2านั้น แต2ถ�าธุรกิจใดท่ีมีแหล2งความรู� และมีการไหลเวียนของการเรียนรู�มากย2อมทําให�ธุรกิจนั้น
มีผลประกอบการท่ีดี (Prieto and Revilla, 2006) อีกทั้งความสามารถเชิงพลวัตยังสามารถท่ีจะ
ค�นหาตําแหน2งทางการแข2งขันของธุรกิจเพ่ือสร�างคุณค2าให�กับลูกค�าได�อีกทางหนึ่งด�วย (Porter, 1990) 
ดังนั้นความสามารถเชิงพลวัตสําหรับองค#กรหรือธุรกิจจึงเป;นการผสมผสาน การกําหนดค2าใหม2 
การทําใหม2 รวมถึงการสร�างใหม2ด�วยขีดความสามารถ ทรัพยากร และการปรับปรุงความสามารถหลัก
ขององค#กรในการปรับตัวให�เข�ากับสภาพแวดล�อมการแข2งขันท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให�ได�มาซ่ึง
ความได�เปรียบในการแข2งขัน (Wang and Ahmed, 2007)               

  ความสามารถเชิงพลวัตยังช2วยในการผสมผสานและปรับเปลี่ยนทรัพยากรท่ีอยู2นิ่งไม2มี
การพัฒนา รวมถึงทักษะและความรู�ต2าง ๆ ไปสู2นวัตกรรมการผลิตและการบริการ (Makkonen et al., 
2014) ซ่ึงการใช�ประโยชน#จากความสามารถเชิงพลวัตทําให�องค#กรสามารถปรับตัวให�เข�ากับสภาพแวดล�อม
ท่ีเปลี่ยนแปลงอย2างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงนําไปสู2การเกิดนวัตกรรมใหม2 ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน 
รวมถึงความได�เปรียบในการแข2งขันอย2างยั่งยืน อีกท้ังความสามารถเชิงพลวัตยังช2วยให�องค#กรสามารถ
หาโอกาสใหม2 ๆ และสามารถเปลี่ยนแปลงทรัพยากรขององค#กรไปสู2ทรัพสินท่ีเป;นรูปธรรมและไม2เป;น
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รูปธรรมได�อีกด�วย (Easterby-Smith et al., 2009) โดยการสะท�อนให�เห็นถึงความสามารถขององค#กร
ในการสร�าง ขยาย และปรับเปลี่ยนฐานทรัพยากรท่ีองค#กรมีอยู2 และการใช�ประโยชน#จากความสามารถ
เชิงพลวัตนี้เองยังสามารถปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ีมีอยู2เดิม ในการกระตุ�นนวัตกรรมให�ปรับเข�า
กับสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย2างรวดเร็วได� (Eisenhardt and Martin, 2000 Makkonen et al., 
2014; Winter, 2003) ซ่ึงในยุคเศรษฐกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย2างรวดเร็ว และมีการขยายตัวของ
แหล2งท่ีมาของการคิดค�นนวัตกรรม และความสามารถในการผลิต ความสามารถเชิงพลวัตจะทําให�
การดําเนินงานขององค#กรขยายมากข้ึนมีสิ่งใหม2 ๆ รวมถึงทําให�เกิดความสามารถเพ่ิมข้ึน มีการพัฒนา
องค#กรเพ่ิมข้ึนตามลําดับ ดังนั้นองค#กรจะสามารถเปลี่ยนวิธีการได�สําเร็จจะต�องไม2หยุดนิ่ง รวมถึง
ความสามารถจะเกิดข้ึนเองไม2ได�ซ่ึงจะต�องข้ึนอยู2กับค2าใช�จ2ายและผลประโยชน#จากการลงทุนท่ีจะ
ได�รับ (Winter, 2003) การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล�อมอย2างรวดเร็วทางเทคโนโลยี ความต�องการ
ของผู�บริโภคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู2ตลอด ทําให�องค#กรต�องมีการปรับปรุงความสามารถอยู2ตลอด โดย
องค#กรท่ีมีความสามารถเชิงพลวัตสูงจะสามารถปรับตัวให�เข�ากับสภาพแวดล�อมและสามารถหา
พันธมิตรทางด�านทรัพยากรได�  โดยการเรียนรู� ผสมผสานความรู�ใหม2 ๆ ท่ีนําไปสู2การพัฒนาผลิตภัณฑ#
และบริการ รวมถึงการหาตลาดใหม2 ๆ ซึ่งจะส2งผลต2อการพัฒนากระบวนการและการรับรู�ใน
นวัตกรรมใหม2 ๆ ข้ึนได� (Cohen and Levinthal, 1990) โดยในบริบทของนวัตกรรมบริการให�
ความสําคัญกับการยกระดับการทํางาน ซ่ึงเป;นการระบุความต�องการที่จะเปลี่ยนการดําเนินงาน
ให�บริการท่ีมีอยู2 หรือโอกาสในการพัฒนาบริการใหม2 และยังมุ2งเน�นการครอบครอง ท่ีหมายถึงการสํารวจ
และเลือกโอกาสท่ีดีท่ีสุดสําหรับการเปลี่ยนแปลงและการรวมเป;นกลุ2มใหม2ท่ีเก่ียวข�องกับการเปลี่ยนแปลง
โดยการใช�ประโยชน#จากทรัพยากรที่มีอยู2ขององค#กรให�มีประสิทธิภาพเหนือคู2แข2งขัน (Poppelbub 
et al., 2011) 
  ดังนั้นการกําหนดความสามารถด�านนวัตกรรมบริการจึงถือเป;นความสามารถของธุรกิจ
ท่ีมีความเฉพาะและเป;นเอกลักษณ#ของธุรกิจท่ีสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทักษะ ความรู� 
การดําเนินงาน โดยการผสมผสานการจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู2ภายในองค#กรให�เกิดผลท่ีมีประสิทธิภาพ
ท่ีนําไปสู2การพัฒนาผลการดําเนินงานให�บรรลุเปjาหมายและสอดคล�องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงอย2าง
รวดเร็ว ด�วยวิธีการนําเสนอแนวคิดใหม2ในการบริการ อีกท้ังมีความมุ2งม่ันเพ่ือปรับเปลี่ยนองค#กรใน
การสร�างการเรียนรู�ด�วยกระบวนการพัฒนาทักษะทางความคิดและการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม2 ๆ 
เพ่ือให�เกิดประโยชน#สูงสุดต2อองค#กรในการตอบสนองปrจจัยภายนอกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย2างรวดเร็ว
ภายใต�ความสามารถเชิงพลวัตของธุรกิจ โดย Kor and Mahoney (2000) ได�แสดงแนวคิดท่ี
สนับสนุนการเติบโตขององค#กรจะประสบความสําเร็จได�เกิดจากการเรียนรู�เชิงพลวัตในการจัดการกับ
ทรัพยากรภายในขององค#กร โดยการใช�ทรัพยากรท่ีตนมีอยู2อย2างมีคุณค2าเพ่ือเป;นแรงขับเคลื่อนท่ีทําให�
องค#กรเกิดความแตกต2างจากคู2แข2ง อีกท้ังการมองหาทรัพยากรท่ียังไม2ได�ถูกใช�งานภายในองค#กรอาจ
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เป;นแหล2งท่ีมาของความสามารถด�านนวัตกรรมท่ีจะสร�างสรรค#บริการหรือผลิตภัณฑ#ใหม2 ๆ ได� และ
ความแตกต2างนี้เองย2อมสะท�อนให�เห็นถึงความสามารถขององค#กรท่ีมีความแตกต2างจากคู2แข2ง อัน
นําไปสู2ความได�เปรียบทางการแข2งขันอย2างยั่งยืน (Helfat and Peteraf, 2009)  
  จากการทบทวนวรรณกรรมและผลการวิจัยสามารถกล2าวโดยสรุปว2า ทฤษฎีความสามารถ
เชิงพลวัต เป;นความสามารถในการสร�างความแตกต2างขององค#กร โดยความแตกต2างท่ีเกิดข้ึนนั้นมา
จากการสร�างสรรค#ความสามารถด�านนวัตกรรมใหม2ผ2านทรัพยากรภายในองค#กรของตนท่ีไม2เกิดการ
ซํ้ากับคู2แข2ง อีกท้ังยังปjองกันไม2ได�เกิดการลอกเลียนแบบได�ง2าย (พิชิต เทพวรรณ#, 2547) และสามารถ
นําองค#กรไปสู2การดําเนินงานท่ีประสบผลสําเร็จได�อย2างยั่งยืนด�วยนวัตกรรมท่ีเกิดมาจากการสร�างสรรค#
ผลิตภัณฑ#และบริการที่เป;นเอกลักษณ#ในการสร�างความได�เปรียบทางการแข2งขัน (Griffith et al., 
2006) โดยเฉพาะภาคธุรกิจบริการ เช2น ธุรกิจท2องเท่ียว ธุรกิจโรงแรมท่ีพัก ท่ีมีการแข2งขันและอัตรา
การเติบโตอย2างต2อเนื่อง ธุรกิจจําเป;นต�องแสวงหาความสามารถทางการบริการ เพ่ือสร�างความแตกต2าง
และเป;นเอกลักษณ#เฉพาะตัวของธุรกิจในการแข2งขันท่ีตอบสนองความต�องการของลูกค�า ในการสร�าง
โอกาสทางการตลาดและประสิทธิภาพในการแข2งขันท่ีนําไปสู2ผลการดําเนินงานของธุรกิจท่ีบรรลุ
เปjาหมายของธุรกิจ ซ่ึงความสําคัญของทฤษฎีความสามารถเชิงพลวัตชี้ให�เห็นถึงการดําเนินงานของธุรกิจใน
ปrจจุบันท่ีไม2ได�ข้ึนอยู2กับทรัพยากรภายในท่ีเป;นทรัพยากรพ้ืนฐานหลักแต2เพียงอย2างเดียว แต2ธุรกิจ
สามารถได�รับผลกระทบโดยตรงจากสภาพแวดล�อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย2างรวดเร็วจากภายนอกท่ี
ทําให�ธุรกิจต�องให�ความสําคัญกับการจัดการเครือข2ายทางธุรกิจ การสร�างสรรค#แนวคิดใหม2ในบริการ
หรือผลิตภัณฑ# รวมถึงการใช�เทคโนโลยีให�เหมาะสมกับความต�องการจากภายนอกที่จะนํามาซ่ึง
นวัตกรรมใหม2 ๆ ในการบริการและการผลิต (Burni and Verona, 2009) โดยฐานทรัพยากรของ
องค#กรถือเป;นทรัพยากรท่ีสําคัญในการพัฒนาความสามารถเฉพาะท่ีเป;นเอกลักษณ#ขององค#กรในการ
สร�างความแตกต2างของความได�เปรียบเชิงการแข2งขันในบริบททางสภาพแวดล�อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อย2างรวดเร็ว แต2หากธุรกิจไม2ได�มีการเตรียมความพร�อมในการรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล2าว ย2อม
มีผลกระทบต2อการดําเนินงานและการเจริญเติบโตของธุรกิจในระยะยาวได� แต2ถ�าธุรกิจมีการเรียนรู�
ภายในองค#กรโดยอาศัยการผสมผสานการปรับเปลี่ยนแนวคิด ทักษะ ความสามารถในการสร�างสรรค#
ด�วยการพัฒนารูปแบบใหม2 ๆ ในการบริการหรือการผลิตท่ีตอบสนองความต�องการของลูกค�าร2วมกับ
การจัดการทรัพยากรภายในองค#กรในรูปแบบต2าง ๆ อย2างเหมาะสม ย2อมสะท�อนให�เห็นถึงความสามารถ
เชิงพลวัตขององค#กรในการปฏิรูปธุรกิจท่ีสอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมภายนอกได� 
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การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาทฤษฎีพ้ืนฐานท้ัง 2 ทฤษฎีท่ีกล2าวมาข�างต�น ผู�วิจัยจึงได�นํามาพัฒนากรอบ
แนวคิดการวิจัย โดยแสดงให�เห็นความสัมพันธ#ระหว2างตัวแปรท่ีศึกษาท้ังหมด อันประกอบด�วย         
ตัวแปรอิสระ ได�แก2 แนวคิดนวัตกรรมการบริการ (service innovation idea) ความสามารถ
การบูรณาการทางเทคโนโลยี (technology integration ability) และการผสมผสานความร2วมมือกัน
ของธุรกิจ (business co-creation synergy) ท่ีมีผลกระทบต2อตัวแปรตาม ได�แก2 ประสิทธิภาพใน
การแข2งขัน (competitive efficiency) โอกาสทางการตลาด (market opportunity) และผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจ (business performance) และจากการทบทวนวรรณกรรมพบว2า ปrจจัยท่ี
ผลักดันให�เกิดความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ (service innovation capability) ได�แก2 การบูรณาการ
ความรู�ขององค#กร (organizational knowledge integration) และการรับรู�คุณค2าของลูกค�า 
(perception of customer value) ซ่ึงมีสภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจ (business environment 
dynamism) เป;นตัวแปรแทรกท่ีส2งผลกระทบต2อความสัมพันธ#ระหว2างประสิทธิภาพในการแข2งขัน 
โอกาสทางการตลาด และผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย สามารถนําเสนอดัง
ภาพประกอบต2อไปนี้  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

H4  

H5  
H8ก – H8ค  
 H6ก – H6ข 

 

H1ก – H1ข 
 

การบูรณาการความรู�           
ขององค#กร    

(organizational knowledge 
integration) 

ผลการดําเนินงาน         
ของธุรกิจ                       

(business performance) 

ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ 
Service Innovation Capability 

แนวคิดนวัตกรรมการบริการ                     
(service innovation idea) 

ความสามารถ                               
การบูรณาการทางเทคโนโลยี                          

(technology integration ability) 

 
การผสานความร2วมมือกันของธุรกิจ 
(business co-creation synergy) 

 
การรับรู�คุณค2าของลูกค�า              

(perception of   customer 
value) 

ประสิทธิภาพในการแข2งขัน 
(competitive efficiency) 

โอกาสทางการตลาด           
(market opportunity) 

สภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจ   
(business environmental dynamism) 

H7ก – H7ค 

H2ก – H2ข 
 

H3ก – H3ข 
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แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ 
 การวิจัยครั้งนี้ได�ทบทวนวรรณกรรมรวมถึงแนวคิดท่ีเก่ียวข�องกับความสามารถด�าน
นวัตกรรมบริการ มีรายละเอียดดังนี้  

1. แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรม (innovation) 
  ทฤษฎีนวัตกรรมมีบทบาทสําคัญต2อการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซ่ึง
นวัตกรรมถือเป;นสิ่งท่ีองค#กรควรให�ความสําคัญเนื่องจากเป;นการทําสิ่งใหม2ข้ึนมาด�วยความสามารถใน
การใช�ความรู� ทักษะ ความคิดสร�างสรรค# รวมถึงประสบการณ#ทางเทคโนโลยีในการจัดการและพัฒนา        
ผลิตภัณฑ#หรือบริการใหม2 ๆ ท่ีตอบสนองความต�องการของตลาด โดยการนําแนวความคิดใหม2หรือ
การใช�ประโยชน#จากสิ่งท่ีมีอยู2นํามาใช�ในรูปแบบใหม2 เพื่อให�เกิดประโยชน#ทางเศรษฐกิจ หรืออาจ
กล2าวได�ว2าเป;นการทําในสิ่งท่ีแตกต2างจากคนอ่ืนโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงสิ่ง ๆ ต2างท่ีเกิดข้ึนรอบ ๆ ตัว
ให�กลายมาเป;นโอกาส จากนั้นนําแนวความคิดใหม2ไปทําให�เกิดประโยชน#ต2อตนเองและสังคม 
(Schumpeter, 1934) นอกจากนี้นวัตกรรมยังเป;นการคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งของท่ีถูกรับรู�ว2าเป;นสิ่งใหม2
สําหรับบุคคลหรือหน2วยงานต2าง ๆ ท่ีนําไปใช�ประโยชน# (Rogers, 1983) อีกท้ังนวัตกรรมยังเป;นเรื่อง
ของกระบวนการแสวงหา การดําเนินงาน จัดเก็บ ตลอดจนใช�ประโยชน#จากข�อมูลในด�านการสร�าง
ความรู� การวิจัยและพัฒนา การผลิต การพาณิชย# รวมถึงการอยู2รอดของธุรกิจ (Perez-Bustamante, 
1999) และยังหมายถึงการใช�ความคิดหรือพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนใหม2ในองค#กรและวัฒนธรรมสามารถ
เป;นได�ท้ังผลิตภัณฑ#และบริการใหม2 รวมถึงเทคโนโลยีใหม2ที่อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะเฉียบพลันหรือค2อยเป;นค2อยไป (Herkema, 2003) ซ่ึงเป;นเครื่องมือท่ีสําคัญของธุรกิจในการ
สร�างศักยภาพการแข2งขันในเชิงธุรกิจและความมั่งคั่ง โดยใช�ทรัพยากรที่มีอยู2หรือจากทรัพยากรท่ี
สร�างข้ึนมาใหม2 และยังเป;นการพัฒนาข้ึนจากความรู�ใหม2อีกทางหนึ่งด�วย (Drucker, 1985) อย2างไรก็ตาม
นวัตกรรมบริการยังถือเป;นกิจกรรมท่ีเก่ียวกับเทคนิคการออกแบบการผลิต การจัดการการผลิต 
รวมถึงการค�าท่ีเก่ียวข�องกับผลิตภัณฑ#หรือบริการใหม2สําหรับตลาดในการนําเอากระบวนการหรือ
เครื่องมือใหม2 ๆ ท่ีได�รับการปรับปรุงแล�วมาใช�ในเชิงพาณิชย#เป;นครั้งแรก (Freeman and Soete, 1997)             
  นอกจากนี้นวัตกรรมมีความสําคัญต2อธุรกิจเป;นอย2างมาก ถ�าเราไม2มีการสร�างนวัตกรรม
ข้ึนมาใหม2ก็เหมือนกับคนท่ีตายไปแล�ว (Freeman, 1982) ซ่ึงหมายความว2าการท่ีองค#กรจะประสบ
ความสําเร็จได�นั้นจําเป;นต�องนําเทคโนโลยีมาใช�เพ่ือพัฒนาให�เกิดนวัตกรรมสําหรับการดําเนินงานของ
องค#กร โดยนวัตกรรมเป;นสิ่งท่ีองค#กรควรให�ความสําคัญมีอยู2ด�วยกัน 5 เรื่อง ประกอบด�วย 1) การปรับปรุง
ผลิตภัณฑ#ใหม2 โดยการแนะนําผลิตภัณฑ#หรือบริการใหม2ด�วยวิธีการปรับเปลี่ยนคุณภาพผลิตภัณฑ#
หรือบริการท่ีมีอยู2แล�ว 2) การสร�างหรือการแนะนํากระบวนการใหม2 ๆ ให�เกิดข้ึนในองค#กรหรือธุรกิจ 
3) การสร�างตลาดใหม2 โดยการสรรหาฐานลูกค�ารายใหม2หรืออาจเรียกว2าเป;นการเป�ดตลาดใหม2 
4) การพัฒนาอุปทานของตลาดใหม2 โดยการดําเนินการจัดหาวัตถุดิบหรือปrจจัยการผลิต ปrจจัยการ
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บริการอ่ืน ๆ และสุดท�าย 5) การปรับโครงสร�างหรือการพัฒนาองค#กร (Drejer, 2004) นอกจากนี้
สํานักงานนวัตกรรมแห2งชาติ (2551) ยังได�อธิบายถึงนวัตกรรมว2าเป;นสิ่งใหม2ท่ีเกิดจากการใช�ความรู�
และความคิดสร�างสรรค# ซ่ึงเกิดจาการใช�ความรู�ทักษะประสบการณ#และความคิดสร�างสรรค#ในการ
พัฒนาข้ึนท่ีมีประโยชน#ต2อเศรษฐกิจและสังคม ถ�าหากพิจารณาในมุมมองของธุรกิจ นวัตกรรม
เปรียบเสมือนกุญแจสําคัญสําหรับผู�ประกอบการ ในการแสวงหาผลประโยชน#และโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงต2าง ๆ เพ่ือสร�างความแตกต2างทางธุรกิจท้ังในตัวผลิตภัณฑ#และบริการท่ีเหนือกว2าคู2แข2ง 
(Guidice, Heames and Wang, 2009) เนื่องจากการแข2งขันทางนวัตกรรมนั้นนํามาซ่ึงคุณภาพ และ
คุณภาพนํามาซ่ึงมาตรฐาน ดังนั้นตัวแปรสําคัญท่ีมีผลกระทบต2อการสร�างสรรค#นวัตกรรม คือ การแข2งขัน 
และลูกค�า  อีกท้ังการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมเป;นสิ่ ง ที่สามารถแสดงออกมาในรูปแบบของ
ทักษะการฝ�กฝน ศักยภาพในการเรียนรู�และสามารถนําไปปฏิบัติได�จริง (Graham and Christopher, 
2002)  
  โดยนวัตกรรมแบ2งออกเป;น 2 ประเภท ดังนี้ ประเภทแรก ได�แก2 นวัตกรรมผลิตภัณฑ# 
(product innovation) หมายถึง สินค�าแบบใหม2 หรือการบริการรูปแบบใหม2ซ่ึงเป;นการนําเอา
ความคิดใหม2มาใช�เพ่ือสร�างสรรค#สินค�าหรือบริการท่ีแตกต2างจากท่ีอ่ืน (Kimberly and Evanisko, 
1981) และประเภทท่ีสอง คือ นวัตกรรมกระบวนการ (process innovation) เป;นส2วนประกอบใหม2
ท่ีได�มีการนําเอามาใช�ในกระบวนการผลิตหรือการให�บริการของธุรกิจ โดยนวัตกรรมกระบวนการจะมี
ผลกระทบทางอ�อมต2อการนําเอาสินค�าหรือบริการมาใช� (Damanpour, 1991) นอกจากนี้นวัตกรรม
ยังสามารถแบ2งได�หลายประเภทตามลักษณะของขอบเขตและวัตถุประสงค#ของการนําไปใช� ซ่ึงสามารถ
จําแนกตามเปjาหมายของนวัตกรรม จําแนกตามระดับของการเปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังจําแนกตาม
ขอบเขตของผลกระทบ (สมนึก เอ้ือจิระพงษ#พันธ# และคณะ, 2553) โดยตัวแปรหลักท่ีสําคัญในการ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ# (product innovation) มีอยู2ด�วยกัน 2 ตัวแปร ได�แก2 1) โอกาสทางด�าน
เทคโนโลยี คือ การมีองค#ความรู�ทางด�านวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ# รวมถึง
กระบวนการท่ีจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ#หรือบริการให�เกิดข้ึน 2) ความต�องการของตลาด คือ ความ
ต�องการของผู�ใช�ผลิตภัณฑ#หรือบริการใหม2 และ มีความพร�อมท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑ#หรือบริการนั้นสําหรับ
การใช� และยังส2งผลให�ผู�ท่ีเป;นเจ�าของนวัตกรรมได�รับประโยชน#จากการใช�งานจากนวัตกรรมนั้น ๆ 
(Capon et al., 1992; Gopalakrishnan and Damampour, 1997) และนวัตกรรมกระบวนการ 
(process innovation) เป;นการประยุกต#ใช�แนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการใหม2 ๆ ท่ีส2งผลให�
กระบวนการผลิตและกระบวนการทํางานในภาพรวมมีประสิทธิภาพสูงข้ึน (รักษ# วรกิจโภคาทร, 
2547) อีกท้ังยังเป;นการเปลี่ยนแนวทาง หรือวิธีในการผลิตสินค�าและบริการท่ีมีความแตกต2างออกไป
จากเดิม (ดนัย เทียนพุฒ, 2553) รวมถึงนวัตกรรมกระบวนการยังเป;นการเปลี่ยนแปลงภายในองค#กร
ท่ีมีเปjาหมายการนําไปสู2การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ#และบริการสู2ผู�บริโภคอย2างมประสิทธิภาพท่ีมี
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ความสําคัญในการสร�างความได�เปรียบทางการแข2งขันให�กับธุรกิจ (Schilling, 2008) โดยนวัตกรรม
กระบวนการจะมุ2งเน�นไปท่ีการควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และการดําเนินงาน
อย2างต2อเนื่อง ท่ีเก่ียวข�องกับกิจกรรมหรือกระบวนการขององค#กรในระบบการผลิต อันได�แก2 ปrจจัย
นําเข�า กระบวนการ และผลผลิต (Abernathy and Utterback, 1978 ; Tushman and Nadler, 
1986) อย2างไรก็ตามนวัตกรรมทางธุรกิจ (business innovation) ถือเป;นนวัตกรรมท่ีสร�างความยั่งยืน
ให�กับธุรกิจ โดยการท่ีธุรกิจจะประสบความสําเร็จได�อย2างยั่งยืนนั้น จําเป;นต�อนค�นหา “นวัตกรรม
ธุรกิจ” ของตนเองออกสู2ตลาดอย2างต2อเนื่อง ซ่ึงมิใช2เพียงแค2ความคิดสร�างสรรค# ความคิดใหม2 ๆ เพียง
อย2างเดียว แต2ต�องเป;นความคิดใหม2ที่สามารถทําผลกําไรหรือสร�างมูลค2าในเชิงพาณิชย#ได� และ
แหล2งกําเนิดนวัตกรรมท่ีสําคัญของธุรกิจอยู2ท่ี “ลูกค�า” หรือ “ตลาดการแข2งขัน” นั่นเอง (ดนัย เทียนพุฒ, 
2553) ซ่ึงการจัดการความรู�ทางนวัตกรรมในการพัฒนาองค#กรจะต�องใช�แนวคิดการพัฒนานวัตกรรม
แบบเป�ด (open innovation) ท่ีมีลักษณะของนวัตกรรมทางบริหารท่ีส2งผลกระทบต2อการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบในการดําเนินงานขององค#กรไปสู2การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ หรือการใช�ประโยชน#ในรูปแบบ
เชิงเศรษฐกิจให�มากข้ึน (Tidd et al., 2001) ซ่ึงประเภทของนวัตกรรมในงานบริการมีอยู2ด�วยกัน 
3 ประเภท คือ 1) นวัตกรรมเฉพาะ (ad hoc innovation) มีลักษณะเฉพาะของนวัตกรรมการบริการ
ท่ีเป;นนวัตกรรมกระบวนการอันเกิดจากการสร�างปฏิสัมพันธ#ร2วมกันระหว2างผู�ให�บริการและผู�รับบริการ 
2) นวัตกรรมท่ีมุ2งหวัง (anticipatory innovation) เป;นความต�องการใหม2ท่ีสามารถนําไปสู2การพัฒนา
ตลาดใหม2 อีกท้ังนวัตกรรมประเภทนี้จะให�ความสําคัญกับความสามารถขององค#กรเป;นหลัก และ
ประเภทสุดท�าย 3) การเคลื่อนย�ายความรู� (transformation of tacit knowledge) อันจะนําไปสู2
ความสามารถด�านนวัตกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน (Gallouj, 2002) ท้ังนี้ทฤษฎีนวัตกรรมจึงเปรียบเสมือนแนวคิด
พื้นฐานของการศึกษานวัตกรรมในการบริการที่จะนําไปสู2การพัฒนานวัตกรรมการบริการต2อไป 
(วลัยลักษณ# รัตนวงศ# และคณะ, 2557) 
  จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องกับแนวคิดนวัตกรรม พบว2า มีการให�คําจํากัด
ความที่หลากหลายและมีมุมมองที่แตกต2างกันไปตามความรู�และศาสตร#ของแต2ละสาขาอาชีพ ซ่ึง
ประเด็นท่ีสําคัญของนวัตกรรมและเป;นแก2นของนวัตกรรมจะประกอบด�วยมิติสําคัญ 3 มิติ ได�แก2 มิติแรก 
คือ ความใหม2 (newness) การถูกพัฒนาข้ึนใหม2ของผลิตภัณฑ#หรือบริการ รวมถึงกระบวนการท่ีมีการ
ปรับปรุงจากของเดิม หรือเป;นการพัฒนาขึ้นใหม2ที่ไม2ซํ้ากับของเดิมท่ีมีอยู2 (Utterback, 2004; 
Tushman and Nadler, 1986; Freeman and Soete, 1997; Betje, 1998 ; Herkma, 2003; 
Schilling, 2008) มิติที่สอง คือ ประโยชน#ในเชิงเศรษฐกิจ (economic benefit) เป;นการสร�าง
ความ สําเร็จเชิงพาณิชย#ท่ีก2อให�เกิดมูลค2าเพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาสิ่งใหม2 อันส2งผลประโยชน#ท่ีจะเกิด
ข้ึนกับการวัดค2าเป;นตัวเงินหรือไม2เป;นตัวเงินโดยตรงก็ได� (Utterback, 1994; Drucker, 1985; 
Damanpour, 1987; Smits, 2002; DTI, 2004) และมิติสุดท�าย คือ การใช�ความรู�และความคิด
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สร�างสรรค# (knowledge and creativity idea) เป;นสิ่งท่ีนวัตกรรมนั้นต�องเกิดจากการใช�ความรู�และ
ความคิดสร�างสรรค#เป;นฐานในการพัฒนาให�เกิดสิ่งใหม2 มิใช2เกิดจากการลอกเลียนแบบ หรือการทําซํ้า 
(Evan, 1996; Drucker, 1993; Roger, 1995; Perez-Bustamante, 1999; Smits, 2002; Lemon 
and Sahota, 2003; DTI, 2004; Schilling, 2008) จากข�อแนวคิดท้ังหมดท่ีเก่ียวกับนวัตกรรม
สามารถสรุปในทัศนคติของผู�วิจัยได�ว2า นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม2ท่ีเกิดจาก ความคิด การกระทํา ใน
การใช�ความรู�เชิงสร�างสรรค#ประกอบกับความสามารถเชิงพวัต เพ่ือสร�างผลิตภัณฑ#หรือบริการใหม2 ๆ 
รวมถึงการพัฒนาของเดิมท่ีมีอยู2ให�ดียิ่งข้ึนโดยผ2านกระบวนการผลิต โดยนําเอาวิธีการใหม2 ๆ มาปฏิบัติ
เพ่ือให�เกิดประโยชน#ในการนําไปใช�ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเกิดผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ
และสร�างความได�เปรียบทางการแข2งขันของธุรกิจ 

2. แนวคิดเก่ียวกับการบริการ (service) 
  แนวคิดการบริการเป;นสิ่งสําคัญในการดําเนินกิจกรรมให�สําหรับผู�บริโภคท่ีมีความจําเป;น
อย2างมากในการช2วยให�ผู�บริโภคมีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึนในการดําเนินชีวิต (ชลิดา บุญเรือง, 
2551) การบริการ (service) จึงเป;นการให�บริการท่ีถือการปฏิบัติงานท่ีกระทําอยู2หรือการติดต2อท่ีมี
ความเก่ียวข�องกับผู�ใช�บริการ โดยการให�บุคคลต2าง ๆ สามารถใช�ประโยชน#ในทางใดทางหนึ่ง ด�วยวิธีการท่ี
หลากหลายในการทําให�บุคคลต2าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องได�รับการช2วยเหลือในประโยชน#ที่พวกเขาเหล2านั้น
ต�องการ หรืออาจเป;นการอํานวยความสะดวกโดยการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสนองความต�องการของ
ผู�ใช�บริการ ซ่ึงสามารถกระทําได�หลากหลายวิธีในการช2วยเหลือและอํานวยความสะดวกให�แก2
ผู�ใช�บริการ (สมิต สัชฌุกร, 2542) อีกท้ังการบริการยังหมายถึง กิจกรรมหนึ่งหรือกิจกรรมท่ีหลากหลาย
อันมีลักษณะไม2อาจจับต�องได� โดยส2วนใหญ2จะเกิดข้ึนจากการปฏิสัมพันธ#ระหว2างลูกค�ากับพนักงาน
บริการหรือลูกค�ากับผู�ผลิตสินค�ากับระบบของการให�บริการท่ีได�จัดไว� เพ่ือช2วยผ2อนคลายปrญหาให�กับ
ลูกค�า (Gronroos, 1990) ซ่ึงการบริการท่ีจะประสบผลสําเร็จนั้นจะต�องประกอบด�วยคุณสมบัติต2าง ๆ 
ได�แก2 1) ความเชื่อถือได� (reliability) เป;นความสมํ่าเสมอและความพ่ึงพาได�ของธุรกิจในการให�บริการ       
2) การตอบสนอง (responsiveness) มีความเต็มใจที่พร�อมจะให�บริการ และมีการติดต2อกับ
ผู�ใช�บริการอย2างต2อเนื่อง รวมถึงต�องมีการปฏิบัติต2อผู�ใช�บริการเป;นอย2างดี 3) ความสามารถ (competence) 
เป;นความสามารถในการให�บริการ ความสามารถในการสื่อสาร รวมถึงความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับสิ่งท่ีจะ
ให�บริการแก2ลูกค�า 4) การเข�าถึงบริการ (access) หมายถึงความสะดวกสบายสําหรับผู�ใช�บริการใน
การเข�ารับบริการ และต�องอยู2ในสถานท่ีท่ีผู�ใช�บริการติดต2อได�สะดวก 5) ความสุภาพอ2อนโยน (courtesy) 
คือ ความสุภาพอ2อนโยนท่ีมีต2อผู�ใช�บริการ ด�วยการต�อนรับท่ีเหมาะสมหรือบุคลิกภาพท่ีดีของผู�ให�บริการ 
6) การสื่อสาร (communication) เป;นความสามารถในการชี้แจงขอบเขตหรือรายละเอียดของงาน
บริการ ด�วยวิธีการอธิบายข้ันตอนการใช�บริการให�แก2ลูกค�าเพ่ือทราบ 7) ความซ่ือสัตย# (credibility) 
เป;นความน2าเชื่อถือท่ีแสดงถึงความเท่ียงตรงไม2หลอกลวง 8) ความม่ันคง (security) คือ ความปลอดภัย
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ทางกายภาพในการใช�บริการ 9) ความเข�าใจ (understanding) การเรียนรู�พฤติกรรมผู�ใช�บริการ 
รวมถึงการแนะนําและเอาใจใช�ในรายละเอียดของผู�ใช�บริการ ด�วยความสนใจและเอาใจใส2 10) การสร�าง
สิ่งท่ีจับต�องได� (tangibility) เป;นการเตรียมวัสดุ อุปกรณ# สําหรับการบริการให�พร�อมเพ่ืออํานวยความ
สะดวกให�กับผู�ท่ีมาใช�บริการ ด�วยการจัดสถานท่ีให�สวยงามและดูสะอาดตา (Barry, 1986) ซ่ึงเปjาหมาย 
ท่ีสําคัญของการบริการ คือ การสร�างความพึงพอใจให�กับผู�ที่มาใช�บริการ โดยมีหลักการในการ
ให�บริการด�วยความเสมอภาคและเท2าเทียมกัน ไม2แบ2งแยกในการให�บริการ อันจะต�องปฏิบัติในฐานะ
เป;นปrจเจกบุคคลที่มาใช�บริการด�วยมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการให�บริการจะต�องมีรูปแบบ
การให�บริการท่ีเหมาะสมและมีความต2อเนื่องในการให�บริการ (Millet, 1954) ดังนั้นการบริการจึงมี
ลักษณะของการดําเนินงานท่ีตอบสนองความต�องการและความพึงพอใจของลูกค�าหรือผู�บริโภคในการ
สร�างผลประโยชน#ให�กับธุรกิจ (Silvestro and Johnston, 1990) เนื่องจากธุรกิจบริการมีการบริการ
เป;นสินค�าท่ีไม2สามารถจับต�องได� จึงจําเป;นต�องพัฒนารูปแบบการบริการเพ่ือยกระดับการบริการแก2
ลูกค�าให�เกิดความรับรู�ถึงบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหากธุรกิจมีแนวคิดในการใช�ความสามารถใหม2 ๆ 
ขององค#กร ท่ีเน�นความสามารถในการแลกเปลี่ยนประสบการณ#และความรู�ระหว2างลูกค�ากับพนักงาน 
รวมถึงความสามารถในการนําเสนอเพ่ือสร�างสรรค#คุณค2าใหม2ในบริการแก2ลูกค�า ความสามารถใหม2นี้
จะเป;นจุดเริ่มต�นท่ีสําคัญในการปรับเปลี่ยนจากการมุ2งขายผลิตภัณฑ#ไปสู2การนําเสนอบริการท่ีมีคุณค2า
ให�กับลูกค�าต2อไป (Bjurklo, Edcardsson and Gebauer, 2009)  
  จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องกับแนวคิดการบริการ พบว2า การบริการ หมายถึง 
กิจกรรมหนึ่งหรือกิจกรรมท่ีหลากหลายอันมีลักษณะไม2อาจจับต�องได� โดยส2วนใหญ2จะเกิดข้ึนจากการ
ปฏิสัมพันธ#ระหว2างลูกค�ากับพนักงานบริการหรือลูกค�ากับผู�ผลิตสินค�ากับระบบของการให�บริการท่ีได�
จัดไว� เพ่ือช2วยผ2อนคลายปrญหาให�กับลูกค�า (Gronroos, 1990) ด�วยการสร�างความพึงพอใจให�กับ        
ผู�ท่ีมาใช�บริการ โดยมีหลักการในการให�บริการด�วยความเสมอภาคและเท2าเทียมกัน ไม2แบ2งแยกใน
การให�บริการท่ีเป;นมาตรฐานเดียวกัน (Millet, 1954) อีกท้ังยังมุ2งเน�นความสามารถการริเริ่มสร�างสรรค#
แนวความคิดใหม2 ๆ ในการบริการ ท่ีสามารถปรับปรุงการให�บริการท่ีดีข้ึน และเป;นการปรับเปลี่ยน
การมุ2งขายผลิตภัณฑ#ท่ีนําไปสู2การเสนอคุณค2าในบริการให�แก2ลูกค�า  

3. แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมบริการ (service innovation)  
  นวัตกรรมบริการที่ให�ความสําคัญกับการปรับปรุงบริการให�ดีข้ึน รวมถึงการพัฒนา
บริการใหม2ให�กับธุรกิจ ด�วยวิธีการสรรหา การคิดค�น และการปรับปรุงการบริการท่ีแตกต2างจากคู2แข2ง
รายอ่ืน ๆ (Agarwal and Selen, 2011) นอกจากนี้ยังเป;นเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับการนําเสนอบริการใหม2
ท่ีเกิดข้ึนจากการสร�างใหม2 หรือรูปแบบการปรับปรุงใหม2ของลักษณะการทํางาน เทคโนโลยี และ
รูปแบบการใช�งานหรือด�านอ่ืน ๆ โดยนวัตกรรมบริการเป;นแนวคิดท่ีต้ังใจเพ่ือให�การบริการกับลูกค�า
ในการตอบสนองความพึงพอใจให�แก2ลูกค�าอย2างเต็มท่ี ด�วยกระบวนการปรับปรุงการดําเนินงาน และ
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ยังเพ่ิมผลกําไรให�กับธุรกิจด�วย อีกท้ังการบริการเป;นกระบวนการท่ีถูกถ2ายทอดไปสู2ลูกค�าและยังเป;น
รูปแบบในการตอบโต�ระหว2างผู�ให�บริการกับลูกค�า โดยลูกค�าจะมีอิทธิพลค2อนข�างมากต2อการปรับปรุง
กระบวนการในการให�บริการ (Ponsignon and Maull, 2008) และนวัตกรรมบริการยังเป;นแนวคิด
ในการสร�างและพัฒนาสิ่งใหม2 ๆ ขณะท่ีนวัตกรรมส2วนใหญ2ถูกพัฒนาข้ึน โดยอาศัยเทคโนโลยีเข�ามามี
ส2วนเก่ียวข�อง ซ่ึงส2วนมากเป;นการใช�เทคโนโลยีเพื่อปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการ
บริการเท2านั้น (Chen et al., 2009)  
  โดยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนจากการบริการของมนุษย#นั้นส2วนใหญ2เป;นการสร�างระดับ
ความสัมพันธ#ระหว2างผู�ให�บริการกับผู�รับบริการในการแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธ#ได�สูงกว2าเทคโนโลยี 
ดังนั้นนวัตกรรมบริการจึงถูกมองว2าเป;นแนวทางในการออกแบบโดยอาศัยมุมมองและประสบการณ#
ของลูกค�าท่ีเข�ามาใช�บริการในการมีส2วนร2วม ซ่ึงอาจใช�ระยะเวลาค2อนข�างนานและมีหลายปrจจัยท่ีเป;น
จุดเริ่มต�นของกระบวนการตัดสินใจและจบลงด�วยการตัดสินใจซ้ือหรือใช�บริการ เพราะธรรมชาติใน
ความไม2สามารถจับต�องได�ของบริการยังมีอิทธิพลสําคัญท่ียากต2อการเข�าถึงมากกว2าการผลิต ดังนั้น
นวัตกรรมบริการจึงต�องให�ความสําคัญต2อคุณค2าและความต�องการของลูกค�าเป;นหลักในการดําเนิน
ธุรกิจ (Salter and Tether, 2006) อีกท้ังนวัตกรรมบริการยังเป;นการทําความเข�าใจถึงผลของการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเป;นรูปแบบของกระบวนการ (change process) หรือ กระบวนการของตนเอง 
(process itself) ด�วยผลิตภัณฑ#ท่ีถูกผลิตข้ึนจากสิ่งท่ีไม2สามารถจับต�องได�หรือไม2มีตัวตนท่ีเกิดข้ึน
ในขณะช2วงเวลาที่ผู�รับบริการและผู�ให�บริการมีปฏิสัมพันธ#ระหว2งกัน โดยเป;นการบูรณาการความ
แตกต2างจากปrจจัยภายนอกองค#กรให�เข�ากับลักษณะของปrจจัยภายในองค#กรท่ีมีความแตกต2างกันท่ี
เป;นไปตามลักษณะและระดับของคนในองค#กร (Schneider, 1999) นอกจากนี้นวัตกรรมบริการ
ยังหมายถึงรูปแบบการให�บริการท่ีเน�นการเพ่ิมบริการเสิรมให�กับบริการหลัก ทําให�การพัฒนาบริการใหม2 ๆ 
จึงเป;นการเพ่ิมวิธีการให�กับการบริการท่ีส2งผลให�ธุรกิจสามารถแข2งขันกับคู2แข2งขันได�และนําไปสู2
ผลสําเร็จในการดําเนินงาน ด�วยการสร�างคุณประโยชน#ให�กับลูกค�าเป;นสําคัญ (Marcel, 2001) รวมถึง
นวัตกรรมบริการเป;นการนําไปสู2การสร�างสรรค#บริการใหม2 (new service) และยังเป;นการบอกถึงการ
พัฒนาท่ีสัมฤทธิ์ผลของบริการใหม2 การดําเนินงานใหม2 กิจกรรมใหม2 ท่ีอยู2ภายใต�การแก�ไขและพัฒนา 
(Drejer, 2004; Mattsson et al., 2005) อย2างไรก็ตามนวัตกรรมบริการยังมีองค#ประกอบท่ีสําคัญ  
4 องค#ประกอบ ได�แก2 องค#ประกอบท่ี 1) แนวคิดใหม2ด�านการบริการ (new service concept) เป;น
การนําเสนอคุณค2าใหม2ในการบริการด�วยวิธีการปรับปรุงและพัฒนาโดยการสร�างบริการท่ีมีรูปแบบใหม2 
องค#ประกอบท่ี 2) การปฏิสัมพันธ#กับผู�ใช�บริการ (new client interface) โดยการให�ความสําคัญใน
รูปแบบการสื่อสารระหว2างผู�ให�บริการกับผู�ใช�บริการที่ไม2ได�เป;นเพียงการสื่อสารทางเดียว แต2เป;น
รูปแบบการสื่อสารท้ังไปและกลับหรือเรียกอีกอย2างหนึ่งว2า การสื่อสารสองทาง (two-ways communication) 
องค#ประกอบท่ี 3) กระบวนการส2งมอบบริการใหม2 (new service delivery system) จะสะท�อนให�
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เห็นถึงกระบวนการในการจัดการระบบขององค#กรใหม2 เช2น การจัดการทรัพยากรบุคคล การพัฒนา
ทักษะความสามารถและทัศนคติในการบริการของพนักงานท่ีนําไปสู2การบริการอันมีเอกลักษณ#และมี
ความแตกต2างท่ีเหนือกว2าคู2แข2งขัน องค#ประกอบสุดท�าย 4) เทคโนโลยีในการให�บริการ (technological 
option) เป;นการใช�เทคโนโลยีท่ีทันสมัยหรือเทคโนโลยีใหม2 ๆ สําหรับการบริการเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานให�มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Hertog, 2000) อีกทั้งนวัตกรรมบริการยังเป;นการยกระดับ
ประสิทธิภาพควบคู2ไปกับการเพิ่มประสิทธิผลของระดับการบริการและการสร�างมูลค2าเพ่ิม (Usui, 
2009)  
  กล2าวโดยสรุป คือ นวัตกรรมบริการเป;นนําเสนอรูปแบบของการบริการและผลิตภัณฑ#ใหม2 
รวมถึงเป;นการที่นวัตกรรมการบริการจะต�องมีการตอบสนองถึงคุณค2า อีกท้ังความต�องการของ
ผู�ใช�บริการจะช2วยปรับปรุงภาพลักษณ#ท่ีนําไปสู2ความสําเร็จอย2างยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ (Henard 
and Szymanski, 2001) และยังต�องให�ความสําคัญในการบูรณาการทรัพยากรท่ีธุรกิจมีอยู2ให�สามารถ
ใช�งานได�อย2างมีประสิทธิภาพในการสร�างผลประกอบการท่ีสูงข้ึน เพ่ือความอยู2รอดของธุรกิจ 
(Roberts and Amit, 2003) และการพัฒนาการปฏิบัติงานและคุณภาพของธุรกิจในการออกแบบ
บริการใหม2จะต�องพิจารณาปrจจัยอยู2 2 ประการ คือ ความต�องการของผู�ใช�บริการ และรูปแบบ
กระบวนการจัดการภายในของธุรกิจ (Jeong and Haemoon, 1998) โดยการพัฒนาการบริการใหม2
อาจมีรูปแบบท่ีเป;นนวัตกรรมบริการหลัก (major service innovation) ด�วยวิธีการนําเสนอบริการ
หรือสินค�าท่ีออกมาใหม2 และรูปแบบท่ีสอง นวัตกรรมการบริการเสริม (supplementary service 
innovation)  ท่ีเป;นการเสริมรูปแบบในการอํานวยความสะดวกสบายใหม2 ๆ ร2วมกับการให�บริการหลัก 
รูปแบบท่ีสาม นวัตกรรมบริการกระบวนการ (major process innovation) เป;นการส2งมอบสินค�า
หรือบริการหลักที่อยู2ในตลาดด�วยวิธีการหรือการใช�กระบวนการใหม2 ๆ รูปแบบท่ีสี่ การขยายสาย
ผลิตภัณฑ# (product line extension) ด�วยวิธีการเพ่ิมสินค�าหรือบริการให�เต็มสายการผลิตมากยิ่งข้ึน 
โดยการออกแบบสินค�าและบริการตามความต�องการของผู�ใช�บริการหรือลูกค�า เพ่ือสามารถจูงใจกลุ2ม
ลูกค�ารายใหม2ได� รูปแบบท่ีห�า การขยายกระบวนการ (process line extension) เป;นกระบวนการ
ในการเพ่ิมช2องทางการส2งมอบสินค�าหรือบริการเพ่ือมุ2งท่ีจะอํานวยความสะดวกในการซ้ือสินค�าหรือ
การรับบริการเพ่ิมมากข้ึน รูปแบบท่ีหก การปรับปรุงการบริการ (service improvement) คือ การ
ปรับปรุงการดําเนินงานในการให�บริการให�ดียิ่งข้ึน ด�วยการตกแต2ง การเพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การใช�บริการ หรือการปรับทัศนียภาพของธุรกิจ เป;นต�น รูปแบบท่ี 7 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (style 
changing) เป;นวิธีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให�บริการแบบเดิมให�มีความน2าสนใจมากยิ่งข้ึนเพ่ือ
สร�างประสบการณ#ในการใช�บริการของลูกค�าที่ประทับใจมากข้ึน (Khan and Khan, 2009; 
Lovelock and Wright, 2003) 
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  จึงอาจกล2าวได�ว2า นวัตกรรมบริการเป;นความคิดสร�างสรรค#ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ#
และบริการใหม2 เพ่ือตอบสนองความต�องการอันหลากหลายของผู�ใช�บริการหรือท่ีเรียกว2า “ลูกค�า” 
ด�วยการบูรณาการศักยภาพในการบริหารจัดการของธุรกิจรวมถึงการสร�างปฏิสัมพันธ#ท่ีดีกับ
ผู�ใช�บริการเพ่ือก2อให�เกิดการสร�างคุณค2าในบริการของธุรกิจ 

4. แนวคิดความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ (service innovation capability)  
  ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการเป;นรูปแบบการจัดการธุรกิจท่ีต�องแข2งขันกับคู2แข2งขัน
ท่ีมิใช2เพียงตัวผลิตภัณฑ#หรือการบริการเพียงอย2างเดียว แต2เป;นการแข2งขันกันด�วยความสามารถของ
ธุรกิจ โดยความสามารถด�านนวัตกรรมบริการนี้เป;นแนวคิดท่ีมาจากทฤษฎีมุมมองพ้ืนฐานทรัพยากร
ขององค#กร หรือ resource based view (Penrose, 1959) ในการสร�างความสามารถท่ีแตกต2างท่ี
แสดงให�เห็นถึงระดับของทรัพยากรท่ีมีความเฉพาะและเป;นเอกลักษณ#ไม2เหมือนใคร โดยทรัพยากร
เหล2านี้เป;นปrจจัยพ้ืนฐานท่ีเป;นความได�เปรียบทางการแข2งขันขององค#กร (Buttle and Bowie, 2011) 
ตามท่ี Barney (1991) ได�กล2าวว2าการสร�างความได�เปรียบเชิงการแข2งขันท่ีก2อให�เกิดความยั่งยืนของ
องค#กรมีด�วยกันอยู2 4 องค#ประกอบ ดังนี้ องค#ประกอบท่ีหนึ่ง ความมีคุณค2าของทรัพยากร (valuable 
resource) คือ ทรัพยากรท่ีมีต�องมีผลต2อการกําหนด กลยุทธ#ให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช2น 
ความสัมพันธ#ของธุรกิจ ความสามารถทางด�านเทคโนโลยี หรืออาจจะเป;นการสร�างโอกาสและลด
อุปสรรคในการดําเนินงานขององค#กร (Dess, Lumpkin and Eisner, 2007) องค#ประกอบท่ีสอง 
ทรัพยากรนั้นต�องหายาก (rare resource) โดยผู�ท่ีสามารครอบครองทรัพยากรท่ีหายาก ยิ่งหายาก
เท2าไหร2องค#กรก็จะมีความได�เปรียบทางการแข2งขันมากเท2านั้น องค#ประกอบท่ีสาม ทรัพยากรมีความ
ยากต2อการลอกเลียนแบบ (imitate resource) ซ่ึงทรัพยากรเหล2านี้ต�องมีความเป;นเอกลักษณ# หรือ
หากจะลอกเลียนแบบก็ต�องมีต�นทุนที่สูง และเป;นทรัพยกรที่ยากต2อการเลียนแบบทางสังคม เช2น 
วัฒนธรรม ความน2าเชื่อถือ เป;นตน (Dess, Lumpkin and Eisner, 2007) และองค#ประกอบสุดท�าย 
ทรัพยากรเหล2านั้นไม2สามารถทดแทนได� (non-substitutable) เป;นทรัพยากรท่ีไม2สามารถหาทรัพยากร
อ่ืนใดมาทดแทนในตัวผลิตภัณฑ#หรือการบริการได� ซ่ึงทฤษฎีมุมมองพ้ืนฐานทรัพยากรได�รับการพัฒนา
และปรับปรุงให�ดีข้ึน โดยเริ่มจากกระบวนการจัดการกับสภาพแวดล�อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายนอก
ของบริษัทที่มีอิทธิพลต2อกระบวนการของการจัดการทรัพยากรภายในองค#กร ด�วยวิธีการเปลี่ยน
ทรัพยากรไปสู2คุณค2าของผลิตภัณฑ#หรือการให�บริการขององค#กร (Sirmon et al, 2007) 
 ท้ังนี้การจัดการทรัพยากรท่ีตนมีอยู2นั้นจะต�องมีการใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู2อย2างมีคุณค2าเพ่ือ
เป;นแรงขับเคลื่อนท่ีทําให�องค#กรเกิดความแตกต2างจากคู2แข2ง อีกท้ังการมองหาทรัยพากรท่ียังไม2ได�ถูก
ใช�งานภายในองค#กรอาจเป;นแหล2งท่ีมาของความสามารถด�านนวัตกรรมท่ีจะสร�างสรรค#บริการหรือ
ผลิตภัณฑ#ใหม2 ๆ ได� และความแตกต2างนี้เองย2อมสะท�อนให�เห็นถึงความสามารถขององค#กรท่ีมีความ
แตกต2างจากคู2แข2ง อันนําไปสู2ความได�เปรียบทางการแข2งขันอย2างยั่งยืน (Helfat and Peteraf, 
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2003) ซ่ึงเป;นการนําเอาทฤษฎีความสามารถเชิงพลวัต (dynamic capability) มาใช�เพื่อเสริม
ช2องว2างให�ทฤษฎีมุมมองพ้ืนฐานทรัพยากรมีความสมบูรณ#ยิ่งข้ึน โดยการประยุกต#ใช�ให�เข�ากับบริบท
ของนวัตกรรมบริการท่ีให�ความสําคัญกับการยกระดับการทํางาน อันเป;นการระบุความต�องการท่ีจะ
เปลี่ยนการดําเนินงานให�บริการที่มีอยู2 หรือโอกาสในการพัฒนาบริการใหม2 และยังมุ2งเน�นการ
ครอบครองในการสํารวจและเลือกโอกาสท่ีดีท่ีสุดสําหรับการเปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังเป;นการรวมกลุ2มใหม2
ท่ีเก่ียวข�องกับการเปลี่ยนแปลง โดยการใช�ประโยชน#จากทรัพยากรท่ีมีอยู2ขององค#กรให�มีประสิทธิภาพ
เหนือคู2แข2งขัน (Poppelbub et al., 2011) และยังเป;นการเรียนรู�เพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรมองค#กรและ
พิจารณาสภาพแวดล�อมปrจจุบันรวมถึงอนาคตให�องค#กรรู�เท2าทันหรือสามารถคาดการณ#ล2วงหน�าได�
สําหรับสภาพแวดล�อมท่ีมีเปลี่ยนแปลงซ่ึงจะทําให�องค#กรสามารถปรับตัวให�สอดคล�องกับสภาพแวดล�อม
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได�อย2างทันท2วงที (Miles and Snow, 1978) อีกท้ังเป;นการผสมผสาน การกําหนดค2าใหม2 
การทําใหม2 รวมถึงการสร�างใหม2ด�วยขีดความสามารถ ทรัพยากร และการปรับปรุงความสามารถหลัก
ขององค#กรในการปรับตัวให�เข�ากับสภาพแวดล�อมการแข2งขันท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให�ได�มาซ่ึงความ
ได�เปรียบในการแข2งขัน (Wang and Ahmed, 2007) เนื่องจากความสามารถเชิงพลวัตเป;นการมุ2ง
ความสนใจไปท่ีการสร�างสิ่งใหม2มากกว2าการปjองกันแหล2งท่ีมาของความได�เปรียบเชิงการแข2งขัน 
เพราะไม2มีใครสามารถท่ีจะอยู2กับทรัพย#สิน การบริการ ผลิตภัณฑ# หรือตราผลิตภัณฑ#ของตนได�ไปตลอด 
ทําให�ความสามารถเชิงพลวัตจําเป;นท่ีจะต�องมีการเตรียมวางตําแหน2งของความได�เปรียบเชิงการ
แข2งขันใหม2 ซ่ึงก็คือ “ความสามารถ” (capability) ขององค#กรนั่นเอง (Teece et al., 1997)  
 ความสามารถขององค#กร หมายถึง ความสามารถในการปรับใช�ทรัพยากรร2วมกัน โดย
ผ2านกระบวนการขององค#กรเพ่ือให�ได�ผลลัพธ#ตามท่ีต�องการ (Amit and Schoemaker, 1993) อีกท้ัง
ความสามารถไม2ควรเป;นสิ่งท่ีมีความตายตัว ไม2เช2นนั้นจะเป;นการนําไปสู2การยับยั้งมากกว2าการเป;น
ผู�ท่ีมีความสามารถด�านนวัตกรรม (Leonard-Barton, 1992; Atuahene - Gima, 2005) ดังนั้นจาก
แนวคิดความสามารถขององค#กร จึงเป;นแนวคิดท่ีมีความหลากหลายเก่ียวกับวิธีการตรวจสอบให�แน2ใจว2า
ความสามารถนั้นจะไม2ได�เป;นการพัฒนาแบบคงท่ีนั่นเอง ซ่ึงความสามารถขององค#กรเป;นความสามารถ
ในการบูรณาการ การสร�างและกําหนดค2าความสามารถภายนอกและภายในขององค#กร เพ่ือตอบสนอง
สภาพแวดล�อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย2างรวดเร็ว (Teece et al., 1997) เนื่องจากนวัตกรรมมี
ความสําคัญอย2างมากในการให�บริการ องค#กรหรือธุรกิจท่ีเน�นการบริการจึงควรให�ความสนใจกับการ
จัดการความสามารถในการพัฒนาบริการใหม2 ๆ (Gryszkiewicz et al., 2013) ซ่ึงภาคบริการเป;นส2วนท่ี
ขับเคลื่อนท่ีสําคัญในการการพัฒนาเศรษฐกิจมากท่ีสุดในโลก (Apte et al., 2008) อีกท้ังการให�บริการยัง
มีความสําคัญเพ่ิมมากข้ึนไม2ว2าจะเป;นในส2วนบริษัทท่ีเป;นผู�ผลิตหรือผู�ให�บริการ เนื่องจากการบริการท่ี
ส2งมอบนั้นจะกลายเป;นอาวุธท่ีสําคัญเหนือคู2แข2งมากกว2าตัวผลิตภัณฑ#ท่ีจับต�องได� (OECD, 2005; 
Xin et al., 2006) โดยนวัตกรรมเป;นสิ่งสําคัญสําหรับการให�บริการ (den Hertog et al., 2010) 
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นอกจากเป;นพ้ืนฐานของการรักษาความได�เปรียบในการแข2งขัน (Miller et al., 2007) และเป;นหนึ่ง
ในไม2ก่ีวิธีในการปjองกันการคุกคามเพ่ือรักษาเสถียรภาพสินค�าอุปโภคบริโภค ซ่ึงเป;นการบริการสินค�า
ท่ีเน�นราคาเป;นเกณฑ#หลักสําหรับการเลือกผู�ให�บริการ หรืออีกนัยนึงคือการปjองกันการท่ีลูกค�ามองไป
ท่ีการส2งมอบบริการตํ่าท่ีมีราคาตํ่าสุดนั่นเอง (Lyons et al., 2007) ดังนั้นเพ่ือท่ีจะสามารถรักษา
ผลการดําเนินงานหรือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานขององค#กร องค#กรหรือธุรกิจจะต�องสร�างบริการใหม2 ๆ 
(Storey and Kelly, 2001) และจําเป;นต�องพัฒนาขีดความสามารถด�านนวัตกรรมอย2างต2อเนื่อง 
(Schang et al., 2010)     
 ดังนั้นอาจกล2าวได�ว2า ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ (service innovation capability) 
เป;นความสามารถในการพัฒนาให�องค#กรเกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริการได� (Sanchez, 2001) 
และมีความเก่ียวข�องกับมิติเชิงการให�บริการขององค#กร (service-dominant firm) ซ่ึงเป;นความคิดท่ี
พยายามเข�าใจวัตถุประสงค#และลักษณะขององค#กร รวมถึงการตลาดและสังคม หรืออาจกล2าวได�
อีกนัยหนึ่งว2าเป;นความคิดที่มุ2งเน�นวิธีการส2งมอบบริการท่ีทําให�ผู�บริโภคมีความพึงพอใจ มีความสุข 
รวมถึงมีประสบการณ#ท่ีดีกับธุรกิจหรือองค#กร (Sunbo and Gallouj, 2000)  นอกจากนี้ Lawson and 
Samson, 2001 ได�อธิบายว2า ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการเป;นความสามารถท่ีต�องมีความต2อเนื่อง
ในการเปลี่ยนความรู� และความคิดท่ีนําไปสู2กระบวนการของบริการหรือผลิตภัณฑ# รวมถึงระบบท่ีเป;น
ประโยชน#ต2อองค#กรและผู�ท่ีมีส2วนได�ส2วนเสียขององค#กร โดยความสามารถด�านนวัตกรรมบริการไม2ได�
เป;นเพียงแค2ความสามารถท่ีทําให�ธุรกิจใหม2ประสบความสําเร็จในการดําเนินได�อย2างคล2องตัว หรือ
ความสามารถหลักในการจัดการทรัพยากรเพียงอย2างใดอย2างหนึ่ง แต2ความสามารถด�านนวัตกรรม
บริการยังเป;นการร2วมสิ่งต2าง ๆ ในกระบวนการทํางานของท้ังสองท้ังทรัพยากรภายในและทรัพยากร
ภายนอกองค#กรเข�าด�วยกัน ซ่ึงมีงานวิจัยพบว2า ในความเป;นจริงแล�วองค#กรที่มีความสามารถด�าน
นวัตกรรมบริการท่ีดีนั้นจะมีข�อได�เปรียบทางการแข2งขันอย2างต2อเนื่องและสามารถใช�ความสามารถ
ดังกล2าวเพ่ือให�บรรลุประสิทธิภาพในการดําเนินงานได�ในระดับท่ีสูงข้ึน (Alvarez and Barney, 2001) 
นอกจากนี้ยังความสามารถในการบริหารจัดการนวัตกรรมสําหรับการบริการจําเป;นต�องมีความสมดุล
กันระหว2างความเป;นมืออาชีพด�านการบริการท่ีหลากหลายรูปแบบ อันนํามาซ่ึงนวัตกรรมขององค#กร 
ผนวกกับความพยายามในการจัดการนวัตกรรมอย2างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อีกท้ังสิ่งท่ียากท่ีสุด
ในกระบวนการนี้คือต�องแน2ใจให�ได�ว2าความสามารถด�านนวัตกรรม หรือ ความสามารถข้ันสูง (meta-
capabilities) นั้นจะถูกสร�างข้ึนมาได�อย2างยั่งยืน (Pim et al., 2010) ดังนั้นองค#กรหรือธุรกิจท่ีมี
ความเก่ียวเนื่องกับการบริการ ส2วนมากมีความต�องการท่ีจะมีความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ เพ่ือ
นําไปสู2ความเจริญก�าวหน�าอย2างยั่งยืน ในการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ#และบริการท่ีสามารถ
ตอบสนองต2อการเปลี่ยนแปลงความต�องการของลูกค�า และความคาดหวัง หรือการมุ2งม่ันเพ่ือท่ีจะ
นําเสนอบริการท่ีเหนือกว2าคู2แข2งนั่นเอง (Poppelbuss et al., 2011)  
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 จึงอาจกล2าวได�ว2า ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการเป;นสิ่งสําคัญต2อองค#กรหรือธุรกิจท่ี
ทําให�องค#กรได�รับความได�เปรียบทางการแข2งขัน อีกท้ังองค#กรสามารถตอบสนองต2อความคาดหวัง
ของลูกค�าได�เกินกว2าท่ีลูกค�าคาดหวังไว�ได�อย2างเหมาะสมในแบบท่ีลูกค�าไม2เคยประสบมาก2อน และยัง
ถือว2าเป;นการบริการมีลักษณะท่ีเป;นเอกลักษณ#ไม2เหมือนใคร จึงสามารถทําให�เข�าใจได�ว2าความสามารถ
ด�านนวัตกรรมบริการเป;นสิ่งท่ีทําให�เกิดความได�เปรียบทางการแข2งขัน (Tang et al. 2015) โดยความ
แข็งแกร2งขององค#กรท่ีมีความสามารถด�านนวัตกรรม จะส2งผลให�การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
นอกจากนี้ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการยังแสดงให�เห็นถึงความสัมพันธ#เชิงบวกระหว2าง
ประสิทธิภาพนวัตกรรมและผลการดําเนินงานขององค#กรท่ีเพ่ิมข้ึนอย2างต2อเนื่อง (Lawson and 
Samson, 2001) ดังนั้นจาการบททวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีผ2านมา ผู�วิจัยได�สรุปวรรณกรรมและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับประเด็นความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ดังตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 สรุปทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ  
 

ผู�แตHง – ช่ือเรื่อง ท่ีมา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 

Edvardsson (1997). 
Quality in New Service 
Development: Key 
Concepts and A Frame of 
Reference. 

International 
Journal of 
Production 
Economics 

สาเหตุของการเกิดนวัตกรรมการบริการ 
ได�แก2 แนวคิดเร่ืองคุณภาพในการพัฒนา
บริการใหม2 การนําเสนอคุณค2าใหม2 ๆ ให�กับ
การบริการ ซ่ึงเป;นสิง่ที่เก่ียวข�องกับคุณค2าอัน
ไม2สามารถจับต�องได� แต2เป;นวิธีการใหม2 ๆ 
เพื่อสร�างสรรค#การบริการใหม2ให�กับองค#กร  

Kelly and Storey (2000). 
New Service 
Development: Initialtion 
Strategies. 

International 
Journal of Product 
Economics 

ปrจจัยที่มีผลกระทบทางตรงต2อการพัฒนา
นวัตกรรมบริการ ได�แก2 ความคิดสร�างสรรค# 
ซ่ึงความคิดสร�างสรรค#เป;นการริเร่ิมให�เกิด
ความสามารถในการพฒันาบริการใหม2ให�แก2
ธุรกิจ 

Liu. (2007). 
Research of Service 
Innovation Model 
Based on Customer 
Value Experience. 

Jiangsu 
Commercial 
Forum 

ปrจจัยที่ทาํให�เกิดนวัตกรรมบริการเป;นสิ่งที่
ได�มาจากการศึกษาคุณค2าและประสบการณ#
ของลูกค�า ซ่ึงต�องพิจารณาองค#ประกอบหลัก
ทั้ง 2 ส2วน คือ ผู�ให�บริการ (พนกังาน) และ
ประสบการณ#ของผู�ใช�บริการ (ลกูค�า) ทั้งนี้
นวัตกรรมบริการสามารถเกิดข้ึนได�จากการ
สื่อสารหรือการมีปฏิสัมพันธ#ที่ตรงกันระหว2าง
พนักงานกับลูกค�า 
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Edvardsson and other. 
(2006). Involving 
Customers in New Service 
Development. 

Series of 
Technology 
Management  

การได�มาซ่ึงนวัตกรรมบริการเป;นสิ่งที่ธุรกิจ
จําเป;นต�องมีการสร�างปฏิสัมพันธ#หรือการ
สื่อสารที่ประสบผลสาํเร็จและมีประสิทธิภาพ
กับลูกค�า ซ่ึงถือเป;นหัวใจหลักทีส่ําคัญของ
ธุรกิจที่ส2งผลต2อกระบวนการในการพัฒนา
บริการเพื่อสร�างคุณค2าใหม2ที่เรียกว2า
นวัตกรรมบริการให�แก2ลูกค�า  

Shang, Lin and Wu. (2009). 
Service Innovation 
Through Dynamic 
Knowledge Management. 

Industrial 
Management and 
Data Systems 

แนวคิดภายใต�ทฤษฎีความ สามารถเชิงพลวัต 
กล2าวคือ ธุรกิจต�องมีการบูรณาการความรู�
เชื่อมโยงให�เป;นหนึ่งเดียวกัน ด�วยวิธีการ
ประสานการปฏิบัติงาน การเรียนรู� การ
ทดลอง การสร�างสรรค#นวัตกรรม รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนที่ส2งผลให�เกิดนวัตกรรมบริการ
ด�วยการจัดการความรู�ให�สอดคล�องกับ
สภาพแวดล�อมทางธุรกิจภายใต�สภาพ 
แวดล�อมที่มีการเปลี่ยนแปลง  

Tang, Ta-Wei., Wang, M. 
Ching-Hung., Tang, Ya-Yun. 
(2015). Developing Service 
Innovation Capability in 
the Hotel Industry. 

Springer & Pan-
Pacific Business 
Association 
Journal, Service 
Business. 

ข�อค�นพบจากมุมมองทรัพยากรในการพัฒนา
ความสามารถด�านนวัตกรรมทางบริการของ
โรงแรมแสดงให�เห็นว2าการแบ2งปrนความรู�        
มีบทบาทสาํคัญในความสัมพนัธ#ระหว2างทุน
ทางสงัคม  และความสามารถด�านนวัตกรรม
บริการ ซ่ึงได�แก2ความสัมพันธ#ระหว2าง
เครือข2าย วัฒนธรรมความไว�วางใจ และ
วิสัยทัศน#ร2วม ด�วยการส2งเสริมแบ2งปrนความรู�
ในการเปลี่ยนศักยภาพทางด�านวัฒนธรรม
ของทุนทางสังคมให�เป;นความสามารถในการ
สร�างสรรค#นวัตกรรมบริการอย2างแท�จริง โดย
การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อสร�างองค#ความรู�
จากหลากหลายสาขาที่มีคุณค2าภายในองค#กร
ในการสร�างบริการใหม2 ๆ เพื่อสร�าง
ประสบการณ#การบริการทีไ่ม2เหมือนใคร       
ในการตอบสนองความต�องการให�กับลูกค�า  
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ผู�แตHง – ช่ือเรื่อง ท่ีมา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 
Gryszkiewicz, L., 
Giannopoulou, E. and 
Barlatier, P. J. (2013). 
Service Innovation 
Capabilities: What are 
They? 

International 
Journal of 
Services. 
Economics and 
Management 

ความสามารถขององค#กรเก่ียวข�องกับการ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อรับมือกับแนวทางในการ
ดําเนินงานภายใต�บริบทของนวตักรรมบริการ 
โดยความสาํเร็จจะข้ึนอยู2กับความ สามารถใน
การจัดการทรัพยากรและแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนาบริการใหม2 ดังนั้น
ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการจึง
จําเป;นต�องกําหนดความสามารถในการ
ให�บริการนวัตกรรมเป;นความสามารถในการ
รวมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค#กร
อย2างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเพื่อให�
สามารถดําเนินงานได�สําเร็จและบรรลุ
เปjาหมายทางกลยุทธ#ด�านนวัตกรรมบริการ 
อีกท้ังระดับของความแตกต2างท่ีจําเป;นมาก
ในความสําเร็จของนวัตกรรมบรกิารอย2างหนึ่ง
ก็คือ ความเป;นเอกลักษณ#เฉพาะตัวของ
องค#กร 

Kupper. (2001). 
Service Innovation A review 
of The State of The Art. 

Institute for 
Innovation 
Research and 
Technology 
Management 

ศึกษานวัตกรรมบริการจากจาํนวน 120
ผลงานจาํแนกหมวดหมู2ที่ส2งผลต2อนวัตกรรม
บริการได�ดังนี ้1) กลยุทธ#นวัตกรรมกับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย# 2) อิทธิพลของข�อมูล
ด�านวัตกรรมที่มีต2อลูกค�า 3) ความแตกต2าง
ด�านนวัตกรรมประเภทต2าง ๆ 4) คุณลักษณะ
เฉพาะที่มีผลกระทบต2อนวตักรรมในธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 5) การ
พัฒนาลักษณะเฉพาะของนวัตกรรมบริการใน
แต2ละธุรกิจ เช2น นวัตกรรมบริการด�านการเงิน 
นวัตกรรมบริการด�านสุขภาพ 6) ปrจจัยที่มี
อิทธิพลต2อโครงสร�างนวัตกรรมองค#กร 7) กล
ยุทธ#นวัตกรรมบริการเพื่อความได�เปรียบใน
การแข2งขัน 8) ปrจจัยทีส่นบัสนนุให�นวัตกรรม
บริการบรรลุผลสําเร็จ 9) ผลกระทบด�าน
เทคโนโลยตี2อการบริการใหม2 
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Yli-Viitala and Kuusisto. 
(2009). Locus of Service 
Innovation in Developing 
Outsourced Industrial 
Services. 

2009- 6th 
International 
RESER 
Conference 
“Public and 
Private Service in 
the New Global 
Economy”  

ปrจจัยท่ีสําคัญในการสนับสนุนให�เกิด
ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ คือ       
ผู�ให�บริการมีการจัดหาและนําเสนอ
ผลิตภัณฑ#และบริการต2าง ๆ จากภายนอก 
service – provider ด�วยการตอบสนอง
ความต�องการของลูกค�าซ่ึงประกอบด�วย
คุณลักษณะ 5 ด�านท่ีส2งผลต2อ
ความสามารถนวัตกรรมบริการ ได�แก2         
1) แนวคิดใหม2ด�านนวัตกรรมบริการ 2) การ
เป;นองค#กรแห2งนวัตกรรม3) การปฏิสัมพันธ#
กับลูกค�าด�วยระบบการบริการใหม2 4) การ
เชื่อมโยงเครือข2าย และ 5) ห2วงโซ2คุณค2าใหม2 

den Hertog, P., van der Aa, 
W. and de Jong, M. W. 
(2010). Capabilities for 
Managing Service 
innovation: Towards a 
Conceptual Framework.  
 

Journal of Service 
Management.  

นอกจากการออกแบบการให�บริการ             
และปrจจัยในการส2งมอบบริการ การวาง
ตําแหน2งเชิงกลยทุธ#ระหว2างความสามารถ
และทรัพยากรขององค#กรรวมถึงการ
ให�บริการใหม2 ๆ ถือเป;นปrจจัยทีส่ําคัญที่
ส2งผลให�เกิดความสามารถด�านนวัตกรรม
บริการ โดยการนาํมุมมองความสามารถเชิง
พลวัตมาพฒันากรอบความสามารถทาง
นวัตกรรมบริการ ได� 6 มิติ คือ 1) client คือ 
การบ2งบอกถึงความต�องการของผู�ใช�และ
ความพร�อมทางเทคโนโลยทีี่บ2งบอกถึง         
ความต�องการของผู�ใช�แนวโน�มที่โดดเด2น               
และการกําหนดค2าเทคโนโลยีใหม2                    
2) conceptualizing คือ การจัดประเภท
ของนวัตกรรมบริการโดยการสร�างพิมพ#เขียว
บริการ 3) Network คือ การรวมกลุ2มบริการ
เสริมความสามารถในการผสมผสาน 4) co - 
producing and orchestrating คือ การ
ร2วมผลิตและจดัระเบียบการจัดและการแสดง
ในระบบบริการ 



38 

 

ตารางท่ี 1 สรุปทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ (ต2อ)  
 

ผู�แตHง – ช่ือเรื่อง ท่ีมา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 
  แบบเป�ด 5) scaling and stretching คือ 

ปรับและขยายนวตักรรมบริการผ2านตรา
สินค�าและการนาํเสนอการบริการด�วยวิธีการ
สื่อสาร 6) learning คือ การปรับตัวให�เข�า
กับกระบวนทางนวัตกรรมบริการ 

Pim den Hertog, Wietze 
van der Aa, Mark W. de 
Jong, (2010). Capabilities 
for managing service 
innovation: towards a 
conceptual framework. 

Journal of 
Service 
Management 

ปrจจัยท่ีส2งผลต2อความสามารถด�านบริการ
ท่ีมีอยู2 6 มิติ ได�แก2 มิติท่ี 1 ความสามารถ
ในการรับรู�ได�โดยความต�องการของลูกค�า
และตัวเลือกทางเทคโนโลยี มิติท่ี 2 
ความสามารถในการทําให�มองเห็นภาพ
ตาม มิติท่ี 3 ความสามารถในการรวม 
กลุ2ม มิติท่ี 4 ความสามารถในการทําให�
เป;นหนึ่งเดียวกันหรือการได�รับการ
จัดเตรียม มิติท่ี 5 ความสามารถในการ
ประเมินและขยายตัวของธุรกิจ และ มิติท่ี 
6 ความสามารถในเรียนรู�และการปรับตัว 

Zitkiene, R., Kazlauskiene, 
E. and Deksnys, M. (2015). 
Dynamic Capability for 
Service Innovation.  

Management 
International 
Conference 

ความสามารถเชิงพลวัตมีความสําคัญ
สําหรับองค#กรท่ีมุ2งเน�นการให�บริการ 
เนื่องจากช2วยให�องค#กรต2าง ๆ สามารถ
ระบุโอกาสทางการตลาดและความ
ต�องการของลูกค�าในการดําเนินการกับ
โอกาสดังกล2าว โดยการจัดระเบียบ
ทรัพยากรท่ีมีอยู2 รวมถึงการได�เปรียบ
ทางการแข2งขันจากการดําเนินงานของ
องค#กร ในการหาความสอดคล�องของ 
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ตารางท่ี 1 สรุปทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ (ต2อ)  
 

ผู�แตHง – ช่ือเรื่อง ท่ีมา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 
  ความสามารถเชิงพลวัตท่ีความโดดเด2นนั้น

อยู2ด�วยกัน 5 มิติท่ีส2งผลต2อความสามารถ
ทางนวัตกรรมการบริการ คือ 1) มิติด�าน 
กลยุทธ# (strategy) 2) มิติด�านลูกค�า 
(client) 3)มิติด�านความรู� (knowledge) 
4) มิติด�านเทคโนโลยี (technology) และ 
5) มิติด�านเครือข2าย (network) 

Teece, D. J. (2007). 
Explicating Dynamic 
Capabilities : The Nature 
and Microfoundations of 
(Sustainable) Enterprise 
Performance.  

Strategic 
Management 
Journal. 

การสร�างความสามารถเชิงพลวัตเป;น      
สิ่งสําคัญสําหรับนวัตกรรมบริการในการ
นําไปใช�เพ่ือกระตุ�นความสามารถของ
องค#กรใน การรับรู� (sensing) การ         
ครอบครอง (seizing) และสร�างโอกาส 
(shape opportunity) อีกท้ังยังเป;นการ
สร�างสรรค#และการกําหนดค2าฐาน
ทรัพยากรใหม2 รวมถึงการนําเสนอบริการ
ใหม2 ๆ ในการดําเนินงานของธุรกิจ 

Hjalager. (2010). 
A Review of Innovation 
Research in tourism. 

Tourism 
management 

การทบทวนวรรณกรรมท่ีศึกษาประเด็น
ผลกระทบของนวัตกรรมในธุรกิจบริการ
สะท�อนในทิศทางเดียวกันว2า นวัตกรรม
ส2งผลให�เกิดโอกาสทางการตลาดและสร�าง
ความได�เปรียบในการแข2งขัน 

 
 จากการสรุปผลงานวิจัยของนักวิชาการท่ีกล2าวมาข�างต�นตามตารางท่ี 1 สามารถนํามา
สังเคราะห#เพ่ือสรุปความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 สังเคราะห#ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ 

 
 จากตารางท่ี 1 การทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยจากนักวิชาการหลายท2านเก่ียวกับ
ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ พบว2า การศึกษาความสามารถด�านนวัตกรรมเป;นการนํา
ความสามารถขององค#กรผสมผสานเข�ากับการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือรับมือกับแนวทางในการ
ดําเนินงานภายใต�บริบทของนวัตกรรมการให�บริการ ซ่ึงความสําเร็จขององค#กรจะข้ึนอยู2กับความสามารถ
ในการจัดการทรัพยากรและแนวทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาบริการใหม2 ดังนั้นความสามารถด�าน
นวัตกรรมบริการจึงจําเป;นต�องกําหนดความสามารถในการให�บริการทางนวัตกรรม อันเป;นความสามารถ

 

ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ 
service innovation capability 
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ในการรวมทรัพยากรท้ังภายในและภายนอกองค#กรอย2างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในดําเนินงาน
เพ่ือให�บรรลุเปjาประสงค#ขององค#กร อีกท้ังธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเนื่องกับการบริการ ส2วนมากมีความต�องการ 
ท่ีจะมีความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ เพ่ือนําไปสู2ความเจริญก�าวหน�าในการยกระดับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ#และบริการท่ีสามารถตอบสนองต2อการเปลี่ยนแปลงความต�องการของลูกค�า และความคาดหวัง 
รวมถึงความมุ2งม่ันเพ่ือท่ีจะนําเสนอบริการท่ีเหนือกว2าคู2แข2ง อีกท้ังความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ
ยังแสดงถึงลักษณะท่ีเป;นเอกลักษณ#ไม2เหมือนใคร จึงสามารถทําให�เข�าใจได�ว2าความสามารถด�าน
นวัตกรรมบริการเป;นสิ่งท่ีทําให�เกิดความได�เปรียบทางการแข2งขันท่ีนําไปสู2ผลการประกอบการท่ีมี
ประสิทธิภาพอย2างยั่งยืน  
 กล2าวโดยสรุปว2า ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการมีองค#ประกอบหลายประการ แต2ท่ีสําคัญ
และน2าสนใจ คือ แนวคิดนวัตกรรมการบริการ (service innovation idea) ความสามารถการบูรณาการ
ทางเทคโนโลยี (Technology Integration ability) และ การผสมผสานความร2วมมือกันของธุรกิจ 
(business co-creation synergy) ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงได�กําหนดขอบเขตหรือองค#ประกอบของ
ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. แนวคิดนวัตกรรมการบริการ (service innovation idea)  
  แนวคิดนวัตกรรมการบริการ หมายถึง การสร�างสรรค#บริการใหม2 (new service) และ
ยังเป;นสิ่งในการบ2งบอกถึงการพัฒนาท่ีสัมฤทธิ์ผลของบริการใหม2 กิจกรรมใหม2 กระบวนการใหม2 ท่ีอยู2
ภายใต�การแก�ไขและการพัฒนา (Drejer, 2004; Mattsson et al., 2005) อีกท้ังเป;นการนําเสนอ
ความคิดและวิธีที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริการใหม2 ๆ ท่ีเน�นความคิดแบบริเริ่มสร�างสรรค# 
(creative thinking) การคิดวิธีการหรือรูปแบบใหม2 ๆ (re-thinking) รวมถึงความเป;นเอกลักษณ#
เฉพาะตัวท่ีแตกต2าง (differentiation) ท่ีนําไปสู2นวัตกรรมการบริการท่ีต้ังใจจะให�บริการเพ่ือตอบสนอง
ความพึงพอใจให�กับลูกค�าอย2างเต็มความสามารถ อีกท้ังยังเป;นการปรับปรุงและเพ่ิมผลกําไรให�กับ
ธุรกิจ อีกท้ังการบริการเป;นกระบวนการที่ถูกถ2ายทอดไปสู2ลูกค�าและยังเป;นรูปแบบในการตอบโต�
ระหว2าง ผู�ให�บริการกับลูกค�า โดยลูกค�าจะมีอิทธิพลค2อนข�างมากต2อการปรับปรุงกระบวนการในการ
ให�บริการ (Ponsignon and Maull, 2008) นอกจากนี้แนวคิดนวัตกรรมการบริการยังเป;นการเสนอ
บริการท่ียกระดับท่ีทําให�เกิดการติดต2อสื่อสารกับลูกค�าใหม2 หรือเป;นการพบปะพูดคุยกับลูกค�า ด�วย
ระบบการส2งมอบบริการรูปแบบใหม2 สถาปrตยกรรมขององค#กรหรือธุรกิจในรูปแบบใหม2 รวมถึง
การนําเสนอการตลาดในรูปแบบใหม2 อีกท้ังยังเป;นการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริการผ2านการจัดการทรัพยากรบุคคลในมิติด�านต2าง ๆ อีกด�วย (Agarwal and Selen, 2011) 
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  โดยนวัตกรรมในการบริการนั้นแตกต2างจากนวัตกรรมด�านการผลิตเนื่องจากการ
บริการมีลักษณะท่ีไม2สามารถจับต�องได� ไม2สามารถผลิตเก็บเอาไว�ได� อีกท้ังยังต�องมีการติดต2อสื่อสาร
กับลูกค�าเพิ่มขึ้นในการดําเนินงานระหว2างการผลิตกับการบริโภคไปพร�อมกัน (Sampson and 
Spring, 2012) ซ่ึงความไม2สามารถจับต�องได�ของบริการจึงทําให�นวัตกรรมการบริการเป;นเรื่องท่ียาก
ต2อการลอกเลียนแบบได�โดยการจดสิทธิบัตร (Trott, 2012; Miles, 2005) นอกจากนี้ในการวัดผล
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของนวัตกรรมการบริการโดยส2วนใหญ2จะถูกประเมินจากพ้ืนฐานการรับรู�
ของผู�ใช�บริการ (Bessant and Tidd, 2007) ดังนั้นการสร�างสรรค#แนวคิดใหม2ให�กับการบริการจึงเป;น
กระบวนการในการดําเนินงานด�วยวิธีปฏิบัติในรูปแบบใหม2 ๆ ที่ต�องเต็มใจยอมรับในความเสียงท่ี
อาจจะเกิดข้ึนด�วย (Morgan and Berthon, 2008) อย2างไรก็ตามความแตกต2างในบริการจึงหมายถึง
นวัตกรรมที่เป;นกิจกรรมจะต�องมีการปรับให�เหมาะสมกับบริบทของบริการท่ีมีความหลากหลาย 
ซ่ึงอาจกล2าวได�ว2าเป;นแนวทางเชิงพลวัตมากข้ึนในการจัดการนวัตกรรมในด�านบริการเม่ือเทียบกับการผลิต 
ซ่ึงธุรกิจบริการบางรายเช2นโรงแรมก็มีการใช�ประโยชน#จากนวัตกรรมจากเทคโนโลยีท่ีในส2วนของการ
ติดต2อลูกค�า เพ่ือลดช2องว2างในการบรรลุมาตรฐานของการดําเนินงาน นอกจากนี้การบริการไม2สามารถ
ผลิตเก็บเอาไว�ได�ทําให�ธุรกิจไม2สามารถจัดเก็บและขายบริการใหม2ได� ในทางกลับกันผลิตภัณฑ#ท่ีเป;น
รูปธรรมสามารถทําได� อีกท้ังนวัตกรรมการบริการยังนํามาซ่ึงเทคโนโลยีและกระบวนการในการจัดการ
อุปสงค#หรือความต�องการของผู�ใช�บริการ รวมถึงความสามารถในการวางแผนท่ีดีข้ึน (Trott, 2012) 
แนวทางในการท่ีจะทําให�นวัตกรรมการบริการบรรลุเปjาหมายท่ีแท�จริงภายใต�สภาพแวดล�อมทางการ
แข2งขันท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอยู2ตลอดเวลานั้นธุรกิจต�องให�ความสําคัญกับวีธีการในการปรับเปลี่ยน
แนวคิดในการให�บริการใหม2 ๆ ซ่ึงแต2เดิมมุ2งเน�นเพียงแค2การจัดการการผลิตแต2เพียงอย2างเดียวเท2านั้น 
แต2ธุรกิจจะสามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการคิดบริการใหม2ได�อย2างค2อยเป;นค2อยไปตามวีธี
การท้ัง 4 ข้ันตอน (Sebastiani and Marco, 2010) ดังภาพประกอบท่ี 2 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 ข้ันตอนการปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม2ในการบริการ 
ท่ีมา: ปรับปรุงจากแนวคิดของ R. Sebastiani and P. Marco, “Rethinking Service Innovation : 
Four Partways to Evolution,” International Journal of Quality and Service Sciences 
2, 1 (2010): 79 -94. 

การพิจารณาระบบ
การดําเนินงานของ

องค#กรใน          
แต2ละส2วน 

การให�ความสําคัญกับ
คุณค2าของระบบ
โดยรวมท้ังหมด 

การปรับโครงสร�าง
องค#กรใหม2 

การเช่ือมโยงการ
บริการ / ตลาด

เฉพาะให�สัมพันธ#กัน
ท้ังกระบวนการ 
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  อาจกล2าวได�ว2าการท่ีจะทําให�นวัตกรรมการบริการบรรลุเปjาหมายได�ต�องมาจากการ
พัฒนาแนวทางนวัตกรรมบริการโดยการส2งเสริมและสนับสนุนให�พนักงานได�เรียนรู�วิธีการคิดโดยการ
ใช�เทคนิคความคิดสร�างสรรค#ในการแก�ไขปrญหาด�วยการระดมความคิดหรือการแลกเปลี่ยน
แนวความคิดในการแก�ไขปrญหาอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม (McFadzean, 1999) อีกท้ังยังต�องมีการจัดระบบ
ความคิดในการพัฒนาการบริการและต�องมีจัดการความรู�ท่ีจะนําไปพัฒนาการบริการใหม2ในรูปแบบท่ี
สร�างสรรค# (Gao, Li and Nakamori, 2002) นอกจากนี้การสร�างปฏิสัมพันธ#ระหว2างความคิด
สร�างสรรค#ของพนักงานกับลูกค�าส2งผลให�เกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดอันนําไปสู2การพัฒนาการ
สร�างสรรค#นวัตกรรมการบริการของธุรกิจต2อไปในอนาคต (Powell, 2008) และความคิดสร�างสรรค#ท่ี
นําไปสู2นวัตกรรมการบริการยังเป;นเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับการนําเสนอบริการใหม2ท่ีเกิดข้ึนจากการสร�างใหม2 
หรือรูปแบบการปรับปรุงใหม2ของลักษณะการทํางาน เทคโนโลยี และรูปแบบการใช�งานหรือด�านอ่ืน ๆ 
โดยนวัตกรรมบริการเป;นแนวคิดท่ีต้ังใจเพ่ือให�การบริการกับลูกค�าในการตอบสนองความพึงพอใจ
ให�แก2ลูกค�าอย2างเต็มท่ี ด�วยกระบวนการปรับปรุงการดําเนินงาน และยังเพ่ิมผลกําไรให�กับธุรกิจด�วย 
อีกท้ังการบริการเป;นกระบวนการท่ีถูกถ2ายทอดไปสู2ลูกค�าและยังเป;นรูปแบบในการตอบโต�ระหว2าง       
ผู�ให�บริการกับลูกค�า โดยลูกค�าจะมีอิทธิพลค2อนข�างมากต2อการปรับปรุงกระบวนการในการให�บริการ 
(Ponsignon and Maull, 2008) อย2างไรก็ตามหากองค#กรหรือธุรกิจให�ความสําคัญกับกระบวนการ
คิดนอกกรอบและตระหนักถึงการระดมความคิดในการทํางานเป;นทีมเพ่ือปฏิบัติงานในการแก�ไข
ปrญหาของการดําเนินงาน ย2อมมีส2วนผลักดันให�องค#กรเกิดการสร�างนวัตกรรมการบริการขององค#กร
ในระดับท่ีเหนือกว2าคู2แข2งขัน และแนวคิดนวัตกรรมการบริการยังเป;นจุดกําเนิดในการพัฒนาองค#กรท่ี
นําไปสู2เปjาหมายในการดําเนินธุรกิจได�นั่นเอง  

2. ความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี (Technology Integration ability) 
  ความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี หมายถึง วิธีการท่ีธุรกิจนําเทคโนโลยีมา
ผสมผสานกับการดําเนินธุรกิจโดยการบูรณาการทางเทคโนโลยีกับประสิทธิภาพทางธุรกิจมีความ
เก่ียวข�องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมท้ังภายในและภายนอกองค#กร ในรูปแบบของผลการ
ดําเนินงานใหม2 มาตรฐานคุณภาพ การปรับเปลี่ยนของอุปทาน รูปแบบการจัดเก็บข�อมูลและอ่ืน ๆ  
รวมถึงความสามารถทางการตลาดและรูปแบบการประชาสัมพันธ# เป;นต�น (Leonardi, 2008)  
  นอกจากนี้เทคโนโลยียังส2งผลกระทบกับด�านต2าง ๆ ในการนําเสนอนวัตกรรมบริการ 
เช2น แนวคิดในการให�บริการรูปแบบใหม2 หรืออาจจะเป;นรูปแบบในการมีปฏิสัมพันธ#ระหว2างผู�ให�บริการ
กับผู�ใช�บริการในการตอบสนองความพึงพอใจในการใช�บริการ รวมถึงรูปแบบความสัมพันธ#กับผู�ท่ีมี
ส2วนเก่ียวข�องกับธุรกิจ อีกท้ังการรับรู�ความต�องการของลูกค�ากับการเลือกใช�เทคโนโลยีอันเป;นรูปแบบ
อันชาญฉลาดจะทําให�ธุรกิจทราบถึงแนวโน�มของความต�องการท่ีแท�จริงของลูกค�า และยังเป;นอีกทางหนึ่งท่ี
สามารถออกแบบทางเลือกทางเทคโนโลยีใหม2สําหรับแนวโน�มในการบริการท่ีตอบสนองความต�องการ
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ของลูกค�าได�อีกด�วย (Pim et al., 2010) โดยจากการสังเกตนวัตกรรมบริการได�มีการใช�เทคโนโลยีท่ี
เก่ียวข�องกับข�อมูลเป;นจํานวนมาก หรือเรียกรูปแบบการใช�นวัตกรรมนี้ว2า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” 
(information communication technology หรือเรียกย2อว2า ICT) ซ่ึงได�แก2 ข�อมูลท่ีเป;นระบบ
อิเล็กทรอนิกส#ต2าง ๆ เช2น ระบบข�อมูลอิเล็กทรอนิกส#ทางธนาคาร (e-banking) หรือ ระบบข�อมูล
อิเล็กทรอนิกส#ในการจองท่ีพักของโรงแรมผ2านระบบอินเตอร#เน็ต (e-booking service) เป;นต�น เพ่ือ
ความทันสมัยของการให�บริการและวิธีการจัดการข�อมูลในการนําเสนอและให�บริการแก2ลูกค�าท่ีสะดวก
และรวดเร็วข้ึนในกระบวนการส2งมอบบริการที่หลากหลายช2องทาง รวมถึงรูปแบบการให�บริการท่ี
เหมาะสมกับผู�ใช�บริการหรือลูกค�า ด�วยการแนะนําแนวคิดการบริการตนเอง (self-service) ในการใช�
เครื่องมือสื่อสารสําหรับการทํางานแบบระบบเสมือน (application) ซ่ึงในอุตสาหกรรมบริการไม2ได�
เพียงมีแต2เพียงอุปกรณ#เครื่องใช�ในครัวและอาหารแปรรูปใหม2 ๆ เท2านั้น แต2ภาคธุรกิจบริการยังมี
เทคโนโลยีในการให�บริการท่ีทันสมัยอีกด�วย เช2น ระบบหนังสือออนไลน# รวมถึงอุปกรณ#มือถือต2าง ๆ 
ท่ีใช�ร2วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศก็มีความสําคัญไม2แพ�กัน (Segers et al., 2007) ดังนั้นการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป;นเรื่องในการบริหารจัดการสารสนเทศขององค#กรเพ่ือให�ก2อเกิดการ
ตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลง การรับรู� และการยอมรับของคนภายในองค#กรท่ีนําไปสู2การปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการบริการ อีกท้ังยังทําให�เกิดแนวคิดใหม2 ๆ กับการใช�เทคโนโลยีในควบคู2กันเพ่ือเกิด
ประโยชน#ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ในกระบวนการบริการ และยังช2วยเพ่ิมความรวดเร็ว
ให�กับลูกค�าในการตรวจสอบการส2งมอบการบริการ เพื่อทราบถึงความก�าวหน�าของข้ันตอนในการ
บริการได� (Roger, 1978)  
  ความสามารถการจัดการเทคโนโลยีแบบบูรณาการนั้นสามารถช2วยให�องค#กรหรือธุรกิจ
สามารถประเมินสถานการณ# การวางแผน การเชื่อมโยงการดําเนินงาน และกระบวนการควบคุม
เทคโนโลยี เพ่ือให�เกิดการสนับสนุนในการทํางานร2วมกันได�ดีมากยิ่งข้ึน อย2างไรก็ตามการบูรณาการ
ทางเทคโนโลยีไม2ได�หมายถึงการผสานรวมเทคโนโลยีแต2เพียงเท2านั้น แต2ยังหมายถึงการดําเนิน
กิจกรรมต2าง ๆ ด�วยหลักการวิเคราะห#และประเมินในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีให�ดีข้ึนอีกด�วย 
(Lansiti, 1997) นอกจากนี้การบูรณาการทางเทคโนโลยียังเป;นการรวมหน2วยงานต2าง ๆ ของธุรกิจเข�า
ด�วยกัน (Madhani, 2011) อีกทั้งยังเป;นการรวมโครงสร�างพื้นฐาน เช2น ระบบคมนาคมขนส2ง 
การสื่อสารโทรคมนาคม และกลยุทธ#ของธุรกิจเข�าด�วยกัน (Gunasekaran and Njgai, 2004) เพ่ือ
ตอบสนองความต�องการของข�อมูลท่ีถูกต�องให�กับลูกค�าและยังสามารถกระจายข�อมูลสารสนเทศต2าง ๆ 
ของธุรกิจได�อย2างรวดเร็ว (Connolly and Lee, 2006 ; Singh and Kasavana, 2005) อีกท้ัง
การบูรณาการทางเทคโนโลยียังเป;นการสนับสนุนความเป;นศูนย#กลางของผู�บริโภคด�วยการให�ผู�บริการ
สามารถใช�เทคโนโลยีในการเลือก ปรับแต2ง สินค�าและบริการของตน รวมถึงประสบการณ#ส2วนบุคคล
ของลูกค�าอีกด�วย (Niininen, Buhalis and March, 2007) อย2างไรก็ตามการนําระบบสารสนเทศ
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ทางเทคโนโลยีกับความสัมพันธ#ทางการตลาดมาใช�ยังสามารถช2วยให�ธุรกิจท2องเท่ียวสามารถรักษา
ความสามารถในการแข2งขันและปรับปรุงการบริหารจัดการความสัมพันธ#ทางธุรกิจกับลูกค�าได� 
(Alvarez, Marin and Casielles, 2007) ตัวอย2างกรณีศึกษาในประเทศสิงคโปร#พบว2าโรงแรมส2วนใหญ2
มีการเก็บฐานข�อมูลลูกค�าไว�ในส2วนของตลาดลูกค�าสัมพันธ# (Gan, Sim, Tan and Tan, 2006) เพ่ือดู
ลักษณะความแตกต2างทางสังคมของลูกค�าว2าเต็มใจท่ีจะรับการให�บริการข�อมูลเพ่ือติดต2อขออนุญาต
แนะนําสินค�าและบริการได�หรือไม2 อีกท้ังยังเป;นการดึงดูดลูกค�าที่มีความสนใจในการรวบรวมข�อมูล
ของลูกค�าในการติดต2อกลับอีกด�วย (Brey, So, Kim and Morrison, 2007) รวมถึงเว็บไซต#ไม2ใช2
ช2องทางการตลาดเท2านั้น แต2ยังเป;นแบบแผนทางธุรกิจในการสังเกตุพฤติกรรมของลูกค�าในการเข�าถึง
เนื้อหาของธุรกิจผ2านเว็บไซต#เพ่ือวิเคราะห#บันทึกจากกิจกรรมของลูกค�าในการทําความเข�าใจ
พฤติกรรมท่ีนําไปสู2การนําเสนอบริการได�เหมาะสมและทําให�เกิดข�อได�เปรียบทางการแข2งขันในการทํา
ธุรกิจในอนาคต (Kamuzora, 2006)  
  อาจกล2าวได�ว2าความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยีนั้นเป;นความสามารถด�าน
นวัตกรรมบริการท่ีมีความหลากหลายซ่ึงจะทําให�เกิดโอกาส เพ่ือการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการวาง
แผนการบริการใหม2ว2าจะต�องมีรูปแบบในการบริการอย2างไร รวมถึงรูปแบบในการติดต2อท่ีมีปฏิสัมพันธ#
กับลูกค�า เพ่ือตอบสนองความต�องการในการให�บริการ อีกท้ังยังถือเป;นโอกาสทางการตลาดในการ
รับรู�ข�อมูลเพ่ือนําเสนอบริการให�ตรงกับความต�องการของลูกค�า ดังนั้นความสามารถการบูรณาการ
ทางเทคโนโลยีท่ีนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข�ามาใช�ในการพัฒนาการดําเนินงานของธุรกิจท่ีเป;นโรงแรม
หรือที่พักนั้นเป;นการอํานวยความสะดวกในทุกภาคส2วนของกระบวนการดําเนินการ ต้ังแต2ระบบ
พ้ืนฐานหลักสําหรับโรงแรม เช2น แผนกลงทะเบียน (front office) แผนกให�บริการต2าง ๆ (back 
office) ระบบให�บริการอินเตอร#เน็ต (guest internet system) ระบบจัดจําหน2ายห�องพักออนไลน# 
(online distribution system) ระบบบริหารงานสมาชิก (membership management system) 
และระบบบริหารลูกค�าสัมพันธ# (customer relationship management) เป;นต�น (ไพศาล กาญจนวงศ#, 
2555) อีกท้ังยังเป;นโอกาสทางการตลาดในการนําเสนอบริการให�ตรงกับความต�องการลูกค�าซึ่ง
บางครั้งทางเลือกใหม2นี้ก็นําไปสู2รูปแบบของการให�บริการในแบบการบริการตนเอง เป;นต�น 

3. การผสานความรHวมมือกันของธุรกิจ (business co-creation synergy)  
  การผสานความร2วมมือกันของธุรกิจ หมายถึง การท่ีธุรกิจมีการแสวงหาเครือข2ายกับ
องค#กรภายนอกท่ีมีลักษณะของการดําเนินธุรกิจท่ีมีรูปแบบ ความชํานาญเฉพาะด�าน หรือบริษัทท่ีมี
ความเก่ียวข�องกันโดยการปฏิบัติงานในหน2วยงานหรือองค#กรเพ่ือให�เกิดการบรรลุเปjาหมายท่ีส2งผลให�
เกิดความสําเร็จในการดําเนินงานขององค#กร ซ่ึงทําให�เกิดพลังในการทํางานร2วมกัน (synergy) ในการ
ได�รับผลตอบแทนเชิงบวกท่ีเป;นการบรรลุเปjาหมายท่ีต้ังไว�อย2างน2าพอใจ (ธีรยุส วัฒนาศุภโชค, 2549) 
อีกท้ังยังเป;นการแลกเปลี่ยน แบ2งปrนทรัพยากร รวมถึงความสามารถระหว2างธุรกิจในการพัฒนา
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ผลิตภัณฑ#หรือบริการร2วมกันให�เกิดความเข�มแข็งและมีศักยภาพทางการแข2งขันท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
นอกจากนี้การผสานความร2วมมือทางธุรกิจเป;นการสร�างคุณค2าจากความร2วมมือระหว2างธุรกิจซ่ึงมีผล
ทําให�ธุรกิจประสบความสําเร็จ อันนําไปสู2ความได�เปรียบทางการแข2งขันท่ีเหนือคู2แข2ง (Anand and 
Khana, 2000; Dyer at el., 2001; Gulati, 1999)  
  นอกจากนี้การผสานความร2วมมือของธุรกิจยังหมายถึงการร2วมมือกันสร�าง  (co-creation) 
โดยเป;นการทํางานร2วมกันระหว2างผู�ให�บริการและผู�ใช�บริการ (ลูกค�า) ซ่ึงในกระบวนการสร�างมูลค2า
ให�กับผู� ซ้ือหรือลูกค�าท่ีมีบทบาทอย2างมากในฐานะผู�ริเริ่มในกระบวนการสร�างสรรค#นวัตกรรม 
(Chathoth et al., 2013) อย2างไรก็ตามในขณะท่ีองค#กรหรือธุรกิจให�ความสําคัญกับประสบการณ#ท่ี
ลูกค�าแบ2งปrน (shared) กันธุรกิจอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือใช�ประสบการณ#ของลูกค�าในการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ#หรือบริการของธุรกิจ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค�าให�ดียิ่งข้ึน (Vargo and 
Lusch, 2008; Suntikul and Jachna, 2016) อีกท้ังยังเป;นการทําให�เกิดพันธมิตรทางธุรกิจใหม2หรือ
อาจเรียกได�ว2าเป;น ระบบคุณค2ารูปแบบใหม2 โดยบุคคลมีความเก่ียวข�องกับการร2วมมือกันในการผลิต
ทางนวัตกรรมบริการ ด�วยการดําเนินธุรกิจรูปแบบใหม2ท่ีต�องมีความสร�างสรรค#ให�เกิดคุณค2าท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงจะต�องทําความเข�าใจในเง่ือนไขของการดําเนินงานด�านบริการร2วมกันให�มากข้ึน และผู�ให�บริการ
ท้ังสองฝ�ายจะมีความร2วมมือกันในห2วงโซ2คุณค2า (value chain) รวมถึงผู�ท่ีอยู2ในเครือข2ายท่ีมีส2วนเก่ียวข�อง
ในวงกว�างของห2วงโซคุณค2านั้นด�วย ซ่ึงเป;นกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับกระบวนการผลิตหรือบริการโดยตรง
ในการสร�างสรรค#คุณค2าอย2างต2อเนื่องและมีความสัมพันธ#กันต้ังแต2การนําเข�าวัตถุดิบ จนถึงการส2งมอบ
ให�กับลูกค�านั่นเอง (Chesbrough, 2003; Gawer and Cusumano, 2002; Huston and Sakkab, 
2006; Jacobides et al., 2006)  
  อย2างไรก็ตามการร2วมมือกันเพ่ือสร�างสรรค#การผลิตและบริการยังเป;นแนวคิดทางด�าน
ธุรกิจในการทํางานร2วมกันระหว2างผู�ให�บริการท่ีมีความแตกต2างกันในลักษณะต2อเนื่อง พูดคุย แลกเปลี่ยน
ข�อมูล รวมถึงทรัพยากรในการเรียนรู�และพัฒนาร2วมกันเพ่ือสร�างมูลค2าในสินค�าและบริการท่ีสูงข้ึนแก2
ท้ังสองฝ�าย (Prahalad and Ramaswamy, 2000) นั่นหมายความว2าผู�ให�บริการหลักมีการร2วมกัน
ออกแบบและร2วมกันผลิตนวัตกรรมบริการกับผู�ผลิตรายอ่ืน อีกท้ังการจัดการท่ีมาพร�อมกับพันธมิตรนี้
ส2วนมากลูกค�าหรือผู�ท่ีใช�บริการมีส2วนร2วมในการเป;นพันธมิตรในการร2วมผลิตและการออกแบบ
นวัตกรรมบริการด�วยจากการเสนอแนะและการมีปฏิสัมพันธ#ระหว2างผู�ให�บริการกับผู�รับบริการ (Pim 
et al., 2010) โดยลักษณะเชิงพลวัตของสภาวแวดล�อมของตลาดและความต�องการของลูกค�าท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู2ตลอดเวลา ทําให�ธุรกิจจําเป;นต�องมีปฏิสัมพันธ#กับลูกค�าในการสร�างความร2วมมือกัน
อย2างต2อเนื่อง (Grissemann and Stokburger - Sauer, 2012) อีกท้ังการร2วมมือกันเชิงพลวัตเป;น
กระบวนการสร�างมูลค2าระหว2างธุรกิจและผู�จัดส2งวัตถุดิบ (supplier) ผ2านสภาพแวดล�อมต2าง ๆ ใน
การทํางานร2วมกัน และการร2วมมือกันยังเป;นกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจอย2างต2อเนื่องซ่ึง
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เริ่มต�นด�วยนิยามเชิงโต�ตอบของปrญหาของลูกค�าหรือความต�องการของลูกค�านั่งเอง (Deighton and 
Narayandas, 2004) นอกจากนี้ Prahalad and Ramaswamy (2004) ได�ระบุองค#ประกอบความ
ร2วมมือข้ันพ้ืนฐาน 4 ประการสําหรับการร2วมมือในการสร�างสรรค# ได�แก2 1) บทสนทนา (dialogue) 
เช2น การติดต2อสื่อสาร การมีส2วนร2วมหรือความชอบในการกระทํา 2) การเข�าถึง (access) เช2น 
การแบ2งปrนข�อมูลและความรู� 3) การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) เช2น การให�ข�อมูลภายใต�
การตัดสินใจของข�อมูลนั้น และความโปร2งใส (transparency) เช2น ความซ่ือสัตย#หรือการเป�ดเผยสิ่งท่ี
เป;นจริง ซ่ึงองค#ประกอบเหล2านี้มีอยู2ในแบบจําลอง co-creation value ของ dart model และมี
ความสําคัญต2อกระบวนการปฏิสัมพันธ#ระหว2างธุรกิจและลูกค�า โดยการจับคู2องค#ประกอบท้ัง 4 นี้
ผสมผสานในบริบทท่ีแตกต2างกันจะทําให�ธุรกิจสามารถพัฒนากลยุทธ#ท่ีแตกต2างกับคู2ค�าทางธุรกิจ เพ่ือ
ดึงดูดลูกค�าของพวกเขาในฐานะผู�ร2วมงานได�ดียิ่งข้ึน (Prahalad and Ramaswamy, 2004) ดังนั้น
การผสานความร2วมมือกันของธุรกิจจึงเป;นความสามารถด�านนวัตกรรมบริการเชิงพลวัตท่ีให�
ความสําคัญกับความสามารถในการจัดการให�เป;นนวัตกรรมในรูปแบบระบบเป�ดของนวัตกรรมบริการ 
โดยการเน�นความสามารถในการร2วมกันสร�างและออกแบบผลิตภัณฑ#และบริการกับลูกค�า พันธมิตร
ทางธุรกิจท่ีเชื่อถือได� รวมถึงผู�ท่ีมีส2วนได�ส2วนเสียในกระบวนการของธุรกิจ อีกท้ังยังเป;นการร2วมมือกัน
ในเครือข2ายท่ีให�ความสําคัญไปท่ีความสามารถเชิงพลวัตหลักในการผลักดันให�เกิดแนวความคิดการ
บริการใหม2 หรือการกําหนดคุณสมบัติทางการตลาดใหม2นั่นเอง (Pim et al., 2010) 
  จึงสามารถกล2าวได�ว2า แนวคิดนวัตกรรรมการบริการ ความสามารถในการบูรณาการ
ทางเทคโนโลยี และการผสานความร2วมมือกันของธุรกิจ เป;นองค#ประกอบท่ีสําคัญท่ีทําให�ความสามารถ
ด�านนวัตกรรมบริการสามารถผลักดันและยกระดับความสามารถของธุรกิจบริการให�สูงข้ึน จากการ
จัดการทรัพยากรภายในขององค#กรท่ีมีคุณค2าซ่ึงเป;นจุดแข็งขององค#กรเพ่ือนําไปสู2การพัฒนาอันเป;น
ผลลัพธ#ด�านประสิทธิภาพในการแข2งขันในการดําเนินงานของธุรกิจ  

 
ความสัมพันธRระหวHางตัวแปรท่ีศึกษาและการกําหนดสมมติฐานของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ได�สังเคราะห#และทบทวนวรรณกรรมเพ่ือนํามาเป;นแนวทางในการอธิบาย
ความสัมพันธ#ระหว2างตัวแปรท่ีศึกษา ท่ีจะนําไปสู2การกําหนดสมมติฐานของการวิจัย ซ่ึงประกอบด�วย
ชุดความสัมพันธ#ดังต2อไปนี้  

1. ผลกระทบของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการด�านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ 
(service innovation idea) ความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี (technology integration 
ability) การผสมผสานความร2วมมือกันของธุรกิจ (business co-creation synergy) ท่ีมีต2อประสิทธิภาพ
ในการแข2งขัน (competitive efficiency) และโอกาสทางการตลาด (market opportunity) สามารถ
แสดงความสัมพันธ#ระหว2างตัวแปรท่ีศึกษาได�ดังภาพท่ี 3  
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ภาพท่ี 3 ผลกระทบของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการกับประสิทธิภาพในการแข2งขันและโอกาส

ทางการตลาด 
 
  ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ประกอบด�วย แนวคิดนวัตกรรมการบริการ 
ความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี และการผสานความร2วมมือกันของธุรกิจ นับเป;น
ความสามารถใหม2ท่ีน2าสนใจในการผลักดันให�ระดับความสามารถขององค#กรเพ่ิมสูงข้ึน ตลอดจนส2งผล
ต2อประสิทธิภาพในการแข2งขัน โอกาสทางการตลาดและผลการดําเนินงานของธุรกิจ  
  ประสิทธิภาพในการแขHงขัน (competitive efficiency)  
  ประสิทธิภาพในการแข2งขัน หมายถึง ความสามารถในการใช�ทรัพยากรได�อย2างเฉลียว
ฉลาดและเกิดความคุ2มค2าในการนําเสนอรูปแบบของผลิตภัณฑ#หรือการบริการใหม2 ๆ ให�สามารถเข�าสู2
ตลาดในการแข2งขันท่ีต�องมีความสามารถในการตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�เป;นอย2างดี โดย
อาศัยศักยภาพทางทรัพยากรและความได�เปรียบทางการแข2งขันท่ีเหนือกว2าคู2แข2งในด�านการบริการ 
โดยปrจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการสร�างประสิทธิภาพในการแข2งขันหรือความได�เปรียบของธุรกิจ คือ 
ความรู�ท่ีต�องมีการเรียนรู�อยู2ตลอดเวลาอย2างต2อเนื่องและสร�างสรรค#ท่ีจะนําไปสู2การสร�างนวัตกรรม
การบริการ (จรินทร# อาสาทรงธรรม, 2548) โดยศักยภาพและความได�เปรียบท่ีเหนือกว2าคู2แข2งขันใน
การสร�างประสิทธิภาพในการแข2งขันนั้นมีปrจจัยอยู2ด�วยกัน 4 ปrจจัย ได�แก2 ปrจจัยแรก คือ เง่ือนไขด�าน
ปrจจัยการผลิต (condition factors) ปrจจัยที่สอง เงื่อนไขด�านความต�องการ หรือด�านอุปสงค# 

ความสามารถด�านนวัตกรรม

บริการ 

แนวคิดนวัตกรรมการบริการ                     
(service innovation idea) 

ความสามารถ                               
การบูรณาการทางเทคโนโลยี                          

(technology integration ability) 

การผสานความร2วมมือกันของธุรกิจ 
(business co-creation synergy) 

 

ประสิทธิภาพในการแข2งขัน 
(competitive Efficiency) 

 

โอกาสทางการตลาด           
(market opportunity) 

H1ก – H1ข  

H3ก – H3ข 

H2ก – H2ข  
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(condition of demand) ปrจจัยท่ีสาม อุตสาหกรรมท่ีสนับสนุนและสัมพันธ#กัน (supporting and 
related industries) และปrจจัยสุดท�าย กลยุทธ# โครงสร�างและสภาพการแข2งขันของผู�ผลิต (firm 
strategy, structure and rivalry) (Porter, 1990) นอกจากนี้หากธุรกิจต�องการความได�เปรียบ
ทางการตลาดท่ีเหนือกว2าคู2แข2งขัน ธุรกิจจะต�องให�ความสําคัญและความสนใจกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล�อมผนวกกับการแสวงหารูปแบบหรือวิธีการเพ่ือเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานของ
องค#กร (Schermerhorn, Hunt and Osborn, 2005) ด�วยวิธีการนําเสนอขีดความสามารถหลักท่ี
แตกต2างจากคู2แข2งขัน ซ่ึงธุรกิจจะต�องมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู�ในการบริหาร ทักษะการบริการ 
การจัดการเทคโนโลยี ความคิดสร�างสรรค#ในผลิตภัณฑ#และบริการ รวมถึงความสามารถในการ
ตอบสนองความต�องการของลูกค�า (รังสรรค# ประเสริฐศรี, 2549) ด�วยแนวคิดใหม2ด�านการบริการซ่ึง
เป;นการนําเสนอคุณค2าใหม2ในการบริการด�วยวิธีการปรับปรุงและพัฒนาโดยการสร�างบริการท่ีมี
รูปแบบใหม2ในการยกระดับประสิทธิภาพในการแข2งขันควบคู2ไปกับการเพ่ิมประสิทธิผลของระดับการ
บริการในการสร�างมูลค2าเพ่ิมให�กับธุรกิจ (Hertog, 2000 ; Usui, 2009) อันเป;นการสะท�อนให�เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการแข2งขันของธุรกิจและการท่ีธุรกิจเน�นการให�บริการใหม2 ๆ ด�วยการผสมผสาน
ทรัพยากร องค#ความรู� และทักษะต2าง ๆ ท่ีแสดงให�เห็นถึงแนวคิดนวัตกรรมผ2านการบริการใหม2 ๆ ถือว2า
เป;นการสร�างคุณค2าและยังเป;นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข2งขันของธุรกิจ รวมถึงการแข2งขันใน
ตลาดธุรกิจยังมีโอกาสสร�างคุณค2าในการบริการให�กับลูกค�าได�อีกด�วย (Berry et al., 2006; Maglio 
and Spohrer, 2008) ในขณะที่งานวิจัยของ Fichman (2001) ได�กล2าวว2า ความสามารถทาง
เทคโนโลยีเป;นส2วนสําคัญของนวัตกรรมการบริการท่ีทรงอิทธิพลท่ีสุดในการสร�างความได�เปรียบ
ทางการแข2งขันขององค#กรได�มากท่ีสุด รวมถึงนวัตกรรมการบริการยังเป;นกุญแจสําคัญสู2ความสําเร็จ
ของธุรกิจ โดยการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในโลกปrจจุบันถือเป;นรากฐานที่สําคัญในการปรับปรุง
นวัตกรรมการบริการ และช2วยให�องค#กรต2าง ๆ สามารถส2งมอบการให�บริการท่ีดีข้ึนให�แก2ลูกค�าเพ่ือสร�าง
ความได�เปรียบทางการแข2งขันได�อีกด�วย (Ibrahim, 2014) นอกจากนี้งานวิจัยของ Desouze et al. 
(2008) ได�แสดงให�เห็นว2าการร2วมมือกันของธุรกิจเป;นเรื่องของการให�ความสําคัญต2อผู�ท่ีมีส2วนร2วมใน
การออกแบบระบบการให�บริการจากภายนอกองค#การ อันหมายรวมถึงลูกค�า และธุรกิจท่ีเก่ียวข�องถือ
เป;นทรัพยากรพ้ืนฐานของความคิดสร�างสรรค#ในการให�ข�อมูลหรือการช2วยเหลือท่ีเป;นประโยชน#ต2อการ
พัฒนาการบริการรูปแบบใหม2ที่สามารถนําไปใช�ในธุรกิจได�อย2างรวดเร็ว และสร�างความได�เปรียบ
ทางการแข2งขันและการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพให�กับองค#กร อีกท้ังการร2วมมือกันของธุรกิจในการ
ให�บริการยังส2งผลต2อระดับความพึงพอใจของลูกค�าและเพ่ิมคุณค2าให�กับตัวผลิตภัณฑ#และบริการของ
ธุรกิจได�อีกด�วย (Gruen et al., 2000)  
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  นอกจากนี้ประสิทธิภาพในการแข2งขันยังหมายถึงการแลกเปลี่ยน แบ2งปrนทรัพยากร 
รวมถึงความสามารถระหว2างธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ#หรือบริการร2วมกันให�เกิดความเข�มแข็งและ
มีศักยภาพทางการแข2งขันท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้การผสานความร2วมมือทางธุรกิจเป;น
การสร�างคุณค2าจากความร2วมมือระหว2างธุรกิจซ่ึงมีผลทําให�ธุรกิจประสบความสําเร็จ อันนําไปสู2ความ
ได�เปรียบทางการแข2งขันท่ีเหนือคู2แข2ง (Anand and Khana, 2000; Dyer at el., 2001; Gulati, 
1999)  
  จากการสังเคราะห#วรรณกรรมได�แสดงให�เห็นผลลัพธ#ท่ีสําคัญอันเกิดจากความสามารถ
ด�านนวัตกรรมบริการท่ีส2งผลกระทบต2อประสิทธิภาพในการแข2งขัน ด�วยสมมติฐานดังต2อไปนี้  
  สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ก ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการด�านแนวคิดนวัตกรรม
การบริการมีผลกระทบเชิงบวกต2อประสิทธิภาพในการแข2งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
  สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 ก ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการด�านความสามารถ
การบูรณาการทางเทคโนโลยีมีผลกระทบเชิงบวกต2อประสิทธิภาพในการแข2งขันของธุรกิจโรงแรมบูติค
ในประเทศไทย 
  สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 ก ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการด�านการผสานความ
ร2วมมือกันของธุรกิจมีผลกระทบเชิงบวกต2อประสิทธิภาพในการแข2งขันของธุรกิจโรงแรมบูติคใน
ประเทศไทย 
  โอกาสทางการตลาด (market opportunity)  
  โอกาสทางการตลาด หมายถึง ความเป;นไปได�ในการนําเสนอผลิตภัณฑ#หรือการบริการ
อย2างหนึ่งสู2ตลาดแล�วเกิดผลสําเร็จภายใต�สภาพแวดล�อมหนึ่งของธุรกิจหนึ่ง (สําอาง งามวิชา, 2539) 
ซ่ึงเป;นความได�เปรียบเชิงการแข2งขันท่ีได�จากการวิเคราะห#ปrจจัยสิ่งแวดล�อมภายนอกแล�วนํามา
กําหนดกลยุทธ#ทางการตลาดที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล�อมนั้น (สนธยา คงฤทธิ์, 2537) อีกท้ังยังต�องมี
ความสามารถในการตอบสนองความต�องการของกลุ2มเปjาหมายท่ีเป;นลูกค�าเดิมและต�องแสวงหากลุ2ม
ลูกค�ารายใหม2ด�วย และยังต�องสามารถตอบสนองความต�องการของตลาดเฉพาะกลุ2มได�อย2าง
มีประสิทธิภาพด�วยช2องทางการนําเสนอและส2งมอบสินค�าหรือบริการท่ีหลากหลาย สะดวกรวดเร็ว
ให�แก2ลูกค�า โดย Kotler (2003) กล2าวว2า โอกาสทางการตลาด เป;นการท่ีธุรกิจจะต�องหาโอกาสใน
การตอบสนองความต�องการของลูกค�าในขณะท่ีลูกค�านั้นมีความต�องการและสนใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตัว
ผลิตภัณฑ#หรือบริการให�ได� และการตอบสนองความต�องการนั้นต�องได�รับผลกําไรเป;นการตอบแทน 
โดยพิจารณาจากปrจจัยต2าง ๆ คือ จํานวนลูกค�าเปjาหมาย กําลังการซ้ือ ความกระตือรือร�นในการซ้ือ 
จากนั้นจึงหาวิธีการหรือช2องทางในการจัดจําหน2ายผลิตภัณฑ#หรือช2องทางการให�บริการท่ีเหมาะสม 
อย2างไรก็ตามเพ่ือท่ีจะตอบสนองความต�องการของลูกค�ากลุ2มเปjาหมาย ธุรกิจใดสามารถหาโอกาสทาง
การตลาดได�ดีกว2าย2อมมีความได�เปรียบทางการแข2งขันมากกว2านั่นเอง (Geenley et al., 2004) 



51 

 

ดังนั้นโอกาสทางการตลาดตามแนวคิดของ McCarthy (1975) แสดงให�เห็นถึงโอกาสทางการตลาด
ด�วยกัน 4 ช2องทาง ดังนี้ 1) โอกาสอันเกิดจากการเจาะตลาด (market penetration) เป;นความพยายาม
ของธุรกิจในการเพ่ิมอัตรายอดขายของสินค�าและบริการกับลูกค�าในปrจจุบัน โดยการใช�วิธีการปรับ
ส2วนผสมทางการตลาดให�เข�มข�นข้ึน 2) โอกาสอันเกิดจากการพัฒนาตลาด (marketing development) 
เป;นความพยายามของธุรกิจในการเพ่ิมยอดขายของสินค�าและบริการท่ีมีอยู2ในปrจจุบันเข�าสู2ตลาดแห2ง
ใหม2 3) โอกาสอันเกิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ#และบริการ (product and service development) 
ความพยายามท่ีธุรกิจจะเพ่ิมยอดขายสินค�าและบริการด�วยการพัฒนาหรือปรับปรุงสินค�าและบริการ
ข้ึนมาใหม2 4) โอกาสอันเกิดจากการขยายชนิดของผลิตภัณฑ#และบริการ (diversification) เป;นความ
พยายามของธุรกิจท่ีจะเคลื่อนตัวไปยังธุรกิจใหม2ท่ีอาจเก่ียวข�องหรือไม2เก่ียวข�องกับสินค�าและบริการเดิม
ของธุรกิจ สอดคล�องกับงานวิจัย Normann, (2002) ท่ีว2า แนวคิดนวัตกรรมการบริการเก่ียวข�องกับ
ความสามารถในการรวมองค#ประกอบอย2างชาญฉลาดของการบริการรูปแบบใหม2กับบริการเดิมท่ีมีอยู2
ในการกําหนดประสบการณ#ของบริการที่ครอบคลุมตลาดใหม2 อีกท้ังยังสอดคล�องกับงานวิจัยของ 
Omar and Williams (2009) ท่ีว2า ในอนาคตตลาดทางธุรกิจจะมุ2งสู2ระดับสากลมากข้ึนโดยการเป�ด
ตลาดใหม2 และ Gaddefors (2005) พบว2าโอกาสทางการตลาดขึ้นอยู2กับการสร�างตราสินค�า 
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมใหม2 ๆ ของตัวผลิตภัณฑ#และการบริการ และยังส2งผลกระทบต2อการ
สร�างสรรค#แนวคิดนวัตกรรมการบริการที่ก2อให�เกิดโอกาสทางการตลาด รวมถึงวิธีการดําเนินงาน
เพ่ือให�ลูกค�ารับรู�ถึงผลประโยชน#ใหม2 ๆ ท่ีดึงดูดใจลูกค�าในการตอบสนองความต�องการของลูกค�าจาก
การใช�บริการ โดยส2วนใหญ2กลุ2มผู�ท่ีใช�บริการโรงแรมบูติคเป;นกลุ2มรักอิสระท่ีต�องการหาประสบการณ#
แปลกใหม2ในการพักผ2อน ซ่ึงมีความเป;นเอกลักษณ#เฉพาะของบุคคลท่ีไม2เหมือนใครในด�านการบริการ
ของโรงแรมท่ีมีเอกลักษณ#ที่โดดเด2นตรงกับสไตล#การท2องเที่ยวของตน อันเป;นปrจจัยหลักในการ
ตัดสินใจเลือกใช�บริการท่ีพักประเภทโรงแรมบูติค รวมถึงการบริการเอาใจใส2ของพนักงานภายใน
โรงแรมท่ีมีความใส2ใจในรายละเอียดของลูกค�าเนื่องจากโรงแรมมีขนาดเล็กจึงสามารถบริการได�อย2าง
ทั่วถึงในการให�บริการที่ตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�เป;นอย2างดี (ภาวิณี เต็มดี, 2553) 
นอกจากนี้ Chathoth et al. (2013) ยังกล2าวถึงการร2วมมือกันสร�างสรรค#ผลิตภัณฑ#และบริการยัง
เป;นการทํางานร2วมกันระหว2างผู�ให�บริการและผู�ใช�บริการ อีกท้ังเป;นกระบวนการสร�างมูลค2าให�กับผู�ซ้ือ
หรือลูกค�าซึ่งมีบทบาทอย2างมากในฐานะผู�ริเริ่มในกระบวนการสร�างสรรค#นวัตกรรม นอกจากนี้ 
Pim et al., (2010) ได�กล2าวว2าเทคโนโลยียังส2งผลกระทบกับด�านต2าง ๆ ในการนําเสนอนวัตกรรมบริการ 
รวมถึงแนวคิดในการให�บริการรูปแบบใหม2 หรืออาจจะเป;นรูปแบบในการมีปฏิสัมพันธ#ระหว2าง          
ผู�ให�บริการกับผู�ใช�บริการในการตอบสนองความพึงพอใจในการใช�บริการ รวมถึงรูปแบบความสัมพันธ#
กับผู�ท่ีมีส2วนเก่ียวข�องกับธุรกิจ อีกท้ังการรับรู�ความต�องการของลูกค�ากับการเลือกใช�เทคโนโลยีอันเป;น
รูปแบบอันชาญฉลาดจะทําให�ธุรกิจทราบถึงแนวโน�มของความต�องการท่ีแท�จริงของลูกค�า และยังเป;น
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อีกทางหนึ่งท่ีสามารถออกแบบทางเลือกทางเทคโนโลยีใหม2สําหรับแนวโน�มในการบริการท่ีตอบสนอง
ความต�องการของลูกค�าได�อีกด�วย และ Martin (2010) แสดงทัศนะว2าหากแม�ว2าการสร�างสรรค#
แนวคิดนวัตกรรมการบริการใหม2 จะมีผลกระทบต2อการกําหนดเปjาหมายของธุรกิจ อย2างไรก็ตามการ
สร�างสรรค#แนวคิดใหม2ในการบริการต�องอาศัยปrจจัยท่ีหลากหลายผสมผสานเข�าด�วยกัน เพ่ือสามารถ
ตอบสนองความต�องการของลูกค�าในการดําเนินงานของธุรกิจให�เกิดประโยชน#สูงสุดในการสร�าง
โอกาสทางการตลาดกับลูกค�า  
  จากการสังเคราะห#วรรณกรรมได�แสดงให�เห็นผลลัพธ#ท่ีสําคัญอันเกิดจากความสามารถ
ด�านนวัตกรรมบริการท่ีส2งผลกระทบต2อโอกาสทางการตลาด ด�วยสมมติฐานดังต2อไปนี้  
  สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ข ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการด�านแนวคิดนวัตกรรม
การบริการมีผลกระทบเชิงบวกต2อโอกาสทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย  
  สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 ข ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการด�านความสามารถ
การบูรณาการทางเทคโนโลยีมีผลกระทบเชิงบวกต2อโอกาสทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมบูติคใน
ประเทศไทย  
  สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 ข ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการด�านการผสานความ
ร2วมมือกันของธุรกิจมีผลกระทบเชิงบวกต2อโอกาสทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 

2. ผลกระทบของประสิทธิภาพในการแข2งขัน (competitive efficiency) และโอกาสทาง 
การตลาด (market opportunity) ท่ีมีผลต2อผลการดําเนินงานของธุรกิจ (business performance) 
สามารถแสดงความสัมพันธ#ระหว2างตัวแปรท่ีศึกษาได�ดังภาพท่ี 4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 ผลกระทบของประสิทธิภาพในการแข2งขันและโอกาสทางการตลาดท่ีมีผลต2อผลการ

ดําเนินงานของธุรกิจ  
 

 

ผลการดําเนินงานของธุรกิจ                       

(business performance) 

 

ประสิทธิภาพในการแข2งขัน 

(competitive Efficiency) 

 

โอกาสทางการตลาด           

(market Opportunity) 

H4 

H5 
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  ผลการดําเนินงานของธุรกิจ (business performance)  
  ผลการดําเนินงาน หมายถึง ผลลัพธ#ท่ีเกิดจากการดําเนินงานของธุรกิจท้ังท่ีเกิดจาก
ผลลัพธ#ด�านรายได�ท่ีเป;นตัวเงิน ได�แก2 รายได�ในการดําเนินงานท่ีเป;นไปตามเปjาหมาย หรืออาจจะเป;น
อัตราเพ่ิมข้ึนของส2วนแบ2งทางการตลาดจากการดึงดูดลูกค�ารายใหม2ให�มาใช�บริการรวมถึงฐานลูกค�า
เก2าด�วย อีกส2วนหนึ่งของผลการดําเนินงาน คือ ผลลัพธ#ท่ีมิใช2รายได�หรือตัวเงิน ได�แก2 ความสามารถใน
การตอบสนองความต�องการของลูกค�า การสร�างความพึงพอใจให�กับลูกค�า การกลับมาซ้ือซํ้า มี
จํานวนลูกค�าหน�าใหม2เพิ่มขึ้น รวมถึงภาพลักษณ#และความน2าเชื่อถือของกิจการ (Jadesadalug, 
2009; Sansook, 2010) ในขณะ Raymond and Josee St-Pierre (2005) นอกจากนี้การ
ดําเนินงานทางธุรกิจท่ีให�ความสําคัญกับการเจริญเติบโตของกิจการท่ีมุ2งเน�นการใช�ทรัพยากรของ
องค#กรอย2างคุ�มค2ามากที่สุดทําให�ผลการปฏิบัติงานมีมาตรฐานต�นทุนท่ีตํ่าลง อีกท้ังยังมีความ
คุ�มค2าภายใต�การมีส2วนร2วมกับทุกฝ�ายท้ังภายในและภายนอกองค#กรในการกระจายผลิตภัณฑ#และ
บริการไปสู2ผู�บริโภค ซ่ึงผลลัพธ#ท่ีได�จากการกระทําท่ีตอบสนองความต�องการของผู�ใช�บริการนั้นถือเป;น
คําตอบจากการดําเนินงานของธุรกิจ (บุญฑวรรณ วิงวอน, 2550) และกระบวนการผลิตและการบริการ
เป;นการดําเนินงานท่ีแสดงภาพปrจจุบันของธุรกิจว2ามีประสิทธิภาพมากน�อยเพียงใด ซ่ึงเป;นประโยชน#
ต2อการวางแผนและการพัฒนาความสามารถในการดําเนินงานในอนาคต ซ่ึงการวัดผลการดําเนินงาน
ขององค#กรสามารถวัดได� 2 รูปแบบ ซ่ึงสามารถวัดได�จากผลการดําเนินงานท่ีเป;นตัวเงิน และผลการ
ดําเนินงานท่ีไม2เป;นตัวเงิน ท้ังนี้ผลการดําเนินงานท่ีเป;นตัวเงิน คือ กําไรสุทธิ ยอดขาย ส2วนแบ2งทาง
การตลาด และมูลค2าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ เป;นต�น  (De Clercq et al., 2010) ส2วนผลการดําเนินงานท่ี
มิใช2ตัวเงิน คือ การรับรู�คุณภาพความสัมพันธ#ของลูกค�า การรับรู�ความได�เปรียบทางการแข2งขัน 
รวมถึงความม่ันใจในการคงอยู2ของธุรกิจในระยะยาว (Denis, 1999) นอกจากนี้ Tidd (2001) ได�แบ2ง
มาตรการท่ีใช�ในการพิสูจน#ความสัมพันธ#ระหว2างกันของความสามารถนวัตกรรมกับผลการดําเนินงาน
ออกเป;นสองประเภท ได�แก2 กลุ2มแรกท่ีเก่ียวข�องกับผลการดําเนินงานทางบัญชีและผลการดําเนินการ
ทางการเงินซ่ึงวิธีการประเมินยังรวมถึงความสามารถในการทํากําไร ผลตอบแทนจากการลงทุน และ
ผลตอบแทนจากหุ�นส2วน อีกท้ังกลุ2มท่ีสองเก่ียวข�องกับประสิทธิภาพของตลาด เช2น หุ�น หรืออัตราการ
เติบโตของตลาด เป;นต�น จากการทบทวนวรรณะที่เกี่ยวข�องกับผลการดําเนินงาน พบว2า ผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจทําให�ทราบถึงสถานะการดําเนินงานของธุรกิจในปrจจุบันและมีความสําคัญต2อ
ประสิทธิภาพในการแข2งขันและโอกาสทางการตลาดในอนาคตด�วย (นภดล ร2มโพธิ์, 2555) โดย
กิจการต2าง ๆ ได�กําหนดแนวทางวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานจากผลการดําเนินงานท่ีต2างกัน 
บางองค#กรวัดผลจากผลการดําเนินงานทางการเงินและบางองค#กรวัดผลจากการดําเนินงานท่ีมิใช2ตัวเงิน 
แต2อาจเป;นความสัมพันธ#ระหว2างความสามารถด�านนวัตกรรมและผลการดําเนินการขององค#กร 
เป;นต�น (Chapman, 2006) อีกท้ังการชี้ให�เห็นถึงความสําคัญของการศึกษาในประเด็นดังกล2าว ท้ังผล
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การดําเนินงานของธุรกิจท่ีสามารถวัดได�จากผลการดําเนินงานท่ีเป;นตัวเงินและผลการดําเนินงานท่ี
ไม2ใช2ตัวเงิน คือ ผลกําไร ความพึงพอใจของลูกค�า การรักษาฐานลูกค�าเดิมและการแสวงหาลูกค�าใหม2  

2.1 ความสัมพันธ#ระหว2างประสิทธิภาพในการแข2งขันกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
   การดําเนินงานของธุรกิจภายใต�การแข2งขันด�านเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงท่ี
รวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน# พบว2าประสิทธิภาพในการแข2งขันของธุรกิจ เป;นอีกปrจจัยหนึ่งท่ีสนับสนุนให�
การดําเนินธุรกิจเป;นไปในทิศทางใด ดังนั้นกลยุทธ#การแข2งขันที่เหนือกว2าคู2แข2งย2อมสร�างความ
ได�เปรียบให�แก2ธุรกิจ (Hao, 1993) และความได�เปรียบในการแข2งขันย2อมมีที่มาจากกระบวนการ
ดําเนินงานภายในธุรกิจ เปjาหมายของธุรกิจ การตลาด รวมถึงสภาพแวดล�อมทางธุรกิจ (Paul, 1999) 
หากธุรกิจมีการดําเนินกลยุทธ#การแข2งขันโดยพ้ืนฐานท่ัวไป เช2น การลดต�นทุน และการสร�างความ
แตกต2างประกอบกับการใช�ยุทธวิธีเฉพาะในการแข2งขันย2อมมีผลกระทบอย2างยิ่งต2อผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจ (Spanos, Zaralis and Lioukas, 2004) โดยยุทธวิธีในการแข2งขัน (competitive 
tactics) เป;นการปฏิบัติการท่ีถูกพัฒนามาจากกลยุทธ#ของธุรกิจนั่นเอง (Barney, 2002) แต2สิ่งสําคัญ
กว2านั้น คือ ผลการดําเนินธุรกิจย2อมมีท่ีมาจากการใช�ทรัพยากรพ้ืนฐานของธุรกิจให�เกิดประสิทธิภาพ 
(Spanos and Lioukas, 2001) เช2น การพัฒนาทักษะความรู�ในการบริหารจัดการองค#กร ทักษะงาน
บริการ การจัดการเทคโนโลยี และความสามารถในการตอบสนองความต�องการของลูกค�า ตลอดจน
การแสวงหานวัตกรรมใหม2 ๆ ให�แก2ธุรกิจเพ่ือสร�างประสิทธิภาพในการแข2งขัน และเม่ือเกิดประสิทธิภาพ
ในการแข2งขันแล�วย2อมเกิดผลทําให�ธุรกิจมีรายได�เพ่ิมข้ึน มีผลการดําเนินงานโดยรวมดีข้ึน รวมถึง
สามารถสร�างภาพลักษณ#และชื่อเสียงให�แก2ธุรกิจได�ในท่ีสุด สอดคล�องกับ Koellinger (2008) และ 
Tsai and Tsai (2010) ได�ศึกษาความสามารถด�านนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
พบว2า ความสัมพันธ#เชิงบวกระหว2างความสามารถด�านนวัตกรรมบริการมีมากเท2าไหร2 ผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจยิ่งดีข้ึนเท2านั้น และการศึกษาในประเด็นการเชื่อมโยงความสามารถด�านนวัตกรรมและ
ประสิทธิภาพการทํางานของ Calantone et al. (2002) ได�พิสูจน#ให�เห็นว2า ความสามารถนวัตกรรม
เป;นปrจจัยท่ีสําคัญมากสําหรับผลการดําเนินงานขององค#กร 

2.2 ความสัมพันธ#ระหว2างโอกาสทางการตลาดกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
   การสร�างโอกาสทางการตลาดของธุรกิจมักมีอยู2เสมอ โดยสามารถค�นหาได�จาก
การหาความแตกต2าง การสร�างตราสินค�า การแบ2งส2วนตลาด การร2วมมือขององค#กรในการพัฒนา
ธุรกิจโดยได�รับความร2วมมือจากพนักงานขายท่ีมีโอกาสใกล�ชิดกับลูกค�ากลุ2มเปjาหมาย การทําตลาด
แบบคิดนอกกรอบ ตลอดจนการเสาะหา กลยุทธ#ใหม2 ๆ ท่ีสอดคล�องกับพฤติกรรมและความต�องการ
ของลูกค�าอย2างแท�จริง การสร�างโอกาสทางการตลาดดังกล2าวล�วนส2งผลต2อความยั่งยืนของธุรกิจได�
เช2นเดียวกัน (ธีรพันธ# โล2ทองคํา, 2550) ซึ่งปrจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีมีผลกระทบต2อผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจก็คือ โอกาสทางการตลาด อาจกล2าวได�ว2าเมื่อธุรกิจมีโอกาสทางการตลาดโดย
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สามารถปjอนผลิตภัณฑ#หรือบริการใหม2เข�าสู2ตลาดหรือค�นหาแนวคิดเพ่ือการปรับปรุงผลิตภัณฑ#หรือ
บริการท่ีมีอยู2เดิมให�สามารถตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�มากข้ึนแล�ว ข้ันตอนต2อไปคือการ
มุ2งเน�นการตลาดด�วยวิธีการสื่อสารการตลาดภายในท่ีเข�มแข็งผนวกกับการทําความเข�าใจและให�
ความสําคัญกับลูกค�า ตลอดจนการศึกษาคู2แข2งขันอย2างถี่ถ�วน โอกาสทางการตลาดและการมุ2งเน�น
การตลาดของธุรกิจย2อมนําไปสู2ผลการดําเนินงานท่ีดีกว2า (Cano, Carrillat and Jaramillo, 2004) 
และเม่ือธุรกิจมีโอกาสทางการตลาดเพ่ิมข้ึน ธุรกิจสามารถใช�ช2องทางท่ีหลากหลายสะดวกรวดเร็วใน
การนําเสนอผลิตภัณฑ#และบริการแก2ลูกค�าตลอดจนการมุ2งเน�นการตลาดส2งเสริมการตลาดด�วย
รูปแบบต2าง ๆ อย2างมีประสิทธิภาพซ่ึงนําไปสู2เปjาหมายการดําเนินงานด�านรายได�และด�านภาพลักษณ#
ขององค#กร (Leonard et al., 2006) ดังนั้น จึงอาจกล2าวโดยสรุปว2า เม่ือธุรกิจสามารถตอบสนอง
ความต�องการของกลุ2มลูกค�าเปjาหมาย ประกอบกับการศึกษาข�อมูลของคู2แข2งเพื่อนํามาพัฒนา
ความสามารถในการแข2งขันตลอดจนมีการประสานความร2วมมือกันสร�างสรรค#พัฒนาองค#กรธุรกิจ                        
(Sin et al., 2005) นั่นย2อมหมายถึงโอกาสทางการตลาดท่ีจะผลักดันให�ธุรกิจสามารถบรรลุเปjาหมาย
จากผลการดําเนินงานท่ีเหนือกว2า 
   จากการสังเคราะห#วรรณกรรมได�แสดงให� เห็นผลลัพธ# ท่ีสําคัญอันเกิดจาก
ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการท่ีส2งผลกระทบต2อประสิทธิภาพในการแข2งขันและโอกาสทางการ
ตลาดด�วยสมมติฐานดังต2อไปนี้  
   สมมติฐานการวิจัยท่ี 4 ประสิทธิภาพในการแข2งขันมีผลกระทบเชิงบวกต2อผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย  
   สมมติฐานการวิจัยท่ี 5 โอกาสทางการตลาดมีผลกระทบเชิงบวกต2อผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 

3. ผลกระทบของสภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจ (business environmental dynamism) 
ท่ีมีต2อความสัมพันธ#ระหว2างประสิทธิภาพในการแข2งขัน (competitive efficiency) โอกาส
ทางการตลาด (market opportunity) กับผลการดําเนินงานของธุรกิจ (business performance) 
สามารถแสดงความสัมพันธ#ระหว2างตัวแปรท่ีศึกษาได�ดังภาพท่ี 5 
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ภาพท่ี 5 ผลกระทบของสภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจท่ีมีผลต2อประสิทธิภาพในการแข2งขัน 

โอกาสทางการตลาดกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
 
  สภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจ (business environmental dynamism) 
  สภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจ หมายถึง ปrจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต2อการ
ดําเนินงานของธุรกิจซ่ึงก2อผลในเชิงบวกหรือเชิงลบต2อกระบวนการดําเนินงานในปrจจุบันและอนาคต 
อีกท้ังสภาพแวดล�อมเชิงพลวัตยังนําพาสิ่งต2าง ๆ ให�เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู2ตลอดเวลาทําให�ธุรกิจ
จําเป;นต�องมีการปรับตัวให�เข�ากับสถานการณ#ใหม2 ๆ ที่เกิดขึ้นในการเอาชนะอุปสรรค#หรือหาทาง
แก�ไขสถานการณ#ดังกล2าวท่ีไม2สามารถคาดการณ#นั้นให�ได� เช2น สภาพแวดล�อมทางเศรษฐกิจและการ
แข2งขัน พฤติกรรมผู�บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป เป;นต�น โดยสภาพแวดล�อมทางธุรกิจนั้นจะประกอบไปด�วย 
2 ลักษณะด�วยกัน คือ 1) สภาพแวดล�อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัต (environmental dynamism)  
ซ่ึงเป;นสภาพแวดล�อมท่ีมีลักษณะไม2คงทีและมีการเปลี่ยนแปลงอยู2เสมอ และ 2) สภาพแวดล�อมท่ีเน�นการ
แข2งขัน (environmental competitiveness) ท่ีมีลักษณะสะท�อนระดับความรุนแรงของการแข2งขัน
ในตลาดของธุรกิจ ในด�านจํานวนคู2แข2งขันและมิติทางการแข2งขัน เป;นต�น (Jansen et al., 2006) 
สอดคล�องกับผลการวิจัยของ Dess and Beard (1984) ท่ีว2า สภาพแวดล�อมเชิงพลวัตมีลักษณะท่ี      
ไม2คงท่ีและมีการเปลี่ยนแปลงอยู2เสมอ และสะท�อนให�เห็นถึงระดับของการเปลี่ยนแปลงของพลวัตทาง
สภาพแวดล�อมเท2านั้น นอกจากนี้ยังแสดงถึงลักษณะของสภาพแวดล�อมท่ียากต2อการพยากรณ#ในการ

 

ประสิทธิภาพในการแข2งขัน 

(competitive efficiency) 
 

ผลการดําเนินงานของธุรกิจ                       

(business performance)  

โอกาสทางการตลาด           

(market opportunity) 

H6ก – H6ข 
 

สภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจ 

 (business environmental dynamism) 
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เปลี่ยนแปลงนั้นได� อีกท้ังสภาพแวดล�อมเชิงพลวัตยังส2งผลกระทบต2อการเปลี่ยนแปลงโอกาสทางการตลาด
ทางด�านพฤติกรรมของลูกค�าท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงประสิทธิภาพในการให�บริการทางเทคโนโลยี 
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย2างต2อเนื่องในตลาดการแข2งขัน รวมถึงความผันผวนทางการจัดการผลิตภัณฑ#
และบริการหรือวัตถุดิบในการผลิต นอกจากนี้ Jansen, Van de Bosch and Volberda (2005) 
ยังพบว2า สภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย2างรวดเร็วทําให�สินค�าหรือบริการท่ีมีอยู2 ณ ปrจจุบันเกิดการ
ล�าหลังหรือล�าสมัยทําให�ธุรกิจต�องมีการพัฒนาสินค�าและบริการข้ึนใหม2เพ่ือตอบสนองความต�องการ
ของผู�บริโภคตามพฤติกรรมของผู�บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู2ตลอดเวลา ดังนั้นธุรกิจต�องให�
ความสําคัญในการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานในการผลิตสินค�าหรือการให�บริการต2าง ๆ เช2น การผสาน
เทคโนโลยีในการให�บริการภายในองค#กร ท่ีนํามาซ่ึงรูปแบบในการพัฒนาสินค�าและบริการใหม2 ๆ เพ่ือ
สร�างโอกาสทางการตลาดในการแข2งขันกับคู2แข2งอย2างมีประสิทธิภาพ (Levinthal and March, 
1993; Zahra, Nielsen and Bogner, 1999)  
 ท้ังนี้สภาพแวดล�อมท่ีมีความแตกต2างและมีความหลากหลายเป;นปrจจัยอีกประการหนึ่งท่ี
สําคัญในการสนับสนุนให�เกิดการดําเนินงานของธุรกิจที่เกิดประสิทธิภาพในการแข2งขัน อันมี
ความสามารถในการนําเสนอสิ่งใหม2 ๆ ให�เข�าสู2ตลาดในการแข2งขันกับคู2แข2งได�อย2างต2อเนื่อง จน
นําไปสู2โอกาสทางการตลาดท่ีตามมา นอกจากนี้สภาพแวดล�อมเชิงพลวัตย2อมส2งผลกระทบต2อผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจ (Worthington and Britton, 2009) แต2หากปราศจากความหลากหลายทาง
สภาพแวดล�อมทางธุรกิจท่ีทําให�ธุรกิจมีการต่ืนตัว เห็นถึงโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล�อมก็อาจ
ทําให�การบริหารจัดการธุรกิจมีความตึงเครียดอันจะส2งผลกระทบต2อความอยู2รอดของธุรกิจได� (Berry, 
Sweeting and Goto, 2006) ซ่ึงสอดคล�องกับ Christensen (2010) ท่ีกล2าวว2า ยิ่งธุรกิจทราบถึง
พฤติกรรม (behavior) และวิถีชีวิต (life style) ของผู�บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล�อม
ด�านสังคมและวัฒนธรรมมากเพียงใด ธุรกิจก็จะทราบถึงความต�องการของลูกค�าในการแสวงหาสินค�า
และบริการท่ีมีคุณภาพมากข้ึนเท2านั้น ซ่ึงเป;นโอกาสทางการตลาดสําหรับธุรกิจท่ีจะต�องพัฒนาสินค�า
และบริการให�มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตามความต�องการของผู�บริโภค นอกจากนี้การดําเนินธุรกิจใน
ปrจจุบันจําเป;นต�องพิจารณาถึงสภาพแวดล�อมเชิงพลวัตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู2ตลอดเวลาท่ีเป;นสิ่งท่ี
ส2งผลกระทบต2อประสิทธิภาพใน การแข2งขัน โอกาสทางการตลาดและผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 
เนื่องจากปrจจัยท่ีส2งผลกระทบอย2างมากอันอาจจะก2อให�เกิดผลในเชิงบวกหรือเชิงลบต2อการดําเนิน
ธุรกิจในปrจจุบันและอนาคต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมท่ีก2อให�เกิดโอกาส อุปสรรค 
จุดแข็งและจุดอ2อนต2อธุรกิจได�เช2นกัน (Lawrence and Weber, 2008)  
 นอกจากนี้ความผันผวนทางสภาพแวดล�อมเชิงพลวัตนี้ไม2อาจคาดการณ#ได�ว2าผลจากการท่ี
ลงมือปฏิบัตินั้นจะออกมาอย2างไร (Dankbaar, 1996; Stigter, 2002) โดยสถานท่ีและสิ่งแวดล�อม
ทางการดําเนินธุรกิจ การแข2งขันท้ังภายในและภายนอกองค#กรเหล2านี้มีผลกระทบต2อความสําเร็จใน
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การประกอบธุรกิจ หรืออาจทําให�การดําเนินการมีความสมบูรณ#มากยิ่งข้ึนก็ได� รวมท้ังยังสามารถ
สร�างความผันแปรในการประกอบธุรกิจให�มีความแตกต2างกันจากคู2แข2งถึงแม�จะเป;นธุรกิจประเภท
เดียวกันก็ตาม  โดยการศึกษาปrจจัยสภาพแวดล�อมเชิงพลวัตนี้ จําเป;นอย2างยิ่งท่ีจะช2วยให�ผู�ท่ีสนใจ
หรือเริ่มทําธุรกิจรายใหม2 หรือผู�ประกอบการเดิมท่ีไม2สามารถดําเนินการได�ดังเปjาหมายท่ีต้ังไว� หรือ
แม�แต2ผู�ประกอบการเดิมท่ีประสบความสําเร็จแล�วในระดับหนึ่งได�มีโอกาสตรวจสอบลักษณะ
คุณสมบัติรูปแบบของปrจจัยสิ่งแวดล�อมดังท่ีได�กล2าวมาว2าเป;นสิ่งท่ีสําคัญในการช2วยทําให�การดําเนิน
กิจการประสบความสําเร็จและเจริญเติบโตได�อย2างท่ีวางเปjาหมายไว�หรือไม2 ซ่ึงเป;นการปjองกันหรือลด
อุปสรรคและปrญหาความล�มเหลวของธุรกิจนั่นเอง (Frese, 2000) ซ่ึงสอดคล�องกับวิจัยของ Frese 
and De Kruif (2000) และ Rauch and Frese (1998) ท่ีแสดงให�เห็นว2า สภาพแวดล�อมท่ียุ2งยากจะ
สร�างความท�าทายทางธุรกิจ และทําให�เกิดความพยายามต2าง ๆ ท่ีจะจัดการกับสิ่งท่ียุ2งยากนั้นให�เกิด
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานต2อไป และสภาพแวดล�อมที่เปลี่ยนแปลงอยู2ตลอดเวลายังถือเป;น
ปrจจัยท่ีสําคัญในการกําหนดความสําเร็จหรือความล�มเหลวของผู�ประกอบการได� ดังนั้น ผู�บริหารควร
นําข�อมูลท้ังภายในองค#กรและภายนอกองค#กรมาวิเคราะห#และจัดการวางแผนกลยุทธ#ในการ
ดําเนินงานเพ่ือให�กิจการพร�อมรับมือกับสถานการณ#ท่ีเปลี่ยนแปลง โดยการปรับตัวให�สอดคล�องกับ
สภาพแวดล�อมอย2างมีประสิทธิภาพและเพ่ิมพูนศักยภาพของกิจการในด�านต2าง ๆ เช2น การลดต�นทุน 
พัฒนาปรับปรุง สร�างความแตกต2างท่ีเป;นเอกลักษณ#ให�กับสินค�าและบริการ รวมถึงการควบคุมคุณภาพ 
การส2งมอบท่ีรวดเร็วและหลากหลาย เป;นต�น (รุธิร# พนมยงค#และคณะ, 2550)    
 จากการสังเคราะห#วรรณกรรมได�แสดงให�เห็นผลลัพธ#ท่ีสําคัญอันเกิดจากสภาพแวดล�อม
เชิงพลวัตทางธุรกิจท่ีส2งผลกระทบต2อประสิทธิภาพในการแข2งขัน โอกาสทางการตลาดและผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจ ด�วยสมมติฐานดังต2อไปนี้  
 สมมติฐานการวิจัยท่ี 6 ก สภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจมีผลกระทบเชิงลบต2อ
ความสัมพันธ#ระหว2างโอกาสทางการตลาดและผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย  
 สมมติฐานการวิจัยท่ี 6 ข สภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจมีผลกระทบเชิงลบต2อ
ความสัมพันธ#ระหว2างประสิทธิในการแข2งขันและผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องกับป]จจัยสาเหตุของความสามารถด�านนวัตกรรม
บริการ 
 ผู�วิจัยมุ2งเน�นศึกษาถึงอิทธิพลของปrจจัยสาเหตุ (antecedents) ท่ีมีผลกระทบต2อความสามารถ
ด�านนวัตกรรมบริการ 2 ตัวแปร ประกอบด�วย การบูรณาการความรู�ขององค#กร (organizational 
knowledge intergration) และการรับรู�คุณค2าของลูกค�า (perception of customer value) โดย
ผู�วิจัยได�สังเคราะห#และทบทวนวรรณกรรม เพ่ือใช�เป;นแนวทางในการอธิบายความสัมพันธ#ระหว2าง
ตัวแปรท่ีศึกษา ซ่ึงนําไปสู2การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ประกอบด�วยชุดความสัมพันธ#ดังนี้  
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1. ผลกระทบของการบูรณาการความรู�ขององค#กร (organizational knowledge                
intergration) ท่ีมีผลต2อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ (service innovation capability) ด�าน
แนวคิดนวัตกรรมการบริการ (service innovation idea) ความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี 
(technology integration ability) และการผสมผสานความร2วมมือกันของธุรกิจ (business                  
co-creation synergy) โดยสามารถแสดงความสัมพันธ#ระหว2างตัวแปรท่ีศึกษาได�ดังภาพท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6  ผลกระทบของการบูรณาการความรู�ขององค#กรท่ีมีผลต2อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ  
 
  การบูรณาการความรู�ขององคRกร (organizational knowledge integration) 
  การบูรณาการความรู�ขององค#กร หมายถึง การผสานความรู�ภายในองค#กรโดย
กระบวนการถ2ายทอด (transferring) ในการกระจายความรู�ท่ีองค#กรมีไปสู2แผนกต2าง ๆ และพนักงาน
ภายในองค#กร ซ่ึงความรู�มีท่ีมาจากหลากหลายแหล2งรวมถึงความรู�ท่ีมีอยู2ในตัวบุคคล (tacit knowledge) 
จากประสบการณ#ของบุคลากรภายในองค#กรท่ีสามารถถ2ายทอดออกมาเป;นคําพูดได�โดยการสอน
ทักษะหรือการฝ�กฝนในการทํางานระหว2างบุคลากรด�วยกันภายในองค#กร อีกท้ังความรู�ท่ีสามารถเขียน
หรืออธิบายเป;นลายลักษณ#อักษร (explicit knowledge) ให�บุคลากรภายในองค#กรได�รับทราบโดย
การถ2ายทอดความรู�ผ2านคู2มือ บันทึก ฐานข�อมูล และรายงานต2าง ๆ ขององค#กรเป;นต�น ตลอดจน
ความรู�ของกลุ2มหรือคณะทํางานภายในองค#กรมีการแบ2งปrน (sharing) และนําความรู�ท่ีได�จากหลากหลาย

ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ 
service innovation capability 

แนวคิดนวัตกรรมการบริการ                     
(service innovation idea) 

ความสามารถ                               
การบูรณาการทางเทคโนโลยี                          

(technology integration ability) 

การผสานความร2วมมือกันของธุรกิจ 
(business co-creation synergy) 

 

การบูรณาการความรู�ขององค#กร  

(organizational knowledge integration) 

H7ก – H7ค  
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ช2องทางดังกล2าวนั้นมาประยุกต#ใช� (applying) ในการดําเนินงาน เพ่ือสนับสนุนเปjาประสงค#ท่ีสําคัญ
ขององค#กร ได�แก2 เพ่ือพัฒนางานให�มีคุณภาพและมีประสิทธิผลท่ีดีข้ึน และพัฒนาบุคลากรในการ
ยกระดับคุณภาพและความสามารถโดยมีความรู�เป;นหนึ่งเดียวกับองค#กร รวมถึงการพัฒนาและ
ยกระดับฐานความรู�ขององค#กรในการช2วยให�องค#กรมีศักยภาพในการแข2งขันกับคู2แข2งขันในตลาดได� 
(สุดาว เลิศสุทธิไพบูลย#, 2559) ดังนั้นการบูรณาการความรู�ขององค#กรจึงเป;นการผสานความรู�จาก 
กระบวนการทํางาน เทคโนโลยีสารสนเทศขององค#กร การจัดสรรทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 
การวิเคราะห#ข�อมูลเพื่อสนับสนุนเปjาประสงค#ขององค#กรท่ีทําให�เกิดประสิทธิผล และจะประสบ
ความสําเร็จได�ก็ต2อเม่ือการดําเนินงานของแต2ละองค#ประกอบความรู�ต2าง ๆ ภายในองค#กรมีการ
เชื่อมโยงกันเป;นหนึ่งเดียวอย2างสมบูรณ#  
  นอกจากนี้การบูรณการความรู�เป;นกระบวนการท่ีสําคัญในการจัดการองค#ความรู�
ภายในองค#กรให�ประสบความสําเร็จในการก�าวไปสู2องค#กรแห2งการเรียนรู� อีกท้ังความรู�ยังถือเป;น
ทรัพย#สินท่ีมีความสําคัญอย2างยิ่งในการพัฒนาองค#กรไปสู2การเป;นองค#กรแห2งการเรียนรู� (Hansen, 
Nohria and Tieney, 1999) สอดคล�องกับผลการวิจัยของ Tang (2015) ที่กล2าวว2า การแบ2งปrน
ความรู�หรือการบูรณาการความรู�เป;นกระบวนการทํางานเป;นทีมท่ีสมาชิกภายในทีมต�องร2วมกันในการ
ดําเนินงานโดยการแบ2งปrนความคิดและความรู� ข�อมูล รวมถึงข�อเสนอแนะต2าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงาน
ระหว2างสมาชิกภายในทีมด�วยกัน อีกท้ังการแบ2งปrนความรู�ไม2ใช2เพียงจะทําให�เกิดการไหลเวียนและ
แพร2กระจายของข�อมูลท่ีสะสมเท2านั้น แต2ยังเป;นการให�โอกาสสมาชิกในทีมสังเคราะห#องค#ความรู�นั้น
ไปสู2ความคิดในการผลิตสินค�าใหม2หรือบริการใหม2 ๆ (new service idea) ท่ีสามารถเปลี่ยนรูปจาก
ความรู�ไปสู2การดําเนินงานที่เป;นความสามารถทางการบริการ รวมถึงการแบ2งปrนความรู�ยังนํามาซ่ึง
นวัตกรรมอีกทางหนึ่งด�วย (Parlby and Taylor, 2000) อย2างไรก็ตามการบูรณาการความรู�ข้ึนอยู2กับ
การสร�างสรรค#องค#ความรู�โดยรวมขององค#กร และการบูรณาการความรู�นั้นไม2สามารถแยกออกจาก
การสร�างองค#ความรู�โดยเฉพาะในการทํางานเป;นทีม อีกท้ังการบูรณาการความรู�ยังสามารถนําไปใช�ใน
บริบททางด�านเทคโนโลยีในการรวบรวมเอาความรู�มาใช�ในการพัฒนาองค#กรได� สอดคล�องกับแนวคิด
ของ Newell et al. (2004), Grant (1996) และ Hislop (2003) อีกท้ังการบูรณาการความรู�ภายใน
องค#กรยังเป;นรากฐานท่ีสําคัญโดยการใช�เทคโนโลยีทางสารสนเทศสมัยใหม2เข�ามาผสมผสานกับการ
ดําเนินงานในการใช�ระบบข�อมูลเพ่ือการถ2ายโอน รวมถึงการจัดการข�อมูลต2าง ๆ ขององค#กรได�รวดเร็ว
ยิ่งข้ึน (Polanyi, 1996) สอดคล�องกับงานวิจัยของ Hurnonen (2012) ท่ีพบว2าการบูรณาการความรู�
เป;นกระบวนรวบรวมความรู�จากผู�เชี่ยวชาญท่ีมีความรู�แตกต2างกันไปตามคุณค2าของประเภทความรู�
โดยการผสมผสานความรู�นั้นในการช2วยเหลือการฝ�กปฏิบัติ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ#ที่ใกล�ชิดและ
สนิทสนมกันของบุคคลภายในองค#กรในการช2วยกันหาแนวทางในการผลิตหรือการให�บริการใหม2 ๆ 
และยังเป;นแก�ปrญหาและกําหนดการตัดสินใจในการปฏิบัติงานประจํา รวมถึงแนวทางในการประสานงาน
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กันท้ังภายในองค#กรและภายนอกองค#กรในการทําความร2วมมือกันในการดําเนินงานของธุรกิจ 
นอกจากนี้ Plessis (2007) ยังได�กล2าวว2า องค#กรสามารถพัฒนาความร2วมมือในขอบเขตบริบทของ
องค#กรเพ่ือนําไปสู2นวัตกรรม และความได�เปรียบทางการแข2งขันท่ียั่งยืน และการแบ2งปrนความรู�เป;น
ส2วนท่ีสําคัญส2วนหนึ่งของการจัดการความรู�ท่ีก2อให�เกิดประโยชน#หลายประการในระดับบุคคลและ
ระดับองค#กร โดยการแบ2งปrนความรู�สามารถเพ่ิมความสามารถ ด�านนวัตกรรมและผลการดําเนินงาน
ของบริษัทได� (Gurteen, 1999; Liebowitz, 2002; Lin. 2007; Yang and Woo, 2008; Zhi et al., 
2008). 
  จากการสังเคราะห#วรรณกรรมข�างต�นได�แสดงให�เห็นถึงผลลัพธ#ท่ีสําคัญอันเกิดจาก
การบูรณาการความรู�ขององค#กรท่ีส2งผลกระทบต2อความสัมพันธ#ระหว2างความสามารถด�านนวัตกรรม
บริการด�านต2าง ๆ  ด�วยสมมุติฐานดังต2อไปนี้ 
  สมมติฐานการวิจัยท่ี 7 ก  การบูรณาการความรู�ขององค#กรมีผลกระทบเชิงบวกต2อ
ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการด�านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ  
  สมมติฐานการวิจัยท่ี 7 ข การบูรณาการความรู�ขององค#กรมีผลกระทบเชิงบวกต2อ
ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการด�านความสามารถในการบูรณาการทางเทคโนโลยี  
  สมมติฐานการวิจัยท่ี 7 ค การบูรณาการความรู�ขององค#กรมีผลกระทบเชิงบวกต2อ
ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการด�านการผสานความร2วมมือกันของธุรกิจ 

2. ผลกระทบของการรับรู�คุณค2าของลูกค�า (perception of customer value) ท่ีมีผล
ต2อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ (service innovation capability) ด�านแนวคิดนวัตกรรมการ
บริการ (service innovation idea) ความสามารถการบูรณาการทางเทคโนยี (technology integration 
ability) และการผสมผสานความร2วมมือกันของธุรกิจ (business co-creation synergy) โดย
สามารถแสดงความสัมพันธ#ระหว2างตัวแปรท่ีศึกษาได�ดังภาพท่ี 7 
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ภาพท่ี 7  ผลกระทบของการรับรู�คุณค2าของลูกค�าท่ีมีผลต2อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ  
 
  การรับรู�คุณคHาของลูกค�า (perception of customer value) 
  การรับรู�คุณค2าของลูกค�า หมายถึง การคํานึงถึงความต�องการของลูกค�าท่ีมีความต�องการท่ี
หลากหลายและมีความแตกต2างกัน ในการท่ีธุรกิจจะสามารถแสวงหาแนวทางหรือวิธีการในการท่ีจะ
ตอบสนองความต�องการและสร�างความพึงพอใจให�กับลูกค�าได�อย2างเหมาะสม อีกท้ังยังเป;นการพัฒนา
ความจงรักภักดีของผู�บริโภคในการเพิ่มความถี่ให�กับการซ้ือสินค�าและการใช�บริการ (Rust, 1994) 
นอกจากนี้การรับรู�คุณค2าของลูกค�ายังเป;นการประเมินผลทางคุณค2าในการรับรู�ท่ีเป;นพฤติกรรมของ
ลูกค�าท่ีมีความเป;นส2วนตัวสูง อันจะมีความแตกต2างกันซ่ึงข้ึนอยู2กับลูกค�า ผลิตภัณฑ#และบริการ อีกท้ัง
ยังเป;นคุณค2าท่ีรับรู� ท่ีเป;นความสัมพันธ#ระหว2างบุคคลและผลิตภัณฑ#หรือการใช�บริการท่ีได�จาก
ประสบการณ#ในการใช�สินค�าหรือบริการดังกล2าว (Holbrook, 1999) รวมถึงคุณค2าท่ีรับรู�นั้นเป;นคุณ
ค2าท่ีลูกค�ารับรู�จากมูลค2าผลิตภัณฑ#และการบริการจะถูกนํามาตัดสินในการเปรียบเทียบกับสินค�าและ
บริการอ่ืน ๆ  (Calson, O’Cass and Ahrholdt, 2015) นอกจากนี้การรับรู�คุณค2ายังถือเป;นการประเมิน
โดยรวมของผู�บริโภคในการพิจารณาถึงประโยชน#ของผลิตภัณฑ#และบริการว2าสิ่งท่ีได�รับ (what is 
received ?) และสิ่งท่ีจะได�รับ (whai is given?) จากสินค�าหรือบริการนั้นคืออะไร อีกท้ังสิ่งท่ีรับนั้น
ยังเป;นการอ�างถึงประโยชน#ท่ีได�รับจากผลิตภัณฑ#และบริการ ในขณะท่ีสิ่งท่ีจะได�รับนั้นเป;นการอ�างถึง
ราคาขายสินค�าหรือบริการท่ีเป;นการลดราคาให�กับผู�บริโภคซ่ึงอาจเป;นตัวเงินหรือไม2ใช2ตัวเงินก็ได� โดย

ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ 
service innovation capability 

แนวคิดนวัตกรรมการบริการ                     
(service innovation idea) 

ความสามารถ                               
การบูรณาการทางเทคโนโลยี                          

(technology integration ability) 

การผสานความร2วมมือกันของธุรกิจ 
(business co-creation synergy) 

การรับรู�คุณค2าของลูกค�า                   
(perception of customer value) 

H8ก – H8ค  
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คุณค2าท่ีลูกค�ารับรู�สามารถอธิบายได� 4 รูปแบบท่ีแตกต2างกัน คือ 1) คุณค2าท่ีแสดงถึงราคาถูก 2) คุณค2า       
ท่ีแสดงถึงความต�องการสินค�าหรือบริการท่ีลูกค�าต�องการ 3) คุณค2าท่ีแสดงถึงคุณภาพของสินค�าและ
บริการกับราคาท่ีลูกค�าได�จ2ายไป 4) คุณค2าท่ีแสดงถึงสิ่งท่ีลูกค�าได�รับและสิ่งท่ีลูกค�าได�ให�ไป (Zeithaml, 
1988) สอดคล�องกับแนวคิดของ Han and Kim (2009) ท่ีว2าคุณค2าท่ีลูกค�าได�รับจึงเป;นสิ่งท่ีลูกค�า
มักจะใช�ความสมเหตุสมผลทางด�านราคาในการประเมินผลิตภัณฑ#และบริการจากประสบการณ#ของ
พวกเขา รวมถึงลูกค�ายังสร�างทัศนคติของพวกเขาท่ีมีต2อการให�บริการอีกด�วย  
  อย2างไรก็ตามแนวทางในการสร�างสรรค#คุณค2าหรือการสร�างแนวความคิดนวัตกรรม
ใหม2ในบริการธุรกิจต�องใส2ใจและให�ความสําคัญถึงการรับรู�คุณค2าของลูกค�า โดยการนําเอาความรู�สึก
ของลูกค�าเป;นท่ีตั้งแล�วมองจากมุมท่ีลูกค�าต�องการ จากนั้นกลับมาพิจารณาถึงความสามารถท่ีธุรกิจจะ
ส2งมอบบริการในสิ่งท่ีลูกค�าต�องการได�หรือไม2 (สุรชัย โฆษิตบวร, 2553) ดังนั้นธุรกิจจําเป;นต�องศึกษา
และทําความเข�าใจในความต�องการของลูกค�าให�มากท่ีสุดในการตอบสนองความต�องการในการใช�
บริการเพ่ือสร�างระดับความพึงพอใจให�กับลูกค�าจึงจะทําให�ลูกค�าเกิดความจงรักภักดีต2อธุรกิจได� 
(จักร ติงศภัทิย#, 2549) และเม่ือธุรกิจทราบถึงความต�องการท่ีแตกต2างกันของลูกค�าแล�วจึงหาวิธีการ
ในการพัฒนาปรับปรุงสินค�าและบริการท่ีตอบสนองความต�องการของลูกค�า และส2งมอบคุณค2าจาก
สินค�าและบริการเพ่ือสร�างความพึงพอใจได�กับลูกค�ามากท่ีสุดเท2าท่ีจะสามารถทําได� (Rajagopal, 2006) 
ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ#และการบริการจึงข้ึนอยู2กับระดับในการรับรู�คุณค2าของลูกค�าในความ
แตกต2างของการดําเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบและแนวคิดในการนําเสนอผลิตภัณฑ#และ
บริการใหม2 ๆ (Allard C. R. van Riel et al., 2013) สอดคล�องกับข�อค�นพบของ Sundbo (2001) ท่ีว2า 
การท่ีโรงแรมมีการปรับรูปแบบในการให�บริการให�เข�ากับความต�องการของลูกค�าโดยมีการปรับแต2ง
ประสบการณ#ในการให�บริการสําหรับแขกผู�เข�ามาใช�ตามคุณค2าท่ีลูกค�าต�องการจากบริการของโรงแรม 
เช2น การเช็คอิน / เช็คเอาท#ท่ียืดหยุ2น การปรับแต2ห�องพักท่ีมีความเป;นส2วนตัว หรือมีการบริการดูแล
เด็กเล็กให�ลูกค�าได�เลือกใช�บริการ เป;นต�น อีกทั้งการรับรู�คุณค2าของลูกค�าเพ่ือนําไปปรับใช�ในการ
ให�บริการท่ีนําไปสู2นวัตกรรมในการบริการท่ีตอบสนองความต�องการของลูกค�าและยังมีบทบาทสําคัญ
ในการเลือกโรงแรมของลูกค�าอีกด�วย นอกจากนี้ท่ีผ2านมากมีการวิจัยศึกษาแนวคิดคุณค2าของลูกค�าซ่ึง
ผลการวิจัยมุ2งชี้ให�เห็นถึงคุณค2าของลูกค�ามีลักษณะด�วยกันอยู2 3 ลักษณะ คือ 1) เป;นการศึกษา
ความสัมพันธ#ระหว2างคุณค2าของลูกค�ากบความจงรักภักดีต2อธุรกิจ เพื่อหาแนวทางจากคุณค2าของ
ลูกค�าที่นําไปสู2การพัฒนาผลการประกอบการของธุรกิจด�านการเงิน (Payne and Holt, 1999; 
Woodruff, 1997) 2) เป;นการศึกษาคุณค2าของลูกค�าว2ามีประโยชน#อย2างไรกับการดําเนินงานของธุรกิจ 
(Orth and other, 2004; Sweeney and Soutar, 2001) และ 3) การศึกษาคุณค2าของลูกค�าใน
ประเด็นท่ีผู�ประกอบการต�องคํานึงถึงประโยชน#ท่ีลูกค�าได�รับจากการซ้ือสินค�าหรือการใช�บริการว2า
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ลูกค�าได�อะไรกับสิ่งท่ีลูกค�าจ2ายไปและคุ�มค2าหรือไม2 แล�วธุรกิจมีการตอบสนองความต�องการนั้นอย2างไร
ให�กับลูกค�า (Netemeyer and other, 2004; Whittaker, Ledden and Kalafatis, 2007)  
  จากทัศนะของกลุ2มผู�ให�บริการการเสนอคุณค2าท่ีเหมาะสมให�กับลูกค�าอาจต�องใช�ความ
ร2วมมือในระยะเริ่มต�นกับธุรกิจท่ีมีความเก่ียวข�องอ่ืน ๆ เนื่องจากความสามารถในการเสนอแนวทาง 
การเลือกซื้อสินค�าและบริการแบบครบวงจรให�กับผู�บริโภคด�วยตนเองนั้นค2อนข�างลําบาก อีกท้ัง
ยังเป;นการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงการให�บริการแบบเด่ียวให�มีศักยภาพในการสร�างสรรค#คุณค2าท่ี
สามารถเป;นไปได�ให�กับบริการอ่ืน ๆ ในการสร�างโอกาสในการให�บริการใหม2โดยเน�นวิธีการใหม2เพ่ือ
สร�างคุณค2าท่ีไม2ได�เน�นไปท่ีการให�บริการใดบริการหนึ่งเพียงอย2างเดียว แต2คุณค2าการนําเสนอใหม2นี้
อาจเป;นการสร�างแนวคิดและการพัฒนาบริการใหม2ในแบบเครือข2ายท่ีไม2จําเป;นต�องเปลี่ยนแปลง
บริการของธุรกิจเอง อาจกล2าวได�ว2าเป;นการบริหารความเชื่อมโยงของกลุ2มบริการเพ่ือสร�างศักยภาพ
ในการสร�างมูลค2าเพิ่มให�กับบริการ ซึ่งสอดคล�องกับข�อค�นพบของ Pagani and Fine, 2008; 
Cooper et al, 1999 ; McNally et al., 2009 ; Schilling and Hill, 1998 ; Allard C. R. van 
Riel et al, 2013. ในขณะท่ี ศศิอาภา สุคนธรัตน# (2552) ได�กล2าวว2า การสร�างคุณค2า (value 
creation) ยังเป;นวิธีการท่ีน2าสนใจด�วยวิธีการสร�างสรรค#แนวคิดในการให�บริการใหม2 ๆ ข้ึนมาเพ่ือ
ตอบสนองการใช�งานและความพึงพอใจของผู�บริโภคท่ีเป;นกลุ2มเปjาหมาย ตลอดจนคุณค2าท่ีจับต�องได�
เป;นคุณภาพท่ีดีของสินค�าและบริการ ส2วนคุณค2าท่ีจับต�องไม2ได�จะเป;นคุณค2าทางจิตใจ เช2น ภาพลักษณ#
ของสินค�าและบริการ ท่ีสามารถทําให�ผู�บริโภคพึงพอใจและอยากท่ีจะเป;นเจ�าของหรือใช�บริการนั่นเอง 
จากกระแสของการดําเนินการทางธุรกิจบริการท่ีเล็งเห็นถึงความสําคัญของความสามารถด�าน
นวัตกรรมบริการท่ีกล2าวมานั้นย2อมสะท�อนให�เห็นว2าการรับรู�ความมีคุณค2าของลูกค�าเป;นสิ่งท่ีสําคัญใน
การกระตุ�นให�ธุรกิจหันมาใส2ใจและพัฒนาปรับปรุงรูปแบบในการนําเสนอแนวคิดการบริการรูปแบบใหม2 ๆ 
(Powell, 2008) และการปรับปรุงกระบวนการในการให�บริการที่มองหาเครือข2ายทางธุรกิจเพ่ือให�
บริการแก2ลูกค�า (Schilling and Hill, 1998) รวมถึงผลิตภัณฑ#หรือบริการใหม2จากการรับรู�ในมุมมอง
ของลูกค�าอาจข้ึนอยู2กับความทันสมัยของเทคโนโลยีหรือความแปลกใหม2ของประโยชน#ท่ีลูกค�าจะ
ได�รับ อีกท้ังความทันสมัยทางเทคโนโลยีนั้นยังอาจอิงตามวัฒนธรรมทางสถาปrตยกรรมในการกําหนด
แนวคิดการออกแบบใหม2 (Chandy and Tellis, 2000) ดังนั้นความใหม2ทางการบริการจึงเป;นสิทธิ
ประโยชน#ของลูกค�าท่ีได�รับการตอบสนองความต�องการได�ดีกว2าทางเลือกท่ีมีอยู2 (Chandy and Tellis, 
1998) และยังมีการพัฒนากระบวนการและความคิดในการปฏิบัติใหม2 ๆ เพ่ือให�เกิดประโยชน#สูงสุด
ต2อธุรกิจ ท่ีสามารถตอบสนองความต�องการและสร�างความพึงพอใจให�กับลูกค�าได� เนื่องจากลูกค�า
เปรียบเสมือนผู�นําพาแนวความคิดในการให�บริการไปสู2การสร�างนวัตกรรมท่ีเป;นทางเลือกใหม2ให�แก2
ธุรกิจนั่นเอง (Thomke and von Hippel, 2002) โดยเฉพาะอย2างยิ่งในยุคปrจจุบัน พบว2าธุรกิจภาคบริการ
ต�องมีการบริหารความสัมพันธ#กับลูกค�า รวมไปถึงการสร�างมูลค2าของสินค�าและการบริการจึงเป;นท่ีมา



65 

 

ของการแข2งขันแย2งชิงลูกค�า ในการหาแนวทางการดําเนินงานใหม2ที่ตอบสนองความต�องการของ
ผู�ใช�บริการ รวมถึงการท่ีลูกค�าได�รับการบริการในคุณค2าของระบบบริการใหม2 ๆ เป;นต�น  
  จากการสังเคราะห#วรรณกรรมข�างต�นได�แสดงให�เห็นถึงผลลัพธ#ท่ีสําคัญอันเกิดจากการ
รับรู�คุณค2าของลูกค�าท่ีส2งผลกระทบต2อความสัมพันธ#ระหว2างความสามารถด�านนวัตกรรมบริการด�านต2าง ๆ  
ด�วยสมมุติฐานดังต2อไปนี้ 
  สมมติฐานการวิจัยท่ี 8 ก การรับรู�คุณค2าของลูกค�ามีผลกระทบเชิงบวกต2อความสามารถ
ด�านนวัตกรรมบริการด�านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ  
  สมมติฐานการวิจัยท่ี 8 ข การรับรู�คุณค2าของลูกค�ามีผลกระทบเชิงบวกต2อความสามารถ
ทางนวัตกรรมบริการด�านความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี  
  สมมติฐานการวิจัยท่ี 8 ค การรับรู�คุณค2าของลูกค�ามีผลกระทบเชิงบวกต2อความสามารถ
ด�านนวัตกรรมบริการด�านการผสานความร2วมมือกันของธุรกิจ 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงาน: ข�อพิสูจน#เชิง
ประจักษ#ของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค#หลักเพ่ือทดสอบสาเหตุและผลลัพธ#
ของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย โดยวัตถุประสงค#ย1อย
ได�แก1 1) ทดสอบผลกระทบของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการท่ีมีต1อประสิทธิภาพในการแข1งขัน
และโอกาสทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 2) ทดสอบผลกระทบของประสิทธิภาพใน
การแข1งขันและโอกาสทางการตลาดที่มีต1อการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
3) ทดสอบผลกระทบของสภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจท่ีมีต1อความสัมพันธ#ระหว1างประสิทธิภาพ
ในการแข1งขัน โอกาสทางการตลาดกับผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 4) เพ่ือ
ทดสอบผลกระทบของการบูรณาการความรู�ขององค#กรและการรับรู�คุณค1าของลูกค�าท่ีมีต1อความสามารถ
ด�านนวัตกรรมการบริการของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
 การศึกษาวิจัยใช�วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed methodology) รูปแบบนํา-
แบบรอง (dominant-less dominant design) ใช�การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) 
เปOนหลัก และนําวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) มาเสริมเพื่อขยายความ ตรวจสอบ
ยืนยันและเพ่ิมความลึกของข�อมูลเปOนรูปแบบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช�
ธุรกิจโรงแรมบูติคเปOนหน1วยวิเคราะห# (unit of analysis) มีวิธีวิทยาท่ีนํามาใช�ดําเนินการวิจัย ดังนี้  

1. วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) มุ1งศึกษาความสัมพันธ#แบบเชิง
สาเหตุ (Causal Research) อธิบายความสัมพันธ#ระหว1างตัวแปรเหตุและตัวแปรผล (cause and 
effect relationships) เพ่ือสร�างรูปแบบ (model) ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการและผลการ
ดําเนินงานท่ีสอดคล�องกับองค#ความรู�เชิงทฤษฎีและผลการวิจัยท่ีเปOนข�อพิสูจน#เชิงประจักษ#ของธุรกิจ
โรงแรมบูติคในประเทศไทย (Kerlinger, 1973: 379; Kumar, 2005: 60-61; สิน พันธุ#พินิจ, 2553: 
47-48)   

2. วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) มุ1งศึกษาวิจัยเชิงลึกเพ่ือให�ได�
ข�อมูลมาสนับสนุนและช1วยอธิบายผลการวิจัยความสามารถด�านนวัตกรรมบริการและผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย โดยใช�วิธีปรากฎการณ#วิทยา (phenomenological 
research) เพ่ือศึกษาปรากฎการณ#ด�านความสามารถด�านนวัตกรรมบริการที่เกิดขึ้น ด�วยวิธีการ
สัมภาษณ#เชิงลึก และวิธีการสังเกตแบบไม1มีส1วนร1วม (ชาย โพธิสิตา, 2554: 153; Patton, 1990: 
104)  
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ภาพท่ี 8 ข้ันตอนการศึกษาและการดําเนินการวิจัย 
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 จากภาพท่ี 8 แสดงข้ันตอนการศึกษาและการดําเนินการวิจัยเพ่ือทดสอบความสามารถ
ด�านนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงาน: ข�อพิสูจน#เชิงประจักษ#ของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
โดยผู�วิจัยใช�วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed method research) เพ่ือให�ได�มาซ่ึงข�อมูลท่ีมี
ความครบถ�วน ตรงตามวัตถุประสงค#ของการวิจัยและมีคุณภาพของการวิจัยท่ีมากข้ึน โดยมีข้ันตอน
การวิจัยดังนี้  
 ข้ันท่ี 1 ทําการศึกษาทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องด�วยวิธีการศึกษา วิเคราะห# 
สังเคราะห# ทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องต1าง ๆ จากตํารา เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย
ท้ังในและต1างประเทศ เพ่ือนํามาสร�างกรอบแนวคิดและกําหนดตัวแปรสําหรับการวิจัย 
 ข้ันท่ี 2 สร�างและพัฒนาเครื่องมือวิจัยท่ีมีคุณภาพเพ่ือใช�ในการดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ 
(quantitative research) ซ่ึงผู�วิจัยทําการสร�างเครื่องมือจากการสังเคราะห#และพัฒนาข�อคําถาม โดย
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง รวมถึงนําข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ#ผู�ท่ีเก่ียวข�องใน
ธุรกิจโรงแรมบูติคเพื่อสร�างแบบสอบถาม (questionnaire) ตามกรอบแนวคิดการวิจัย โดยนํา
แบบสอบถามไปให�ผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 3 ท1าน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
(content validity) จึงนําผลที่ได�มาวิเคราะห#หาค1าดัชนีความสอดคล�อง (item of objective 
congruence index; IOC) มาแก�ไขปรับปรุงตามข�อเสนอแนะจากผู�ทรงคุณวุฒิ แล�วจึงนําแบบ สอบถาม
ไปทดลองใช� (try out) กับประชากรที่มิใช1กลุ1มตัวอย1างจํานวน 30 คน จากนั้นนําข�อมูลท่ีได�มาหา
ค1าความเที่ยง (reliability) ด�วยวิธีสัมประสิทธ#แอลฟjา (coefficient) ซึ่งต�องได�ค1าคอนบราค 
(Cronbach, 1984: 161) ต้ังแต1 0.70 ข้ึนไป จึงจะสามารถเชื่อถือและยอมรับได�  
 ข้ันท่ี 3 ดําเนินการรวบรวมเก็บข�อมูลวิจัยโดยใช�แบบสอบถาม (questionnaire) เพ่ือให�
ได�มาซ่ึงข�อมูลความสามารถด�านนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคใน
ประเทศไทย 
 ข้ันท่ี 4 กระบวนการวิเคราะห#หาความสัมพันธ#เชิงสาเหตุ (causal research) โดยการใช�
สถิติสมการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) วิเคราะห#เพ่ือให�ได�ข�อมูลความสัมพันธ#
เชิงสาเหตุและผลลัพธ#ของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมบูติคในประเทศไทย 
 ข้ันท่ี 5 ดําเนินวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใช�วิธีวิทยาปรากฎการณ#วิทยา 
(phenomenological research) ศึกษาปรากฎการณ#ด�านความสามารถด�านนวัตกรรมบริการและ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนท่ีเกิดข้ึน ด�วยวิธีการสัมภาษณ#เชิงลึก 
(in-depth interview) ควบคู1ไปกับกระบวนการสังเกตการณ#แบบไม1มีส1วนร1วม (non-participant 
observation) กับกิจการท่ีได�รับรางวัลด�านการบริการดีเยี่ยม หรือรางวัลท่ีเก่ียวข�องของธุรกิจ
โรงแรมบูติค ซึ่งมีการบันทึกและรวบรวมข�อมูลเกี่ยวกับความสามารถด�านนวัตกรรมบริการและ
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ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติค เพ่ือนําไปสู1แนวทางการพัฒนาความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ 
โอกาสทางการตลาด ประสิทธิภาพในการแข1งขัน  และผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติค
ในประเทศไทย  
 ข้ันท่ี 6 การสรุปผลการศึกษากระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและรายผล
การศึกษาความสามารถด�านนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
ท้ังนี้เพ่ือให�การวิจัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเปOนไปอย1างมีระบบ ผู�วิจัยได�กําหนดรูปแบบแนวทาง 
การวิจัยอันประกอบด�วย แบบการวิจัย ประชากรและกลุ1มตัวอย1าง เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวม
ข�อมูล การสร�างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย การเก็บและรวบรวมข�อมูล รวมถึงการวิเคราะห#ข�อมูล
โดยการใช�สถิติในการวิเคราะห#ข�อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
 
แบบการวิจัย 
 เพ่ือให�การศึกษาวิจัยครั้งนี้ดําเนินการเปOนไปตามวัตถุประสงค#ของการวิจัย ผู�วิจัยจึง
กําหนดรูปแบบการวิจัยโดยใช�วิธีวิจัยแบบผสานวิธี (mixed method research) วิธิแบบนํา-แบบรอง 
(dominant-less dominant design) โดยใช�วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เปOนหลัก
และใช�วิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือเสริมขยายความความ เพ่ิมความลึกของข�อมูล โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
เปOนการศึกษาวิจัยความสัมพันธ#แบบเชิงสาเหตุ (causal research) ท่ีอธิบายถึงความสัมพันธ#ระหว1าง
ตัวแปรเหตุและตัวแปรผล (cause and effect relationship) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
research) เปOนการศึกษาปรากฎการณ#ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรมบูติคท่ีเกิดข้ึนในรูปแบบวิธีปรากฎการณ#วิทยา (phenomenological research) เพ่ือมุ1ง
ทําความเข�าใจความหมายของปรากฎการณ#ท่ีเกิดข้ึนกับผู�ให�ข�อมูล (hermeneutic phenomenology) 
รวมถึงการสังเกตแบบไม1มีส1วนร1วม (ชาย โพธิสิตา, 2554: 180)  

 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากรท่ีใช�ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย โดยหน1วย
วิเคราะห# (unit of analysis) ของการวิจัยนี้เปOนระดับองค#การ (organization level) ผู�วิจัยจึงใช�
ข�อมูลจากแหล1งข�อมูลผู�ให�บริการธุรกิจโรงแรมบูติคจากฐานข�อมูลการท1องเท่ียวท่ีเปOนท่ียอมรับจากท้ัง
คนไทยและชาวต1างชาติ ได�แก1 เว็บไซต#ทริปแอดไวเซอร# และเว็บไซต#ไทยแลนด#บูติคอวอร#ดส ท่ียัง
ดํารงธุรกิจอยู1 จํานวน 700 ราย (ข�อมูล ณ วันท่ี 28 มกราคม 2559)  
 สําหรับกลุ1มตัวอย1างในแบบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ คือ การคํานวณหาขนาดกลุ1มตัวอย1าง (n) 
จากธุรกิจโรงแรมบูติคท่ีเปoดให�บริการโดยใช�ชื่อโรงแรมบูติคท่ีแสดงรายชื่อในไซต#ทริปแอดไวเซอร# 
และเว็บไซต#ไทยแลนด#บูติคอวอร#ดสท่ียังดํารงธุรกิจอยู1 จํานวน 700 ราย ซ่ึงเปOนกลุ1มประชากรท่ีมี
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จํานวนแน1นอนจึงใช�สูตรคํานวณขนาดกลุ1มของ Krejcie and Morgan (1970: 607-610) มีระดับ
ความเชื่อม่ัน 0.95 หรือมีระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ของขนาดประชากรจํานวน 700 ราย  

 
  
 

  
 กําหนดให� n คือ จํานวนหรือขนาดของตัวอย1าง 
 N    คือ จํานวนหรือขนาดของประชากร (700 ราย) 
 e2   คือ ความน1าจะเปOนของความผิดพลาดท่ียอมให�เกิดข้ึนได� (0.05) 
 P    คือ สัดส1วนของประชากร กําหนดให�เปOน 0.50 สําหรับขนาดของตัวอย1างมากท่ีสุด 
 X2  คือ การแจกแจงของ Z เปOนค1าไคสแควร# (chi-square value) ท่ี 1 degree of 
freedom เปoดตารางได�  

 
 

  
 
 
 
 
 ดังนั้นขนาดกลุ 1มตัวอย1าง คือ 248 ราย และดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลโดยส1ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย#เพื่อให�มีอัตราตอบกลับที่ยอมรับได�ร�อยละ 20 ตามแนวคิดของ Aker, 
Kumar and Day (2000) จึงต�องส1งแบบสอบถาม 5 เท1าจากจํานวนกลุ1มตัวอย1างเท1ากับ 1,240 ราย 
แต1เนื่องจากประชากรมีจํานวน 700 ราย เพ่ือให�เปOนตัวแทนท่ีดีในการให�ข�อมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 
(Panayides, 2007) ผู�วิจัยได�ใช�ประชากรท้ังหมดเปOนกลุ1มตัวอย1างการศึกษา โดยผู�วิจัยระบุว1าการเก็บ
ข�อมูลโดยใช�แบบสอบถามจะเปOนกรรมการผู�จัดการหรือผู�จัดการโรงแรมบูติคเปOนผู�ให�ข�อมูล            
(key informants)  
 
ผู�ให�ข�อมูล 
 สําหรับกลุ1มผู�ให�ข�อมูลวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เปOนการกําหนดกลุ1มผู�ให�ข�อมูลโดยไม1ใช�หลักทฤษฎี
ความน1าจะเปOน (non probability sampling) ด�วยวิธีเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ซ่ึง
เปOนตัวแทนของกลุ1มผู�ให�ข�อมูลท่ีสอดคล�องกับการวิจัยและสามารถเปOนผู�ให�ข�อมูลหลัก (key informants) 

Np (1-p) 

e2 (N-1) + X2 p(1-P) 
n = X2   

(700)(0.5) (1 - 0.5) 

0.052 (700 - 1) + 3.841(0.5) (1 – 0.5) 
n = 3.841   

3.841 x 175 

1.7475 + 0.96 

=  

  =                248   
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ได�ในระดับลึก (Patton, 1987: 52 ; สินพันธุ#พินิจ, 2553: 127) กับธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย
ท่ีได�รับรางวัลด�านการบริการดีเยี่ยม (excellent service) หรือรางวัลท่ีเก่ียวข�อง  
 
ตัวแปรท่ีใช�ในการศึกษา 
 ผลกระทบเชิงสาเหตุและผลลัพธ#ของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ซ่ึงตัวแปรสาเหตุ 
(antecedent variable) และตัวแปรผลลัพธ# (consequence variable) สามารถแยกอธิบายได� 
4 กลุ1มดังนี้  
 กลุ�มท่ี 1 การทดสอบผลกระทบของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ประกอบด�วย 
แนวคิดนวัตกรรมการบริการ ความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี และการผสานความร1วมมือกัน
ของธุรกิจ ที่มีต1อประสิทธิภาพในการแข1งขัน และโอกาสทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมบูติคใน
ประเทศไทย 
 ตัวแปรอิสระ ได�แก1 ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ประกอบด�วย แนวคิดนวัตกรรม
การบริการ ความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี  และการผสานความร1วมมือกันของธุรกิจ 
 ตัวแปรตาม ได�แก1 ประสิทธิภาพในการแข1งขัน และโอกาสทางการตลาด 
 กลุ�มท่ี 2 การทดสอบผลกระทบของประสิทธิภาพในการแข1งขัน และโอกาสทางการตลาด
ท่ีมีต1อผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
 ตัวแปรอิสระ ได�แก1 ประสิทธิภาพในการแข1งขัน และโอกาสทางการตลาด 
 ตัวแปรตาม ได�แก1 ผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
 กลุ�มท่ี 3 การทดสอบผลกระทบสภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจท่ีมีต1อประสิทธิภาพใน
การแข1งขัน และโอกาสทางการตลาด กับผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
 ตัวแปรอิสระ ได�แก1 ประสิทธิภาพในการแข1งขัน และโอกาสทางการตลาด 
 ตัวแปรตาม ได�แก1 ผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
 ตัวแปรแทรก ได�แก1 สภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจ 
 กลุ�มท่ี 4 การทดสอบการบูรณาการความรู�ขององค#กร และการรับรู�คุณค1าของลูกค�า ท่ีมีต1อ
ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ท้ัง 3 ด�าน ประกอบด�วย แนวคิดนวัตกรรมการบริการ ความสามารถ
การบูรณาการทางเทคโนโลยี  และการผสานความร1วมมือกันของธุรกิจของธุรกิจโรงแรมบูติคใน
ประเทศไทย 
 ตัวแปรอิสระ ได�แก1 การบูรณาการความรู�ขององค#กร และการรับรู�คุณค1าของลูกค�า 
 ตัวแปรตาม ได�แก1 ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ 
ด�านความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี  และด�านการผสานความร1วมมือกันของธุรกิจ 
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เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเรื่อง ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงาน: 
ข�อพิสูจน#เชิงประจักษ#ของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย สามารถจําแนกตามวิธีการวิจัยได� 2 กลุ1ม 
คือ 1) วิธีวิจัยเชิงปริมาณใช�วิธีการตอบแบบสอบถาม (questionnaire) และ 2) วิธีวิจัยเชิงคุณภาพใช�
วิธีการสัมภาษณ#ก่ึงโครงสร�าง (semi-structured interview) รายละเอียดสามารถอธิบายได�ดังนี้  

1. การวิจัยเชิงปริมาณ  
  ผู�วิจัยได�สร�างเครื่องมือท่ีเปOนแบบสอบถามจากกรอบแนวคิดการวิจัยท่ีกําหนดข้ึนและ

นิยามปฏิบัติการ เพ่ือให�ได�ข�อมูลความคิดเห็นของผู�ประกอบการธุรกิจโรงแรมบูติค โดยใช�มาตรวัด
แบบประมาณค1า (rating scale) 5 ระดับ ได�แก1 มากที่สุด มาก ปานกลาง น�อย และน�อยท่ีสุด 
ประกอบด�วย 7 ตอน ดังนี้  

  ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 รายข�อ มีลักษณะคําถามปลายปoด 
(close - ended questionnaire) ซ่ึงเปOนคําถามแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ประกอบด�วย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ#การทํางานในธุรกิจโรงแรม ตําแหน1ง  

  ตอนท่ี 2 ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคจํานวน 7 รายข�อ มี
ลักษณะคําถามปลายปoดและเปOนคําถามแบบตรวจสอบรายการ ประกอบด�วย จํานวนห�องพัก 
ระยะเวลาในการประกอบกิจการ จํานวนเงินทุนการดําเนินงาน จํานวนพนักงาน สถานท่ีต้ังกิจการ 
กลุ1มลูกค�าหลักของธุรกิจ และประสบการณ#ได�รับรางวัลเก่ียวกับโรงแรม หรือคุณภาพการบริการดีเยี่ยม  
  ตอนท่ี 3 ข�อมูลแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปzจจัยสาเหตุท่ีส1งผลกระทบต1อความสามารถ
ด�านนวัตกรรมบริการ (service innovation capability) ท่ีปรับจากกระบวนการทบทวนวรรณกรรม 
ประกอบกับการสัมภาษณ#ผู�ประกอบธุรกิจโรงแรมบูติค มีจํานวน 10 รายข�อ 2 ประเด็น มีลักษณะ
คําถามปลายปoดและเปOนคําถามแบบตรวจสอบรายการ ประกอบด�วย 1) การบูรณาการความรู�ของ
องค#การ (organizational knowledge integration) จํานวน 5 รายข�อ และ  2) การรับรู�คุณค1าของ
ลูกค�า (perception of customer value) จํานวน 4 รายข�อ โดยใช�มาตรวัดแบบประมาณค1า 
(rating scale) 

  ตอนท่ี 4 ข�อมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ โดย
ปรับจากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบกับการสัมภาษณ#ผู�ประกอบธุรกิจโรงแรมบูติค จํานวน 13 
รายข�อ ใน 3 ประเด็น มีลักษณะคําถามปลายปoดและเปOนคําถามแบบตรวจสอบรายการ ประกอบด�วย 
1) ด�านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ (service innovation idea) จํานวน 4 รายข�อ 2) ด�านความสามารถ
การบูรณาการทางเทคโนโลยี (technology integration ability) จํานวน 4 รายข�อ และ 3) ด�านการผสาน
ความร1วมมือกันของธุรกิจ (business co-creation synergy) จํานวน 5 รายข�อ  
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  ตอนท่ี 5 ข�อมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ#ที่เกิดจากความสามารถด�าน
นวัตกรรมบริการ โดยปรับจากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบกับการสัมภาษณ#ผู�ประกอบธุรกิจ
โรงแรมบูติค จํานวน 14 รายข�อ ใน 3 ประเด็น มีลักษณะคําถามปลายปoดและเปOนคําถามแบบตรวจ สอบ
รายการ ประกอบด�วย 1) โอกาสทางการตลาด (market opportunity) จํานวน 4 รายข�อ  2) ประสิทธิภาพ
การแข1งขัน (competitive efficiency) จํานวน 5 รายข�อ และ 3) ผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
(business performance) จํานวน 5 รายข�อ  

  ตอนท่ี 6 ข�อมูลแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปzจจัยท่ีมีผลต1อความสามารถด�านนวัตกรรม
บริการ โดยปรับจากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบกับการสัมภาษณ#ผู�ประกอบธุรกิจโรงแรมบูติค 
จํานวน 4 รายข�อ  

  ตอนที่ 7 ข�อคําถามปลายเปoด (open – ended questionnaire) ข�อมูลแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับปzญหา และข�อเสนอแนะต1อความสามารถด�านนวัตกรรมการบริการและ
ผลการดําเนินงานของโรงแรมบูติคในประเทศไทย 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ผู�วิจัยใช�วิธีการสัมภาษณ#แบบก่ึงโครงสร�าง (semi-structured interview) เพ่ือสัมภาษณ#
เชิงลึก (in-depth interview) และการสังเกตแบบไม1มีส1วนร1วม (non-participate observation) 
กับกรรมการผู�จัดการ ผู�จัดการธุรกิจโรงแรมบูติคที่ได�รับรางวัลด�านคุณภาพการบริการดีเยี่ยมหรือ
รางวัลท่ีเก่ียวข�อง โดยศึกษาสาเหตุและผลลัพธ#ของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ปzญหาและ
แนวทางการพัฒนาความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ซ่ึงผู�วิจัยเลือกธุรกิจโรงแรมบูติคด�วยวิธีการสุ1ม
แบบไม1อาศัยความน1าจะเปOน (Non-probability Sampling) เลือกใช�การสุ1มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จํานวน 5 แห1ง ซึ่งแบ1งเปOนธุรกิจโรงแรมบูติคที่ได�รับรางวัลคุณภาพการบริการดีเยี่ยม 3 แห1ง 
ได�แก1 1) โรงแรม Focal Local: Bed and Breakfast 2) โรงแรม I U Dia : Bed and Breakfast 
3) โรงแรมปารีฮัท เกาะสีชัง และ ธุรกิจโรงแรมบูติคทีได�รับรางวัลที่เกี่ยวข�องอีก 2 แห1ง ได�แก1          
4) โรงแรม Villa Maroc 5) โรงแรมอิงนที รีสอร#ท  
  ซ่ึงข�อมูลท่ีได�จะนําไปใช�เปOนข�อมูลเสริมการวิเคราะห#ข�อมูลเชิงปริมาณ และเปOนกรณีศึกษา
ท่ีเปOนตัวแทนแสดงข�อมูลเชิงสาเหตุและผลลัพธ#ของความสามารถด�านนวัตกรรมการบริการของธุรกิจ
โรงแรมบูติคในประเทศไทย ซ่ึงแบบสัมภาษณ#ก่ึงโครงสร�าง ประกอบด�วย 5 ตอน ดังนี้  
  ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ให�สัมภาษณ# 
  ตอนท่ี 2 ข�อมูลเก่ียวกับความสามารถด�านนวัตกรรมการบริการของธุรกิจโรงแรมบูติค 
  ตอนท่ี 3 ข�อมูลปzจจัยสาเหตุของความสามารถด�านนวัตกรรมการบริการของธุรกิจ
โรงแรมบูติค 
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  ตอนท่ี 4 ข�อมูลปzจจัยผลลัพธ#ของความสามารถด�านนวัตกรรมการบริการของธุรกิจ
โรงแรมบูติค 
  ตอนท่ี 5 ข�อมูลเก่ียวกับปzญหาและแนวทางการพัฒนาความสามารถด�านนวัตกรรมการ
บริการของธุรกิจโรงแรมบูติค 
 
การสร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยและการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 ผู�วิจัยได�สร�างและทดสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเพ่ือทดสอบสาเหตุและผลลัพธ#
ของความสามารถด�านนวัตกรรมการบริการของธุรกิจโรงแรมบูติค ดังนี้  

1. การสร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย  
  ผู�วิจัยใช�แบบสอบถามท่ีสร�างตามความหมายของการวิจัย ดังนี้  

1.1 ผู�วิจัยสร�างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข�อง  
สําหรับนํามาวิเคราะห#ข�อมูลต1าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับหัวข�อท่ีกําลังศึกษาเพ่ือใช�เปOนข�อมูลในการกําหนด
นิยามปฏิบัติการของตัวแปร ซ่ึงนําไปสู1แนวทางการออกแบบเครื่องมือท่ีเปOนข�อคําถามสําหรับใช�เก็บ
รวบรวมข�อมูล จากนั้นจึงกําหนดเนื้อหาตามวัตถุประสงค# กรอบแนวคิดการวิจัยท่ีกําหนดข้ึน นํามา
สร�างแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ# 

1.2 จัดทําแบบสอบถาม (questionnaire) เพ่ือใช�ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณตามกรอบแนวคิด
การวิจัยและคลอบคลุมนิยามศัพท#เชิงปฏิบัติการของตัวแปรท่ีได�พัฒนาข้ึนมา ด�วยการสร�างตัวชี้วัด
เก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของธุรกิจ โดยตัวแปรท่ีศึกษามีด�วยกันจํานวน 9 ตัวแปร ประกอบด�วย ตัวชี้วัด
ปzจจัยเชิงสาเหตุที่ก1อให�เกิดความสามารถด�านนวัตกรรมการบริการ จํานวน 2 ตัวแปร ตัวชี้วัด
ความสามารถด�านนวัตกรรมการบริการ จํานวน 3 ตัวแปร ตัวชี้วัดผลลัพธ#ท่ีเกิดจากความสามารถด�าน
นวัตกรรมการบริการ จํานวน 4 ตัวแปร และตัวชี้วัดสภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจ จํานวน 1 ตัวแปร 
เพ่ือทดสอบสมมติฐานในการวิจัยต1อไป  

1.3 สัมภาษณ#ผู�ให�ข�อมูลธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทยเก่ียวกับการดําเนินงานและ
ปzจจัยท่ีส1งผลกระทบต1อการดําเนินงานของธุรกิจ เพ่ือนําข�อมูลมาพัฒนาแบบสอบถามให�ได�ข�อคําถาม
ท่ีสอดคล�องกับบริบทของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทยมากท่ีสุด 

1.4 นําแบบสอบถามท่ีสร�างข้ึนจากกรอบแนวคิดการวิจัยและการสัมภาษณ#ผู�ประกอบ
ธุรกิจโรงแรมบูติค นําเสนออาจารย#ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ#เพื่อพิจารณาความถูกต�อง เหมาะสมและ
ครอบคลุมเนื้อหาการของวิจัย  
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1.5 ดําเนินการปรับปรุงแก�ไขแบบสอบถามตามท่ีอาจารย#ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ#ได�ให�
คําแนะนํา จากนั้นผู�วิจัยนําเสนอแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก�ไขแล�วเสนอต1อไปยังผู�เชี่ยวชาญ           
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ ความถูกต�องและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย โดยมีผู�เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
จํานวน 3 ท1าน ประกอบด�วย  

1.5.1 รองศาสตราจารย# ดร. สมสรรญก# วงษ#อยู1น�อย ตําแหน1งท่ีปรึกษาอธิการบดี 
วิทยาลัยดุสิตธานี  

1.5.2 ผู�ช1วยศาสตราจารย# ดร.กฤตชน วงศ#รัตน# ตําแหน1งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

1.5.3 ดร.รุ1งโรจน# สีเหลืองสวัสด์ิ ตําแหน1งท่ีปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมท1องเท่ียว
แห1งประเทศไทย และท่ีปรึกษาสมาคมธุรกิจท1องเท่ียวหัวหินชะอํา 

1.6 ปรับปรุงแก�ไขเนื้อหาแบบสอบถามตามข�อเสนอแนะของผู�เชี่ยวชาญ แล�วนําเสนอ
ต1ออาจารย#ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ#เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

1.7 เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ ได�แก1 ตัวผู�วิจัยมีบทบาทสําคัญในการสร�างเครื่องมือวิจัย
เชิงคุณภาพ ซ่ึงผู�วิจัยเปOนฐานเครื่องมือที่สําคัญ รวมถึงแนวคําถามในการวิจัยที่ได�พัฒนาจากการ
ทบทวนวรรณกรรม เปOนแบบสัมภาษณ#แบบก่ึงโครงสร�าง (semi-structured interview) ท่ีต�องกําหนด
ประเด็นคําถามในการสัมภาษณ#เชิงลึก (in-depth interview) และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูล
ในการสัมภาษณ# ได�แก1 สมุดบันทึก ปากกา และเครื่องบันทึกเสียง โดยมีเป�าหมายเพ่ือศึกษาปzจจัยสาเหตุ
และผลลัพธ#ของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคใน
ประเทศไทย 

2. การทดสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย   
  ผู�วิจัยได�ทดสอบความตรง ความเท่ียง ค1าอํานาจจําแนก ดังนี้  

2.1 ทดสอบความตรงด�วยการนําแบบสอบถามท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึนไปให�ผู�เชี่ยวชาญ 3 คน 
เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) ของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการและ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคและนําไปปรับปรุงข�อคําถาม จากนั้นหาค1าดัชนีความสอดคล�อง
ระหว1างข�อคําถามกับคุณลักษณะตามวัตถุประสงค#วิจัย โดยใช�สูตร IOC (index of item object 
congruence) = Σ R /N ซ่ึงผลการประมวลความเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิท้ังหมดท่ีได�รับการพิจารณา
แบบสอบถามเปOนรายข�อพบว1า ค1าดัชนีความสอดคล�องของข�อคําถามทุกข�อมีค1ามากกว1า 0.80 ข้ึนไป 
ถือว1าข�อคําถามนั้นความสอดคล�องกับวัตถุประสงค#การวิจัยและสามารถนามาใช�ในการสอบถามได� 
(Rovinelli and Hambleton, 1976) ค1าดังกล1าวอยู1ระหว1าง 0.80 – 1.0  
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2.2 ตรวจสอบความสัมพันธ#ของตัวแปรจากกลุ1มตัวอย1างท่ีตอบแบบสอบถามจํานวน 
185 ราย เพ่ือหาความเหมาะสมของข�อมูลท่ีจะนํามาวิเคราะห#องค#ประกอบ โดยใช�สถิติ kaiser – 
maeyer - olkin measure of sampling adequacy (KMO) และbartlett’s test of sphericity 
ผลการทดสอบค1าความเหมาะสมของข�อมูลตัวอย1าง (KMO) พบว1า มีค1าอยู1ระหว1าง 0.688 – 0.879 
ซ่ึงมีค1ามากกว1า 0.5 และมีค1าเข�าใกล� 1 (ตารางท่ี 29 ภาคผนวก ค) และสําหรับผลการทดสอบค1า 
bartlett’s test of sphericity พบว1ามีค1าเท1ากับ 0.000 ทุกตัวแปร ดังนั้นผลการทดสอบค1าสถิติ 2 ด�าน 
สามารถนําไปวิเคราะห#องค#ประกอบได� (กัลยา วานิชย#บัญชา, 2550) การตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร�าง (construct validity) เครื่องมือด�วยการทดสอบองค#ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory 
factor analysis: CFA) ในการยืนยันว1าแต1ละข�อคําถามว1าเปOนตัวชี้วัดท่ีจัดอยู1ในองค#ประกอบเดียวกันได�  
ซ่ึงการทดสอบพบว1าค1าน้ําหนักองค#ประกอบ (factor loading) อยู1ระหว1าง 0.765 – 0.925 ซ่ึง
สอดคล�องกับ (Hair and others, 2006) ระบุว1าค1าน้ําหนักองค#ประกอบควรมีต้ังแต1 0.40 ข้ึนไป 
(ตารางท่ี 30 ภาคผนวก ค)  

2.3 การตรวจสอบความเที่ยง (reliability) โดยใช�ค1าสัมประสิทธ#แอลฟา (alpha 
coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (cronbach) เพ่ือตรวจสอบข�อบกพร1องแบบสอบถามท่ีสร�างข้ึน
ในการนําไปแก�ไขให�สมบูรณ#ก1อนท่ีจะเก็บรวบรวมข�อมูลจริง โดยนําไปทอดลองใช� (try out) สุ1มแบบ
เปOนระบบกับกลุ1มตัวอย1างจํานวน 30 กลุ1ม จากนั้นนํามาวิเคราะห#เพ่ือหาค1าความเชื่อม่ัน (reliability) 

ของแบบสอบถามท้ังฉบับซ่ึงมีค1าเท1ากับ 0.961 โดยแบบสอบถามท้ังฉบับต�องมีค1า α มากกว1าเท1ากับ 
0.70 ข้ึนไป จึงยอมรับได� (Hair and others, 2006: 102) การวิเคราะห#ค1าความเชื่อม่ันของข�อคําถาม     
มีค1าอยู1ระหว1าง 0.820-0.904 ซ่ึงมีค1ามากกว1า 0.70 ข้ึนไป โดยความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ
ของธุรกิจโรงแรมบูติคด�านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ มีค1าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท1ากับ 0.870 ด�าน
ความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี มีค1าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท1ากับ 0.864 ด�านการผสาน
ความร1วมมือกันของธุรกิจ มีค1าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท1ากับ 0.875 โอกาสทางการตลาด มีค1าสัมประสิทธิ์
แอลฟาเท1ากับ 0.820 ประสิทธิภาพการแข1งขัน มีค1าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท1ากับ 0.885 ผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจ มีค1าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท1ากับ 0.904 และสภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจ มีค1าสัมประสิทธิ์
แอลฟาเท1ากับ 0.874 การบูรณาการความรู�ขององค#กร มีค1าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท1ากับ 0.822 และ
การรับรู�คุณค1าของลูกค�า มีค1าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท1ากับ 0.850 (ตารางท่ี 28 ภาคผนวก ค) 

2.4 การหาค1าจําแนก (power of discrimination) เปOนการพิจารณาข�อคําถามท่ีใช�ใน
การวิจัยว1าสามารถจําแนกกลุ1มผู�ตอบแบบสอบถามได�หรือไม1 ด�วยวิธีการหาค1าสหสัมพันธ#ระหว1างข�อ
คําถามกับคะแนนรวมของแบบสอบถามท้ังฉบับ (item-total correlation) ซ่ึงจะต�องมีค1าอํานาจ
จําแนกต้ังแต1 0.40 ข้ึนไป (Jonhson-Conley, 2009 : 49) ค1าอํานาจจําแนกของตัวแปรท้ังหมดอยู1
ระหว1าง 0.507 – 0.918 (ตารางท่ี 28 ภาคผนวก ค)  
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ตารางท่ี 3 สรุปค1าอํานาจจําแนก (discrimination power) ค1าน้ําหนักองค#ประกอบ (factor loading) 
และความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (cronbach Alpha)  

 

ตัวแปร 

ค�าความ
เชื่อมั่น 

(cronbach 
alpha) 

ค�าอํานาจจําแนก 
(discrimination 

power) 

ค�าน้ําหนัก
องคFประกอบ 

(factor loading) 

1.การบูรณาการความรู�ขององค#กร (OKI) 0.822 0.507 - 0.839 0.827 – 0.874 
2.การรับรู�คุณค1าของลูกค�า (PCV) 0.850 0.590 - 0.757 0.765 – 0.902 
3.แนวคิดนวัตกรรมการบริการ (SII) 0.870 0.584 – 0.867 0.836 – 0.908 
4.ความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี (TIA) 0.864 0.636 – 0.830 0.891 – 0.925 
5.การผสานความร1วมมือกันของธุรกิจ (BCS) 0.875 0.619 – 0.781 0.862 – 0.912 
6.โอกาสทางการตลาด (MO) 0.820 0.572 – 0.772 0.802 – 0.843 
7.ประสิทธิภาพการแข1งขัน (CE) 0.885 0.627 – 0.797 0.808 – 0.884 
8.ผลการดําเนินงานของธุรกิจ (BP) 0.904 0.528 – 0.918 0.786 – 0.923 
9.สภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจ (BED) 0.874 0.702 – 0.900 0.804 – 0.847 

 
 

2.5 ผู�วิจัยได�ทดสอบสมมติฐานตามเง่ือนไขความถดถอยพหุคูณ (multiple regression) 
ตามสมมติฐาน 5 ข�อดังนี้  

2.5.1 ตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ#เชิงเส�นตรง (linear relationship) ระหว1าง
ตัวแปรโดยพิจารณาค1า significant จากค1า ANOVA ท่ีมีนัยสําคัญจากการตรวจสอบพบว1าทุกการ
ทดสอบ มีค1า significant เท1ากับ 0.000 ซ่ึงเปOนไปตามข�อตกลงเบื้องต�น คือ ตัวแปรมีความสัมพันธ#
เชิงเส�นตรงทุกสมการที่ไปในทิศทางเดียวกัน และผลของการสร�างกราฟ normal p-p plot 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ซ่ึงพบว1ามีความสัมพันธ#เชิงเส�นตรง (ภาคผนวก จ)  

2.5.2 การทดสอบการแจกแจกแบบปกติ (multivariate normality) ของตัวแปร 
9 ตัว โดยสร�างจากแผนภาพกระจาย โดยข�อมูลจะต�องมีการกระจายแสดงความสัมพันธ#เชิงเส�นตรง 
นั่นคือทุกตัวแปรมีการแจกแจกแบบปกติ ส1งผลให�ข�อมูลมีการกระจายรอบเส�นตรง (ภาคผนวก จ)  

2.5.3 การทดสอบสหสัมพันธ#ระหว1างปzจจัยสาเหตุ (multicollinearity) คือ วิธีการ 
วิเคราะห#ค1าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ#เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ#ระหว1างตัวแปรอิสระท่ีใช�ในการวิจัย 
จากการทดสอบพบว1า ค1าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ#ระหว1างตัวแปรอิสระอยู1ระหว1าง 0.075 – 0.700 ซ่ึง
มีค1าน�อยกว1า 0.80 (Cooper and Schindler, 2006) แสดงว1าตัวแปรอิสระต1าง ๆ ไม1เกิดปzญหา
สหสัมพันธ# (ภาคผนวก จ)  
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2.5.4 การทดสอบค1าแปรปรวนของค1าเคลื่อนท่ีคงท่ี (homoscedasticity) โดย 
พิจารณาจากค1า residual ทุกสมการและแผนภาพการกระจาย scatter plot พบว1าค1า residual ใน
ทุกสมการกระจายเหนือ และใต�ระดับศูนย# ถือว1าการกระจายของตัวแปรตามในแต1ละค1าของตัวแปรอิสระ
มีความแปรปรวนในลักษณะคงท่ี (ภาคผนวก จ)  

2.6 การตรวจสอบความน1าเชื่อถือ (creditability) ของข�อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ด�วยวิธีตรวจสอบด�วยเทคนิควิธีสามเส�าของ Patton (Patton, 1990: 464-466; สุภางค# จันทวานิช, 
2553: 32)  

2.6.1 วิธีการตรวจสอบสามเส�าด�านแหล1งข�อมูล (triangulation of sources) เปOน
การเก็บข�อมูลจากแหล1งข�อมูลท่ีหลากหลายภายใต�วิธีการและเรื่องเดียวกันด�วยการสัมภาษณ#กับธุรกิจ
โรงแรมบูติคท่ีได�รับรางวัลคุณภาพการบริการดีเยี่ยม 3 แห1ง และธุรกิจโรงแรมบูติคทีได�รับรางวัล
ท่ีเก่ียวข�องอีก 2 แห1ง และสัมภาษณ#ผู�ให�ข�อมูลหลัก ประกอบด�วย ผู�จัดการหรือกรรมการผู�จัดการธุรกิจ
โรงแรมบูติค เพ่ือให�เกิดความน1าเชื่อถือด�านแหล1งข�อมูล 

2.6.2 การตรวจสอบสามเส�าด�านวิธีการรวบรวมข�อมูล (methods Triangulation) 
เปOนการใช�วิธีการสังเกตการณ#แบบไม1มีส1วนร1วม (non-participant observation) ควบคู1ไปกับวิธีการ
สัมภาษณ#เชิงลึก (in-depth interview)  
 
การรวบรวมข�อมูล 
 สําหรับวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวิธีดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลตามข้ันตอน
และวิธีการดังนี้  

1. การเก็บรวบรวมข�อมูลเชิงปริมาณ  
1.1 การใช�แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข�อมูลทางไปรษณีย#จะมีอัตราการตอบกลับท่ี

ยอมรับได�อยู1ท่ีร�อยละ 20 ตามแนวคิดของ Aaker, Kumar and Day (2001)  จากประชากรท่ีใช�ใน
การศึกษาได�แก1 ผู�จัดการธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทยจํานวน 700 ราย ถือว1าเปOนจํานวนท่ีไม1มาก 
ดังนั้นผู�วิจัยได�ส1งแบบสอบถามไปให�กับผู�บริหารธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย ซ่ึงถือเปOนตัวแทนท่ีดี
ในการให�ข�อมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ (Panayides, 2007) โดยทําการแจกแบบสอบถามเท1ากับ
ประชากรกลุ1มตัวอย1างท่ีใช�ในการวิจัยพร�อมกันท้ังสิ้น 700 ฉบับ 

1.2 จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห#ในการเก็บรวบรวมข�อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแนบหนังสือไปพร�อมกับแบบสอบถามแล�วส1งไปยังกลุ1มตัวอย1าง คือ 
ผู�จัดการหรือกรรมการผู�จัดการธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย เพ่ือขอความอนุเคราะห#และขอความ
ร1วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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1.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลด�วยการจัดส1งแบบสอบถามทางไปรษณีย# จํานวน 
700 ชุด โดยเริ่มส1งแบบสอบถามตั้งแต1วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ตามรายชื่อท่ีอยู1ผู�ประกอบธุรกิจ
โรงแรมบูติคจากฐานข�อมูลการท1องเท่ียวท่ีเปOนท่ียอมรับจากท้ังคนไทยและชาวต1างชาติ จากเว็บไซต# 
ทริปแอดไวเซอร# (trip advisor) และเว็บไซต#ไทยแลนด#บูติคอวอร#ดส (Thailand boutique awards) 
ท่ียังดํารงธุรกิจอยู1 พร�อมแนบซองจดหมายจ1าหน�าซองและติดแสตมป�ตอบกลับไปพร�อมกับแบบสอบถาม 
ซ่ึงกําหนดให�ส1งจดหมายตอบกลับทางไปรษณีย#ภายใน 30 วัน หลังจากได�รับแบบสอบถาม เม่ือครบ
กําหนดมีแบบสอบถามตอบกลับมาจํานวน 139 ฉบับ มีแบบสอบถามส1งคืนมาเนื่องจากยกเลิกกิจการ
หรือไม1ทราบท่ีอยู1ใหม1จํานวน 59 ฉบับ และมีแบบสอบถามท่ีไม1สมบูรณ#จํานวน 15 ฉบับ ผู�วิจัยจึง
ติดตามด�วยการข�อมูลทางโทรศัพท#และส1งแบบสอบถามตามท่ีอยู1เดิมอีกครั้ง เม่ือครบกําหนดวันท่ี 21 
ตุลาคม 2559 ผู�วิจัยได�ทําการตรวจสอบข�อมูลแบบสอบถามปรากฎว1ามีจํานวนแบบสอบถามท่ีสมบูรณ#
รวมท้ังสิ้น 185 ฉบับ รวมระยะเวลาในการเก็บข�อมูล 60 วัน  

1.4 การตรวจสอบความสมบูรณ# ความครบถ�วนของเนื้อหาแบบสอบถามท้ัง 185 ฉบับ
คิดเปOนร�อยละ 27.17 ของประชากรและกลุ1มตัวอย1าง โดยสอดคล�องกับเกณฑ#จํานวนการตอบกลับ
แบบสอบถามทางไปรษณีย#ท่ีสามารถยอมรับได�ในอัตราการตอบกลับท่ีไม1ตํ่ากว1าร�อยละ 20 (Aaker, 
Kumar and Day, 2001; Burns and Bush, 2006) ดังตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี 4 รายละเอียดการเก็บรวบรวมข�อมูลแบบสอบถามทางไปรษณีย# 
 

การรวบรวมข�อมูลแบบสอบถาม จํานวน 
1. จํานวนแบบสอบถามท่ีส1งทางไปรษณีย# 700 
2. จํานวนแบบสอบถามท่ีคืนกลับมาเนื่องจากย�ายกิจการ ไม1ทราบท่ีอยู1ใหม1 59 
3. จํานวนแบบสอบถามท่ีเนื้อหาไม1สมบูรณ# 15 
4. จํานวนแบบสอบถามท่ีตอบกลับและสมบูรณ#ท้ังสิ้น 185 

สรุป อัตราร�อยละการตอบกลับของแบบสอบถาม ได�ดังนี้ 
185 ÷ (700-19) x 100  

27.17 

 

 
1.5 การทดสอบความลําเอียงของการไม1ตอบแบบสอบถาม (non-response bias) 

เพ่ือคาดคะเนการตอบแบบสอบถามของกลุ1มตัวอย1างท่ีไม1ตอบกลับแบบสอบถาม โดยเปรียบเทียบชุดข�อมูล
ของแบบสอบถามท่ีได�มาสองกลุ1มตามช1วงระยะเวลา ซ่ึงในช1วงเวลาแรก คือ เดือนแรกอยู1ระหว1างวันท่ี 
22 สิงหาคม 2559 – 22 กันยายน 2559 มีแบบสอบถามตอบกลับมาจํานวน 93 ฉบับ และอีก 
1 เดือนถัดมาอยู1ระหว1างวันท่ี 23 กันยายน 2559 – 21 ตุลาคม 2559 มีแบบสอบถามตอบกลับมาอีก
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จํานวน 92 ฉบับ และเม่ือทดสอบความแตกต1างระหว1างตัวแปรด�านรูปแบบองค#การธุรกิจ จํานวน
พนักงาน ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ เงินทุนการดําเนินกิจการ และสถานท่ีต้ังกิจการ ด�วยสถิติ 
independent sample t-test (ตารางท่ี 31 ภาคผนวก ง) ซ่ึงผลการวิจัยพบว1า ประชากรท่ีตอบ
แบบสอบถามท้ังสองกลุ1มไม1มีความแตกต1างกันอย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Armstrong 
and Overton, 1997) แสดงว1ากลุ1มตัวอย1างท่ีตอบแบบสอบถามสามารถเปOนตัวแทนของประชากรใน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได� จึงสามารถแสดงข้ันตอนการตรวจสอบความลําเอียงในการไม1ตอบแบบสอบถามกลับ 
ดังภาพท่ี 9  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 9 ข้ันตอนการตรวจสอบความลําเอียงในการไม1ตอบแบบสอบถามกลับ 
 

2. การเก็บรวบรวมข�อมูลเชิงคุณภาพ 
  การดําเนินเก็บรวบรวมข�อมูลเชิงคุณภาพตามข้ันตอนและวิธีการ ดังนี้ 

2.1 การเลือกผู�ให�ข�อมูลหลักตามวิธีปรากฎการณ#วิทยา โดยมีการสุ1มแบบไม1อาศัยความ
น1าจะเปOน (non-probability sampling) ด�วยวิธีเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) กับธุรกิจ
โรงแรมบูติคในประเทศไทยท่ีได�รับรางวัลคุณภาพการบริการดีเยี่ยม (excellent services) จํานวน 3 แห1ง 
และธุรกิจโรงแรมบูติคท่ีได�รับรางวัลท่ีเก่ียวข�อง จํานวน 5 แห1ง  ประกอบด�วย 1) โรงแรม Focal Local: 
Bed and Breakfast 2) โรงแรม I U Dia: Bed and Breakfast 3) โรงแรม Villa Maroc 4) โรงแรม
อิงนที รีสอร#ท และ 5) โรงแรมปารีฮัท เกาะสีชัง โดยผู�ให�ข�อมูลหลักประกอบด�วย ผู�จัดการ หรือ

กลุ1มประชากรเป�าหมายท่ีศึกษาท้ังหมด 

จํานวน 700 ราย 

แบบสอบถามท่ีตอบกลับช1วงแรก 

จํานวน 93 ฉบับ 

แบบสอบถามท่ีตอบกลับช1วงหลัง 

จํานวน 92 ฉบับ 

กลุ1มตัวอย1างท่ีตอบแบบสอบถามกลับท้ังหมด 
จํานวน 185 ฉบับ 
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กรรมการผู�จัดการธุรกิจโรงแรมบูติค ซ่ึงการเก็บข�อมูลจากธุรกิจโรงแรมท่ีหลากหลายทําให�เกิดความ
น1าเชื่อถือด�านแหล1งข�อมูล (Patton, 1990: 464-465; สุภางค# จันทวานิชม, 2553: 32)  

2.2 การเก็บรวบรวมข�อมูลด�วยวิธีท่ีหลากหลาย ด�วยการสัมภาษณ#เชิงลึก (In-Depth 
Interview) และการสังเกตแบบไม1มีส1วนร1วม (non-participate observation) 

2.3 เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล ประกอบด�วย ตัวผู�วิจัยเปOนฐานเครื่องมือ
และมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลวิจัยทุกขั้นตอน โดยใช�การสัมภาษณ# 
แบบก่ึงโครงสร�างด�วยการกําหนดประเด็นคําถามการสัมภาษณ#เชิงลึก เริ่มต้ังแต1การนัดผู�ประกอบธุรกิจ
โรงแรมบูติคเพ่ือขอเข�าสัมภาษณ#ด�วยวิธีการติดต1อทางโทรศัพท#และทําหนังสือขอเข�าสัมภาษณ# ท้ังนี้
การสัมภาษณ#เริ่มจากกระบวนการแนะนําตนเองพร�อมอธิบายวัตถุประสงค#ของการวิจัยอย1างชัดเจน 
เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีตรงประเด็นกับคําถามของแบบสัมภาษณ#แบบก่ึงโครงสร�าง ซ่ึงเปOนการควบคุมการ
สัมภาษณ#ไม1ให�ออกนอกประเด็น โดยผู�วิจัยได�สังเกตพฤติกรรมของผู�ให�ข�อมูลร1วมด�วย และคอยดู
ปรากฏการณ#ท่ีเกิดข้ึนให�ดําเนินไปตามกระบวนการวิจัยอย1างเปOนธรรมชาติ ซ่ึงจะไม1มีการควบคุมหรือ
ดัดแปลงข�อมูลการวิจัยแต1อย1างใด (ชาย โพธิสิตา, 2554: 308) เพ่ือศึกษากระบวนการดําเนินงานเก็บ
รวบรวมข�อมูลการสัมภาษณ#เชิงลึกท่ีแสดงออกมาตามธรรมชาติ ผู�วิจัยได�บันทึกข�อมูลโดยการใช�เครื่อง
บันทึกเสียง ควบคู1ไปกับการเขียนบันทึก รวมถึงการบันทึกภาพนึ่ง ซึ่งเปOนเอกสารเชิงพรรณนาใน
ระหว1างการเก็บรวบรวมข�อมูลการสัมภาษณ#ให�ดําเนินไปอย1างมีระบบ โดยมีเป�าหมายเพ่ือศึกษา
แนวทางในการพัฒนาความสามารถด�านนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติค
ในประเทศไทย  
 
การจัดกระทํากับข�อมูลและการวิเคราะหFข�อมูล 

1. การจัดกระทําข�อมูลและการวิเคราะหFข�อมูลสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 
  การวิเคราะห#ข�อมูลวิจัยเชิงปริมาณ ข�อมูลท่ีเก็บรวบรวมได�จากแบบสอบถามจะนํามา
ตรวจสอบความเรียบร�อย และความสมบูรณ# โดยการใส1รหัสเพ่ือใช�ในการแปลผล จากนั้นนําข�อมูลท่ี
ได�มาประมวลผลโดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร#ในการวิเคราะห#ข�อมูล 
รวมถึงการใช�สถิติในการจัดกระทําข�อมูลและการวิเคราะห#ข�อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 การวิเคราะห#ข�อมูลทั่วไปของผู�ประกอบธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย โดย
ข�อมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 1 ประกอบด�วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ#การทํางานใน
ธุรกิจโรงแรม ตําแหน1งงาน แบบสอบถามตอนท่ี 2 ประกอบด�วย จํานวนห�องพัก ระยะเวลาในการ
ประกอบกิจการ จํานวนเงินทุนในการดําเนินงาน จํานวนพนักงาน สถานท่ีตั้ง กลุ1มลูกค�าหลักของธุรกิจ 
และประสบการณ#ได�รับรางวัลเก่ียวกับโรงแรม หรือคุณภาพการบริการดีเยี่ยม ด�วยวิธีการประมวลผล
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ทางสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) จากนั้นนําข�อมูลท่ีรวบรวมได�มาวิเคราะห#หาค1าทางสถิติ 
ได�แก1 ค1าร�อยละ (percentage) และค1าความถ่ี (frequency) ด�วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  

1.2 การวิเคราะห#ข�อมูลระดับค1าความคิดเห็นในแบบสอบถามตอนท่ี 3 – 6 เก่ียวกับ
ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติค ประกอบด�วย ด�าน
แนวคิดนวัตกรรมการบริการ ด�านความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี และด�านการผสาน
ความร1วมมือกันของธุรกิจ ความคิดเห็นเก่ียวกับผลลัพธ#ท่ีเกิดจากความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ 
ประกอบด�วย โอกาสทางการตลาด ประสิทธภิาพการแข1งขัน และผลการดําเนินงานของธรุกิจ ความคิดเห็น
เก่ียวกับปzจจัยท่ีมีผลต1อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ประกอบด�วย สภาพแวดล�อมเชิงพลวัต
ทางธุรกิจ และความคิดเห็นสุดท�ายเก่ียวกับปzจจัยสาเหตุท่ีส1งผลกระทบต1อความสามารถด�าน
นวัตกรรมบริการ ประกอบด�วย การบูรณาการความรู�ขององค#กร และการรับรู�คุณค1าของลูกค�า ซ่ึงวิธี
ประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนาจะนําข�อมูลท่ีได�มาวิเคราะห#หาค1าทางสถิติ ซ่ึงประกอบด�วย ค1าเฉลี่ย 
(Mean) และส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดยนําเสนอข�อมูลในรูปแบบของตาราง
ควบคู1กับการบรรยาย และสรปุผลการดําเนินการวิจัย ซ่ึงได�กําหนดการให�คะแนนคําตอบแบบสอบถาม
ดังนี้ (Best, 1977: 174; สิน พันธุ#พินิจ, 2553: 127; บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 103)  
   ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  กําหนดให�    5  คะแนน  
   ระดับความคิดเห็นมาก   กําหนดให�    4  คะแนน  
   ระดับความคิดเห็นปานกลาง  กําหนดให�    3  คะแนน  
   ระดับความคิดเห็นน�อย   กําหนดให�    2  คะแนน  
   ระดับความคิดเห็นน�อยท่ีสุด  กําหนดให�    1  คะแนน 
   จากนั้นหาค1าเฉลี่ยของคําตอบแบบสอบถาม โดยใช�เกณฑ#ในการแปลความหมาย
ของ ค1าเฉลี่ย ดังนี้ 
   ค1าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู1ในระดับมากท่ีสุด  
   ค1าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู1ในระดับมาก  
   ค1าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู1ในระดับปานกลาง  
   ค1าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู1ในระดับน�อย  
   ค1าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู1ในระดับน�อยท่ีสุด 

1.3 การทดสอบผลกระทบของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการและผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย ด�วยวิธีการประมวลผลทางสถิติเชิงอนุมาณ และนํา
ข�อมูลท่ีรวบรวมได�มาทําการวิเคราะห#หาค1าทางสถิติ ซ่ึงประกอบด�วย การวิเคราะห#หาองค#ประกอบ
เชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) เพ่ือยืนยันข�อคําถามว1าสามารถเปOนตัวชี้วัดท่ีจัดอยู1ใน
องค#ประกอบเดียวกันได�หรือไม1 โดยพิจารณาจากค1าน้ําหนักองค#ประกอบ (factor loading) ท่ีมีค1า
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ต้ังแต1 0.40 ข้ึนไป จึงนําคะแนนองค#ประกอบ (factor score) มาใช�คํานวณหาค1าของตัวแปร ด�วย
วิธีการวิเคราะห#สหสัมพันธ#แบบพหุคูณ (multiple correlation analysis) แล�วค1อยนํามาวิเคราะห#
ความถดถอยแบบพหุคูณ (multiple regression analysis) สามารถเขียนเปOนสมการได�ดังนี้  
   สมการท่ี 1 ประสิทธิภาพในการแข1งขัน 

   CE = ß01 + ß1 SII + ß2 TIA + ß3 BCS + ε 

   การทดสอบผลกระทบของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านแนวคิด
นวัตกรรมบริการ ด�านความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี และด�านการผสานความร1วมมือกัน
ของธุรกิจ ท่ีมีต1อประสิทธิภาพในการแข1งขันของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย  
   สมการท่ี 2 โอกาสทางการตลาด 

   MO = ß02 + ß4 SII + ß5 TIA + ß6 BCS + ε 

   การทดสอบผลกระทบของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านแนวคิด
นวัตกรรมบริการ ด�านความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี และด�านการผสานความร1วมมือกัน
ของธุรกิจ ท่ีมีต1อโอกาสทางการตลาดในการแข1งขันของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
   สมการท่ี 3 ผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

   BP = ß03 + ß7 CE + ß8 MO + ε 

   การทดสอบผลกระทบของประสิทธิภาพในการแข1งขัน และโอกาสทางการตลาดท่ีมี
ต1อผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย  
   สมการท่ี 4 สภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจ 

   BED = ß04 + ß8 CE + ß8 MO + ß9 (CE*MO) + ε 
   การทดสอบผลกระบทของสภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจท่ีมีต1อประสิทธิภาพ
ในการแข1งขัน และโอกาสทางการตลาดกับผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย  
   สมการท่ี 5 ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านแนวคิดนวัตกรรมบริการ 

   SII = ß05 + ß10 OKI + ß11 PCV + ε 

   สมการท่ี 6 ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านความสามารถการบูรณาการ
ทางเทคโนโลยี 

   TIA = ß06 + ß12 OKI + ß13 PCV + ε 
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   สมการท่ี 7 ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านการผสานความร1วมมือกัน
ของธุรกิจ 

   BCS = ß07 + ß14 OKI + ß15 PCV + ε 

   การทดสอบผลกระทบของการบูรณาการความรู�ขององค#กร และการรับรู�คุณค1า
ของลูกค�าท่ีมีต1อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านแนวคิดนวัตกรรมบริการ ด�านความสามารถ
การบูรณาการทางเทคโนโลยี และด�านการผสานความร1วมมือกันของธุรกิจ  
   เพ่ือให�การนําเสนอข�อมูลเปOนท่ีเข�าใจตรงกันในการแปลความหมาย ผู�วิจัยได�มีการ
กําหนดตัวอักษรย1อสําหรับการนําเสนอผลการวิเคราะห#ข�อมูลดังนี้ 
   ตัวอักษรย�อ   ตัวแปร 
   SII แนวคิดนวัตกรรมการบริการ (service innovation idea) 
   TIA ความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี  
    (technology integration ability) 
   BCS การผสานความร1วมมือกันของธุรกิจ  
    (business co-creation synergy) 
   MO โอกาสทางการตลาด (market opportunity) 
   CE ประสิทธิภาพการแข1งขัน (competitive efficiency) 
   BP ผลการดําเนินงานของธุรกิจ (business performance) 
   BED สภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจ  
    (business environmental dynamism) 
   OKI การบูรณาการความรู�ขององค#กร  
    (organizational knowledge integration) 
   PCV การรับรู�คุณค1าของลูกค�า (perception of customer value) 
   ß ค1าคงท่ีของสมการพยากรณ# 

   ε ค1าความคลาดเคลื่อน 
2. การจัดกระทําข�อมูลและการวิเคราะหFข�อมูลสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 

  กระบวนการตรวจสอบความน1าเชื่อถือของข�อมูล โดยผู�วิจัยให�ความสําคัญกับวีธีวิจัย
เชิงคุณภาพด�วยการเลือกเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูล รวมถึงการกําหนดคุณลักษณะของผู�ให�
ข�อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล ความพร�อมในการเก็บข�อมูลแบบวิธีการสัมภาษณ#เชิงลึก และการสังเกต
แบบไม1มีส1วนร1วม จากนั้นจึงนําข�อมูลท่ีเก็บรวบรวมได�มาตีความเปรียบเทียบ และสังเคราะห#ข�อมูลจึง
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จะนํามาสร�างข�อสรุปเพ่ืออธิบายปรากฏการณ#ของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการของธุรกิจ
โรงแรมบูติคในประเทศไทย ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้  

2.1 การตรวจสอบความน1าเชื่อถือของข�อมูลเชิงคุณภาพด�วยวิธีการตรวจสอบเทคนิควีธี
สามเส�า (triangulation of sources) ของ Patton (Patton, 1990 : 464–466; สุภางค# จันทวานิช, 
2533: 32) ซ่ึงเปOนวิธีท่ีสามารถทําให�ผู�วิจัยสามารถตรวจสอบความน1าเชื่อถือ (credibility) ของข�อมูลได� 

2.1.1 การตรวจสอบความน1าเชื่อถือของข�อมูล (triangulation of sources) เปOน
กระบวนการเก็บข�อมูลจากแหล1งข�อมูลท่ีต1างกันภายใต�วิธีและเรื่องเดียวกันด�วยวิธีการสัมภาษณ#กับ
ธุรกิจจํานวน 5 แห1ง ซ่ึงแบ1งเปOนธุรกิจโรงแรมบูติคท่ีได�รับรางวัลคุณภาพการบริการดีเยี่ยม 3 แห1ง 
และ ธุรกิจโรงแรมบูติคทีได�รับรางวัลที่เกี่ยวข�องอีก 2 แห1ง โดยสัมภาษณ#กับผู�ให�ข�อมูลหลัก 
ประกอบด�วย ผู�จัดการ หรือกรรมการผู�จัดการธุรกิจโรงแรมบูติค ซึ่งทําให�เกิดความน1าเชื่อถือด�าน
แหล1งข�อมูลท้ังในเชิงสถานท่ีและบุคคล (Patton, 1990: 464-465; สุภางค# จันทวานิช, 2533: 32) 

2.1.2 การตรวจสอบสามเส�าด�านวิธีการรวบรวมข�อมูล (method triangulation) 
ด�วยการใช�วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลท่ีหลากหลาย ได�แก1 การสังเกตการณ#แบบไม1มีส1วนร1วม (non-participate 
observation) ควบคู1ไปกับการสัมภาษณ#เชิงลึก (in-depth interview)  

2.2 การวิเคราะห#ข�อมูลเชิงคุณภาพ 
2.2.1 การจัดระเบียบข�อมูล (data organizing) เพื่อให�ข�อมูลเปOนระเบียบและ

สะดวกในการนํามาใช�งานโดยการถอดเทปการสัมภาษณ#เชิงลึกตามแนวคําถามในแบบสัมภาษณ#แบบ
ก่ึงโครงสร�าง จากนั้นดําเนินการแบ1งข�อมูลโดยการกําหนดรหัสให�กับข�อมูลหลัก 5 กลุ1ม คือ รูปแบบ
ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ปzจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ 
ผลกระทบของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ปzจจัยท่ีมีผลต1อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ 
และปzญหาและแนวทางการพัฒนาความสามารถด�านนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 

2.2.2 การแสดงข�อมูล (data display) โดยเขียนข�อมูลในรูปแบบเชิงพรรณนา
ความท่ีมาจากการเชื่อมโยงข�อมูลท่ีถูกจัดระเบียบตามกรอบแนวคิดการวิจัย เพ่ือบรรยายถึงเรื่องราว
อย1างมีความหมาย ตรงประเด็นกับสิ่งท่ีผู�วิจัยได�ศึกษา โดยการนําเสนอข�อมูลท่ีได�มาจากการถอดเทป
บทสนทนาแบบคําต1อคํา (verbatim) จากนั้นนํามาวิเคราะห# ตีความ เปรียบเทียบ สังเคราะห#ข�อมูล 
และนํามาสร�างข�อสรุปเพ่ืออธิบายให�เห็นถึงข�อมูลความสามารถด�านนวัตกรรมบริการของธุรกิจ
โรงแรมบูติคท่ีส1งผลกระทบต1อประสิทธิภาพการแข1งขัน โอกาสทางการตลาด และการดําเนินงานของ
ธุรกิจหรือไม1อย1างไร  
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2.2.3 การสรุป การตีความและตรวจสอบความถูกต�องต�องประเด็นของผลการวิจัย 
(conclusion, interpretation and verification) ด�วยวิธีการวิเคราะห#ตีความ เปรียบเทียบข�อมูล 
สังเคราะห#ข�อมูลและนํามาสร�างข�อสรุปเพ่ืออธิบายให�เห็นถึงผลลัพธ#ของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ 
และปzจจัยสาเหตุท่ีส1งผลกระทบและไม1ส1งผลกระทบต1อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการและ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย เพื่อเปOนแนวในการปรับปรุงและพัฒนา
ความสามารถด�านนวัตกรรมและผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
 
สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะหFข�อมูล 
 การวิจัยเพ่ือทดสอบสาเหตุและผลลัพธ#ของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการของธุรกิจ
โรงแรมบูติคในประเทศไทย ได�ใช�สถิติการวิเคราะห#ข�อมูล ดังนี้ 

1. สถิติพ้ืนฐาน  
1.1 ร�อยละ (percentage) 
1.2 ค1าเฉลี่ย (mean) 
1.3 ส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

2. สถิติท่ีใช�ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
2.1 การทดสอบความเชื่อม่ัน (reliability) ของเครื่องมือโดยคํานวณหาค1าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (alpha coefficient) ตามวิธีของครอบบาค (cronbach) 
2.2 การหาค1าอํานาจจําแนกรายข�อ (discrimination power) ด�วยการใช�เทคนิค 

item total correlation  
2.3 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�าง โดยการใช�วิธีการวิเคราะห#องค#ประกอบ

เชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis)  
3. สถิติท่ีใช�ในการทดสอบสมมติฐานตามเง่ือนไขความถดถอย (regression)   

3.1 การตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ#เชิงเส�นตรง (liner relationship) ระหว1างตัวแปร
ด�วยการดูค1า significant จากค1า ANOVA ท่ีมีนัยสําคัญ หรือการสร�างแผนภาพ normal p-p plot 
ของความคลาดเคลื่อนมาตรฐานท่ีมีแนวโน�มเปOนเส�นตรง 

3.2 การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (multivariate normality) ของตัวแปร 10 ตัว
โดยสร�างแผนภาพกระจายซ่ึงข�อมูลต�องมีการกระจายแสดงความสัมพันธ#ท่ีอยู1ในเชิงเส�นตรง 

3.3 การทดสอบความสัมพันธ#ระหว1างตัวแปรอิสระ (multicollinearity test) ความสัมพันธ#
ระหว1างตัวแปรท่ีใช�ในการวิจัยต�องไม1มีความสัมพันธ#กัน และพิจารณาค1า variance Inflation factor 
(VIF) ซ่ึงควรมีค1าน�อยกว1า 10  
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3.4 การทดสอบค1าความคลาดเคลื่อนท่ีเปOนอิสระต1อกัน (auto-correlation) ซ่ึงทดสอบ
จากค1า durbin-watson ต�องอยู1ระหว1าง 1.5 – 2.5 แสดงข�อมูลมีความเปOนอิสระต1อกัน (กัลยา 
วานิชย#บัญชา, 2550) 

3.5 การทดสอบค1าแปรปรวนของค1าเคลื่อนท่ีคงท่ี (homoscedasticity) ด�วยการพิจารณา
จากค1า residual ในทุกโมเดลท่ีใช�ทดสอบว1ามีความแปรปรวนในลักษณะคงท่ี 
 4. สถิติท่ีใช�ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  

4.1 การวิเคราะห#สหสัมพันธ#แบบพหุคูณ (multiple correlation analysis) เพ่ือหา
ระดับความสัมพันธ#ระหว1างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระหลากหลายตัวตามกรอบแนวคิดการวิจัย  

4.2 การวิเคราะห#ความถดถอยแบบพหุคูณ (multiple regression analysis) เพ่ือหา
ความสัมพันธ#ของตัวแปรต�นที่มีผลกระบทต1อความผันแปรของตัวแปรตาม จากนั้นนํามาสร�างเปOน
สมการพยากรณ#ของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติค
ในประเทศไทย โดยการวิจัยในครั้งนี้เปOนการวิจัยเชิงสังคมศาสตร#จึงกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ
เท1ากับ 0.01 หรือ 0.05 (Polit and Hungler, 1978: 400)  
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 
 การวิเคราะห�ข�อมูลการวิจัยเรื่อง “ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงาน: 
ข�อพิสูจน�เชิงประจักษ�ของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย” ผู�วิจัยได�นําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูล
ตามลําดับ ดังนี้  

1. ลําดับข้ันตอนการนําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
2. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณ 
3. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพ 

 

 
ลําดับข้ันตอนการนําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 การวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณได�นําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูล ตามลําดับดังนี้  

1. ข�อมูลท่ัวไปของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
2. ข�อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถด�านนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงาน

ของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
3. ข�อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับผลลัพธ�ท่ีเกิดจากความสามารถด�านนวัตกรรมบริการและ

ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
4. ข�อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับป:จจัยท่ีมีผลต;อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการและ         

ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
5. ข�อมูลความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับป:จจัยสาเหตุท่ีส;งผลกระทบต;อความสามารถด�าน

นวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
6. การวิเคราะห�สหสัมพันธ�และการวิเคราะห�ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) ของความสามาถด�านนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคใน
ประเทศไทย 
 สําหรับการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพ ได�นําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูลตามลําดับดังนี้  

1. ข�อมูลความสามาถด�านนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติค
ในประเทศไทย 

2. ข�อมูลผลลัพธ�ของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมบูติคในประเทศไทย 
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3. ข�อมูลผลกระทบของสภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจท่ีมีผลต;อความสัมพันธ�ระหว;าง
ประสิทธิภาพในการแข;งขัน โอกาสทางการตลาด และผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

4. ข�อมูลป:จจัยสาเหตุท่ีส;งผลกระทบต;อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการและผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 

5. ข�อมูลป:ญหาที่พบในการดําเนินงานและแนวทางการพัฒนาความสามารถด�าน
นวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 

6. สําหรับข�อมูลในการนําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูล ผู�วิจัยได�กําหนดสัญลักษณ�ท่ีใช�แทน
ตัวแปรและค;าสถิติ รวมถึงกําหนดความหมายของสัญลักษณ�ท่ีใช�แทนตัวแปรและค;าสถิติ เพ่ือ
การนําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูลมีความเข�าใจตรงกันเก่ียวกับสัญลักษณ�ต;าง ๆ ซ่ึงสามารถแสดงได�ดังนี้  

 n  แทน จํานวนกลุ;มตัวอย;าง 
 x̄   แทน ค;าเฉลี่ย   

 S.D.  แทน ส;วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
  t    แทน ค;าท่ีใช�พิจารณาใน t-distribution  
  F-Ratio   แทน ค;าท่ีใช�พิจารณาใน f-distribution  
  SS    แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (sum of squares)  
   MS   แทน ค;าคะแนนเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน  

(mean of squares)  
  df    แทน ระดับชั้นแห;งความเปaนอิสระ (degree of freedom)  
  r    แทน ค;าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (pearson correlation)  
  B   แทน ค;าสัมประสิทธิ์การถดถอย (unstandardized)  
  R2Adj   แทน ค;าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจของสถิติวิเคราะห�ความถดถอยพหุคูณ  
 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณ 

1. ข�อมูลท่ัวไปของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
  ข�อมูลทั่วไปของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย ประกอบด�วย จํานวนห�องพัก 
ระยะเวลาในการประกอบกิจการ จํานวนเงินทุนการดําเนินงน จํานวนพนักงาน สถานท่ีต้ังกิจการ 
กลุ;มลูกค�าหลักของธุรกิจ และประกอบการณ�ได�รับรางวัลเก่ียวกับโรงแรม หรือคุณภาพการบริการดีเยี่ยม 
รายละเอียดดังตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 ข�อมูลท่ัวไปของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 

 ข�อมูลท่ัวไปของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย จํานวน ร�อยละ 

1. จํานวนห�องพัก   
น�อยกว;า 20 ห�อง 57 30.81 
21-40 ห�อง 47 25.41 
41-60 ห�อง 24 12.97 
61-80 ห�อง 15 8.11 
81-100 ห�อง 34 18.38 
มากกว;า 100 ห�อง 8 4.32 

รวม    185    100.00 
2. ระยะเวลาในการประกอบกิจการ   

น�อยกว;า 5 ปi 70 37.84 
5 - 10 ปi  93 50.27 
11 - 15 ปi 16 8.65 
มากกว;า 15 ปi 6 3.24 

รวม   185  100.00 

3. จํานวนเงินทุนการดําเนินงาน   
น�อยกว;า 10 ล�านบาท 48 25.95 
11 - 20 ล�านบาท 38 20.54 
21-30 ล�านบาท 14 7.57 
31-40 ล�านบาท 8 4.32 
41-50 ล�านบาท 11 5.95 
สูงกว;า 50 ล�านบาท 66 35.68 

รวม 185 100.00 

4. จํานวนพนักงาน   
น�อยกว;า 20 คน 84 45.41 
20 - 30 คน 43 23.24 
31 – 50 คน  18 9.73 
มากกว;า 50 คน 40 21.62 

รวม 185 100.00 
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ตารางท่ี 5 ข�อมูลท่ัวไปของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย (ต;อ) 

 ข�อมูลท่ัวไปของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย จํานวน ร�อยละ 
5. สถานท่ีตั้งกิจการ   

ภาคกลาง  33 17.84 
ภาคตะวันออก 35 18.92 
ภาคตะวันตก 7 3.78 
ภาคเหนือ  69 37.30 
ภาคใต� 41 22.16 

รวม 185 100.00 
6. กลุ;มลูกค�าหลักของธุรกิจ   

ลูกค�าภายในประเทศ 38 20.54 
ลูกค�ากลุ;มเอเชีย  23 12.43 
ลูกค�ากลุ;มยุโรป 35 18.92 
ลูกค�ากลุ;มอเมริกา 1 0.54 
กลุ;มลูกค�าอ่ืน ๆ 86 46.49 
Missing 2 1.08 

รวม 185 100.00 
7. ประสบการณ�ได�รับรางวัลเก่ียวกับโรงแรมหรือ      
    คุณภาพการบริการดีเยี่ยม 

ไม;เคยได�รับ 
เคยได�รับ 
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51.35 
48.65 

รวม 185 100.00 
 
  จากตารางท่ี 5 พบว;า ผู�บริหารท่ีตอบแบบสอบถามธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย
ส;วนใหญ;ส;วนใหญ;มีจํานวนห�องพัก น�อยกว;า 20 ห�อง คิดเปaนร�อยละ (30.81) รองลงมา คือ 21-40 
ห�อง คิดเปaนร�อยละ (25.41) และ 81-100 ห�อง คิดเปaนร�อยละ (18.38) ระยะเวลาในการประกอบ
กิจการส;วนใหญ;ดําเนินงานต้ังแต; 5-10 ปi คิดเปaนร�อยละ  (50.27) รองลงมา คือ น�อยกว;า 5 ปi คิดเปaน
ร�อยละ (37.81) และ 11-15 ปi คิดเปaนร�อยละ (8.65) จํานวนเงินทุนการดําเนินงานส;วนใหญ; สูงกว;า 
50 ล�านบาท คิดเปaนร�อยละ (35.68) รองลงมา คือน�อยกว;า 10 ล�านบาท คิดเปaนร�อยละ (25.95) 
และ 11 - 20 ล�านบาท คิดเปaน ร�อยละ (20.54) ส;วนใหญ;มีจํานวนพนักงานน�อยกว;า 20 คน คิดเปaน
ร�อยละ (45.41) รองลงมา คือ 20 - 30 คน คิดเปaนร�อยละ (23.24) และจํานวนมากกว;า 50 คน คิดเปaน
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ร�อยละ (21.62) สถานท่ีต้ังกิจการส;วนใหญ;อยู;ในภาคเหนือ คิดเปaนร�อยละ (37.30) รองลงมา คือ ภาคใต� 
คิดเปaนร�อยละ (22.16) และ ภาคตะวันออก คิดเปaนร�อยละ (18.92) ส;วนใหญ;มีกลุ;มลูกค�าหลักของ
ธุรกิจเปaนกลุ;มลูกค�าอ่ืน ๆ คิดเปaนร�อยละ (46.49) รองลงมา คือ ลูกค�าภายในประเทศ คิดเปaนร�อยละ 
(20.54) และลูกค�ากลุ;มยุโรป คิดเปaนร�อยละ (18.92) และประสบการณ�ได�รับรางวัลเกี่ยวกับโรงแรม 
หรือคุณภาพการบริการดีเยี่ยม ส;วนใหญ;ไม;เคยได�รับ คิดเปaนร�อยละ (51.35) และเคยได�รับ คิดเปaนร�อยละ 
(48.65) โดยรางวัลท่ีได�รับส;วนใหญ;เปaนรางวัลเก่ียวกับการบริการดีเยี่ยมท่ีมอบโดยโครงการไทยแลนด� 
บูติคอวอร�ด (Thailand Boutique Award) เปaนต�น  

2. ความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถด�านนวัตกรรมบริการของธุรกิจโรงแรมบูติคใน
ประเทศไทย 
  ความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถด�านนวัตกรรมบริการของธุรกิจโรงแรมบูติคใน
ประเทศไทย ประกอบด�วย แนวคิดนวัตกรรมการบริการ ความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี 
และการผสานความร;วมมือกันของธุรกิจ ดังตารางท่ี 6  
 
ตารางท่ี 6  ค;าเฉลี่ย ค;าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับแนวคิดนวัตกรรมการบริการ

ขอธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
(n = 185) 

ด�านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ 
(service innovation idea) 

ระดับความคิดเห็น 
x̄  S.D. 

ระดับ 
ความคิด 

เห็น 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
 (4) 

ปานกลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อยท่ีสุด 
(1) 

1. กิจการให�ความสําคัญกับความ 
สามารถ ในการประยุ กต� ใ ช�
ความรู�ร;วมกัน เพ่ือสร�างสรรค�
บริการใหม;ให�แก;ลูกค�า 

72 
(38.92) 

81 
(43.78) 

29 
(15.68) 

3 
(1.62) 

0 
(0.00) 

4.20 0.76 มาก 

2. กิ จกา ร มุ; ง เ น� นก าร นํ า เสนอ
วิธีการให�บริการรูปแบบใหม;แก;
ลูกค�าเพ่ือส;งมอบความสะดวก 
รวดเร็วท่ีแตกต;างจากคู;แข;งขัน 

81 
(43.78) 

70 
(37.84) 

30 
(16.22) 

4 
(2.16) 

0 
(0.00) 

4.23 0.80 มาก 

3. กิจการส;ง เสริมให�พนักงานมี
ความคิดริเริ่มสร�างสรรค�ในการ
บริการรูปแบบใหม; ๆ เพ่ือตอบ 
สนองความต�องการของลูกค�า 

58 
(31.35) 

94 
(50.81) 

28 
(15.14) 

5 
(2.70) 

0 
(0.00) 

4.11 0.75 มาก 

4. กิจการส;งเสริมการพัฒนาความ
แปลกใหม;ในบริการท่ีสอดคล�อง
กับความต�องการของลูกค�า 

56 
(30.27) 

92 
(49.73) 

29 
(15.68) 

8 
(4.32) 

0 
(0.00) 

4.06 0.80 มาก 

ภาพรวม 4.15 0.78 มาก 



93 

  จากตารางท่ี 6 พบว;า ผู�บริหารธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านแนวคิดนวัตกรรมการบริการอยู;ในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
ค;าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย สามารถเรียงลําดับได� ดังนี้ กิจการมุ;งเน�นการนําเสนอวิธีการให�บริการ
รูปแบบใหม;แก;ลูกค�าเพ่ือส;งมอบความสะดวก รวดเร็วท่ีแตกต;างจากคู;แข;งขัน  (x̄ = 4.23) กิจการให�
ความสําคัญกับความสามารถในการประยุกต�ใช�ความรู�ร;วมกันเพ่ือสร�างสรรค�บริการใหม;ให�แก;ลูกค�า 
(x̄ = 4.20) กิจการส;งเสริมให�พนักงานมีความคิดริเริ่มสร�างสรรค�ในการบริการรูปแบบใหม; ๆ เพ่ือ
ตอบสนองความต�องการของลูกค�า (x̄ = 4.11) และกิจการส;งเสริมการพัฒนาความแปลกใหม;
ในบริการท่ีสอดคล�องกับความต�องการของลูกค�า (x̄ = 4.06) 
 
ตารางท่ี 7  ค;าเฉลี่ย ค;าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถการบูรณาการ 

ทางเทคโนโลยีของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
(n = 185) 

ด�านความสามารถการบูรณาการ 
ทางเทคโนโลยี  

(technology integration ability) 

ระดับความคิดเห็น 

x̄  S.D. 
ระดับ 

ความคิด 
เห็น 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 (4) 

ปานกลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อยท่ีสุด 
(1) 

1. กิจการมีการผสมผสานระหว;าง
เทคโนโลยีภายนอกและภายใน
องค�กรท่ีสามารถทําให�เกิดความ
เช่ือมโยงกันในการให�บริการแก;
ลูกค�า 

61 
(32.97) 

80 
(43.24) 

36 
(19.46) 

6 
(3.24) 

2 
(1.08) 

4.04 0.87 มาก 

2. กิจการให�ความสําคัญกับการบูร
ณาการทางเทคโนโลยีในการ
พัฒนาระบบช;องทางการส;งมอบ
บริการรูปแบบใหม;  ๆ ให�กับ
ลูกค�า 

62 
(33.51) 

75 
(40.54) 

41 
(22.16) 

5 
(2.70) 

2 
(1.08) 

4.04 0.87 มาก 

3. กิจการส;งเสริมการบูรณาการ
เทค โน โ ลยี ท่ี ส าม า ร ถสร� า ง
ปฏิสัมพันธ�กับลูกค�าได�สะดวก 
เพ่ือให�ทราบความต�องการท่ีแท� 
จริงของลูกค�า 

44 
(23.78) 

105 
(56.76) 

26 
(14.05) 

8 
(4.32) 

2 
(1.08) 

3.98 0.81 มาก 

 
 
 



94 

ตารางท่ี 7  ค;าเฉลี่ย ค;าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถการบูรณาการ 
ทางเทคโนโลยีของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย (ต;อ) 

 
  จากตารางท่ี 7 พบว;า ผู�บริหารธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยีอยู;ในระดับมาก
ทุกข�อ โดยเรียงลําดับค;าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย สามารถเรียงลําดับได�ดังนี้ กิจการมีการผสมผสาน
ระหว;างเทคโนโลยีภายนอกและภายในองค�กรท่ีสามารถทําให�เกิดความเชื่อมโยงกันในการให�บริการ
แก;ลูกค�า (x̄ = 4.04)  กิจการให�ความสําคัญกับการบูรณาการทางเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบช;องทาง 
การส;งมอบบริการรูปแบบใหม; ๆ ให�กับลูกค�า (x̄ = 4.03) กิจการมุ;งเน�นการเชื่อมโยงเทคโนโลยีใน
การให�บริการ เพ่ือสร�างความพึงพอใจและตอบสนองความต�องการของลูกค�า (x̄ = 4.02) และกิจการ
ส;งเสริมการบูรณาการเทคโนโลยีท่ีสามารถสร�างปฏิสัมพันธ�กับลูกค�าได�สะดวก เพ่ือให�ทราบความต�องการ
ท่ีแท�จริงของลูกค�า (x̄ = 3.98) 

 

ตารางท่ี 8 ค;าเฉลี่ย ค;าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการผสานความร;วมมือกัน
ของธุรกิจโรงแรม บูติคในประเทศไทย 

(n = 185) 
ด�านการผสานความรLวมมือกัน 

ของธุรกิจ 
(business co-creation synergy) 

ระดับความคิดเห็น 

x̄  S.D. 
ระดับ 

ความคิด 
เห็น 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 (4) 

ปานกลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อยท่ีสุด 
(1) 

1. กิจการเช่ือม่ันว;าการสร�างความ
ร; วม มือทาง ธุรกิ จ ทํ า ให� เกิ ด
พันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือผสาน
ความเช่ียวชาญเฉพาะด�านให�
เกิดการบริการใหม;ท่ีตอบสนอง
ความต�องการของลูกค�าได�อย;าง
มีประสิทธิภาพ       

52 
(28.11) 

92 
(49.73) 

35 
(18.92) 

 

6 
(3.24) 

0 
(0.00) 

4.03 0.78 มาก 

ด�านความสามารถการบูรณาการ 
ทางเทคโนโลยี  

(technology integration ability) 

ระดับความคิดเห็น 

x̄  S.D. 
ระดับ 

ความคิด 
เห็น 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 (4) 

ปานกลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อยท่ีสุด 
(1) 

4. กิจการมุ; ง เน�นการ เ ช่ือมโยง
เทคโนโลยีในการให�บริการ เพ่ือ
สร�างความพึงพอใจและตอบสนอง
ความต�องการของลูกค�า 

47 
(24.41) 

105 
(56.76) 

24 
(12.97) 

7 
(3.78) 

2 
(1.08) 

4.02 0.80 มาก 

ภาพรวม 4.01 0.84 มาก 
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ตารางท่ี 8 ค;าเฉลี่ย ค;าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการผสานความร;วมมือกัน
ของธุรกิจโรงแรม บูติคในประเทศไทย (ต;อ) 

(n = 185) 
ด�านการผสานความรLวมมือกัน 

ของธุรกิจ 
(business co-creation synergy) 

ระดับความคิดเห็น 

x̄  S.D. 
ระดับ 

ความคิด 
เห็น 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 (4) 

ปานกลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อยท่ีสุด 
(1) 

2. กิจการมุ;งเน�นการแสวงหา และ
ผสานความร;วมมือกับหน;วยงาน
ภายนอกองค�กรในการให�บริการ
รูปแบบใหม;  เพื่อตอบสนอง
ความต�องการของลูกค�าอย;าง
ต;อเน่ือง         

40 
(21.62) 

105 
(56.76) 

34 
(18.38) 

5 
(2.70) 

1 
(0.54) 

3.96 0.75 มาก 

3. กิจการมีการแลกเปล่ียนแนวคิด
ในการให�บริการร;วมกันระหว;าง
ธุรกิจเพ่ือสร�างมูลค;าการบริการ
ให�สูงขึ้น       

38 
(20.54) 

101 
(54.59) 

38 
(16.76) 

10 
(5.41) 

2 
(1.08) 

3.90 0.79 มาก 

4. กิจการมีการเรียนรู�และพัฒนา 
การให�บริการร;วมกันระหว;าง
ธุรกิจเพ่ือสร�างมูลค;า เพ่ิมให�กับ
การดําเนินงาน      

45 
(24.32) 

97 
(52.43) 

31 
(16.76) 

10 
(5.41) 

2 
(1.08) 

3.94 0.85 มาก 

5. กิ จ ก า ร มี ก า ร แ ล ก เ ป ล่ี ย น
ทรัพยากรในการให�บริการร;วมกัน
ระหว;างธุรกิจเพ่ือสร�างมูลค;าท่ี
สูงขึ้นให�กับการบริการ   

36 
(19.46) 

88 
(47.57) 

43 
(23.24) 

16 
(8.65) 

2 
(1.08) 

3.76 0.90 มาก 

ภาพรวม 3.92 0.81 มาก 

 
  จากตารางที่ 8 พบว;า ผู�บริหารธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย มีความคิดเห็น
เก่ียวกับความสามารถด�านนวัตกรรมบริการด�านการผสานความร;วมมือกันของธุรกิจอยู;ในระดับมากทุกข�อ 
โดยเรียงลําดับค;าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย สามารถเรียงลําดับได� ดังนี้ กิจการเชื่อมั่นว;าการสร�าง
ความร;วมมือทางธุรกิจทําให�เกิดพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือผสานความเชี่ยวชาญเฉพาะด�านให�เกิดการ
บริการใหม;ท่ีตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�อย;างมีประสิทธิภาพ (x̄ = 4.03) กิจการมุ;งเน�น
การแสวงหาและผสานความร;วมมือกับหน;วยงานภายนอกองค�กร ในการให�บริการรูปแบบใหม;เพ่ือ
ตอบสนองความต�องการของลูกค�าอย;างต;อเนื่อง (x̄ = 3.96) กิจการมีการเรียนรู�และพัฒนาการ
ให�บริการร;วมกันระหว;างธุรกิจเพื่อสร�างมูลค;าเพิ่มให�กับการดําเนินงาน (x̄ = 3.94)  กิจการมีการ
แลกเปลี่ยนแนวคิดในการให�บริการร;วม กันระหว;างธุรกิจเพ่ือสร�างมูลค;าการบริการให�สูงข้ึน (x̄ = 3.90) 
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และกิจการมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรในการให�บริการร;วม กันระหว;างธุรกิจเพ่ือสร�างมูลค;าท่ีสูงข้ึน
ให�กับการบริการ (x̄ = 3.76) 

3. ข�อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับผลลัพธ�ท่ีเกิดจากความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ
ของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
  ความคิดเห็นเก่ียวกับผลลัพธ�ท่ีเกิดจากความสามารถด�านนวัตกรรมบริการของธุรกิจ
โรงแรมบูติคในประเทศไทย ประกอบด�วย ประสิทธิภาพในการแข;งขัน โอกาสทางการตลาด และ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจ รายละเอียดดังตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี 9 ค;าเฉลี่ย ค;าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการแข;งขัน

ของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
 (n = 185) 

ประสิทธิภาพในการแขLงขนั 
(competitive efficiency) 

ระดับความคิดเห็น 
x̄  S.D. 

ระดับ 
ความคิด 

เห็น 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
 (4) 

ปานกลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อยท่ีสุด 
(1) 

1. กิจการมีการนําเสนอบริการ
ใหม; ๆ ท่ีมีความรวดเร็วในการ
ให�บริการและมีความแตกต;าง
จากคู;แข;งขันในตลาด       

37 
(20.00) 

94 
(50.81) 

46 
(24.86) 

8 
(4.32) 

0 
(0.00) 

3.86 0.78 มาก 

2. กิจการมีการนําเสนอบริการ
ใหม; ๆ ท่ีมีความรวดเร็วในการ
ให�บริการและมีความแตกต;าง
จากคู;แข;งขันในตลาด       

37 
(20.00) 

94 
(50.81) 

46 
(24.86) 

8 
(4.32) 

0 
(0.00) 

3.86 0.78 มาก 

3. กิจการมีความสามารถในการ
ตอบสนองความต�องการของ
ลูกค�าได�เปaนอย;างดี       

68 
(36.76) 

88 
(47.57) 

29 
(15.68) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.21 0.69 มาก 

4. กิจการสามารถสร�างความเปaน
ผู�นําด�านเทคโนโลยีในการบริการ 
รวมท้ังการใช� เทคโนโลยีใน
การให�บริการ ท่ี เหนือกว; า       
คู;แข;งขัน       

33 
(17.84) 

71 
(38.39) 

67 
(36.22) 

8 
(4.32) 

6 
(3.24) 

3.63 0.94 มาก 

5. กิจการสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรได�อย;างมีประสิทธิ 
ภาพทําให�สามารถลดค;าใช�จ;าย
หรือมีต�นทุนท่ีต่ํากว;าคู;แข;ง    

38 
(20.54) 

89 
(48.11) 

51 
(21.57) 

6 
(3.24) 

1 
(0.54) 

3.85 0.80 มาก 

ภาพรวม 3.89 0.80 มาก 
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  จากตารางที่ 9 พบว;า ผู�บริหารธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย มีความคิดเห็น
เก่ียวกับผลลัพธ�ท่ีเกิดจากความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านประสิทธิภาพในการแข;งขันอยู;ใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับค;าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย ตามลําดับ ดังนี้ กิจการมีความสามารถในการ
ตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�เปaนอย;างดี (x̄ = 4.21) กิจการมีความสามารถในการเรียนรู�และ
สร�างสรรค�การให�บริการ อันจะนําไปสู;การสร�างนวัตกรรมการบริการใหม; ๆ อย;างต;อเนื่อง (x̄ = 3.89)  
กิจการมีการนําเสนอบริการใหม; ๆ ท่ีมีความรวดเร็วในการให�บริการและมีความแตกต;างจากคู;แข;งขัน
ในตลาด (x̄ = 3.86) กิจการสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได�อย;างมีประสิทธิภาพ ทําให�สามารถ
ลดค;าใช�จ;าย หรือมีต�นทุนท่ีตํ่ากว;าคู;แข;ง (x̄ = 3.85)  และกิจการสามารถสร�างความเปaนผู�นําด�าน
เทคโนโลยีในการบริการ รวมท้ังการใช�เทคโนโลยีในการให�บริการท่ีเหนือกว;าคู;แข;งขัน (x̄ = 3.63)   

 
ตารางท่ี 10 ค;าเฉลี่ย ค;าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับโอกาสทางการตลาดของธุรกิจ

โรงแรมบูติคในประเทศไทย 
(n = 185) 

โอกาสทางการตลาด  
(market opportunity) 

ระดับความคิดเห็น 

x̄  S.D. 
ระดับ 

ความคิด 
เห็น 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 (4) 

ปานกลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อยท่ีสุด 
(1) 

1. กิจการสามารถรักษาฐาน
ลูกค�ากลุ;มเดิมและตอบสนอง
ความต�องการได�เปaนอย;างดี       

80 
(43.24) 

80 
(43.24) 

18 
(9.73) 

5 
(2.70) 

0 
(0.00) 

4.28 0.75 มาก 

2. กิจการมีการแสวงหากลุ; ม
ลูกค�ารายใหม;ให�มาใช�บริการ
มากข้ึน       

63 
(34.05) 

99 
(53.51) 

19 
(10.27) 

4 
(2.16) 

0 
(0.00) 

4.19 0.70 มาก 

3. กิจการสามารถตอบสนอง
คว ามต� อ งก า ร ขอ งตล า ด
เ ฉ พ า ะ ก ลุ; ม ไ ด� อ ย; า ง มี
ประสิทธิภาพ      

51 
(27.57) 

111 
(60.00) 

20 
(10.81) 

3 
(1.62) 

0 
(0.00) 

4.14 0.66 มาก 

4. กิจการสามารถพัฒนาวิธีการ
นําเสนอผลิตภัณฑ�แก;ลูกค�าได�
อย;างหลากหลาย สะดวกและ
รวดเร็ว      

60 
(32.43) 

83 
(44.86) 

35 
(18.92) 

7 
(3.78) 

0 
(0.00) 

4.06 0.82 มาก 

ภาพรวม 4.17 0.73 มาก 
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  จากตารางท่ี 10 พบว;า ผู�บริหารธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย มีความคิดเห็น
เก่ียวกับผลลัพธ�ท่ีเกิดจากความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านโอกาสทางการตลาดอยู;ในระดับมาก 
โดยเรียงลําดับค;าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย ตามลําดับ ดังนี้ กิจการสามารถรักษาฐานลูกค�ากลุ;มเดิม
และตอบสนองความต�องการได�เปaนอย;างดี (x̄ = 4.28) กิจการมีการแสวงหากลุ;มลูกค�ารายใหม;ให�มา
ใช�บริการมากข้ึน (x̄ = 4.19) กิจการสามารถตอบสนองความต�องการของตลาดเฉพาะกลุ;มได�อย;างมี
ประสิทธิภาพ (x̄ = 4.14)  และกิจการสามารถพัฒนาวิธีการนําเสนอผลิตภัณฑ�แก;ลูกค�าได�อย;าง
หลากหลาย สะดวกและรวดเร็ว (x̄ = 4.06)     
 
ตารางท่ี 11 ค;าเฉลี่ย ค;าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลการดําเนินงานของ

ธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
(n = 185) 

ผลการดําเนินงานของธุรกจิ 
(business performance) 

ระดับความคิดเห็น 

x̄  S.D. 
ระดับ 

ความคิด 
เห็น 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 (4) 

ปานกลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อยท่ีสุด 
(1) 

1. กิจการมีภาพลักษณ�และช่ือ 
เสียงท่ีดีในการให�บริการจน
เปaนท่ียอมรับจากลูกค�า 

82 
(44.32) 

85 
(45.35) 

16 
(8.65) 

2 
(1.08) 

0 
(0.00) 

4.34 0.68 มากท่ีสุด 

2. กิจการมีลูกค�าเพ่ิมข้ึนอย;าง
ต;อเน่ืองเมื่อเทียบกับอดีตท่ี
ผ;านมา 

76 
43.08) 

76 
(37.84) 

34 
(18.38) 

3 
(1.62) 

2 
(1.08) 

4.16 0.86 มาก 

3. กิจการมีส;วนแบ;งทางการ 
ตลาดเพ่ิมข้ึนอย;างต;อเน่ือง 

67 
(36.22) 

63 
(34.05) 

43 
(23.24) 

9 
(4.86) 

3 
(1.62) 

3.98 0.97 มาก 

4. กิ จ ก า ร มี ร า ย ไ ด� จ า ก ก า ร
ดํ า เ นินงานท่ี เ พ่ิม ข้ึนอย; า ง
ต;อ เ น่ืองเมื่อ เ ทียบกับอดีต         
ท่ีผ;านมา 

68 
(36.76) 

67 
(36.22) 

38 
(20.54) 

10 
(5.41) 

2 
(1.08) 

4.02 0.94 มาก 

5. กิจการมีความสามารถในการ
ทํากําไรได�ตามเปqาหมายท่ี  
วางไว� 

44 
(23.78) 

68 
(36.76) 

69 
(37.30) 

2 
(1.08) 

2 
(1.08) 

3.81 0.85 มาก 

ภาพรวม 4.06 0.86 มาก 
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  จากตารางท่ี 11  พบว;า ผู�บริหารธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย มีความคิดเห็น
เก่ียวกับผลลัพธ�ท่ีเกิดจากความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านผลการดําเนินงานของธุรกิจ อยู;ใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับค;าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย ตามลําดับ ดังนี้ กิจการมีภาพลักษณ�และชื่อเสียง
ท่ีดีในการให�บริการจนเปaนท่ียอมรับจากลูกค�า (x̄ = 4.34) กิจการมีลูกค�าเพ่ิมข้ึนอย;างต;อเนื่องเม่ือ
เทียบกับ อดีตท่ีผ;านมา (x̄ = 4.16) กิจการมีรายได�จากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นอย;างต;อเนื่องเม่ือ
เทียบกับอดีตท่ีผ;านมา (x̄ = 4.02) กิจการมีส;วนแบ;งทางการตลาดเพ่ิมข้ึนอย;างต;อเนื่อง (x̄ = 3.98) 
และกิจการมีความสามารถในการทํากําไรได�ตามเปqาหมายท่ีวางไว� (x̄ = 3.81) 

4. ข�อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับปVจจัยท่ีมีผลตLอความสามารถด�านนวัตกรรมบริการของ
ธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย  
  ข�อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับป:จจัยท่ีมีผลต;อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการของ
ธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย ประกอบด�วย สภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจ รายละเอียดดัง
ตารางท่ี 12 
 
ตารางท่ี 12 ค;าเฉลี่ย ค;าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพแวดล�อมเชิงพลวัต

ทางธุรกิจของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
(n = 185) 

สภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจ 
(business environmental 

dynamism) 

ระดับความคิดเห็น 

x̄  S.D. 
ระดับ 

ความคิด 
เห็น 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 (4) 

ปานกลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อยท่ีสุด 
(1) 

1. ความผันผวนทางเศรษฐกิจท้ัง
ในประเทศและระดับโลกทําให�  
กิจการจําเปaนต�องปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดํ า เ นินงานให�
สอดคล�องกับสถานการณ�ทาง
เศรษฐกิจ 

56 
(30.27) 

93 
(50.27) 

26 
(14.05) 

10 
(5.41) 

0 
(0.00) 

4.05 0.81 มาก 

2. พฤติกรรมผู�บริโภคท่ีเปลี่ยน 
แปลงไปส;งผลกระทบต;อความ 
สามารถด�านการดําเนินงาน
ของธุรกิจ 

49 
(26.49) 

91 
(49.19) 

36 
(19.46) 

9 
(4.86) 

0 
(0.00) 

3.97 0.81 มาก 

3. การเปลี่ยนแปลงอย;างรวดเร็ว
ทางเทคโนโลยีทําให�เกิดผล 
กระทบต;อการพัฒนานวัตกรรม
บริการของโรงแรม 

38 
(20.54) 

57 
(30.81) 

44 
(23.78) 

43 
(23.24) 

3 
(1.62) 

3.45 1.11 มาก 
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ตารางท่ี 12 ค;าเฉลี่ย ค;าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพแวดล�อมเชิงพลวัต
ทางธุรกิจของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย (ต;อ) 

 (n = 185) 
สภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจ 

(business environmental 
dynamism) 

ระดับความคิดเห็น 

x̄  S.D. 
ระดับ 

ความคิด 
เห็น 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 (4) 

ปานกลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อยท่ีสุด 
(1) 

4. สภาพการแข;งขันท่ีมีความ
รุนแรงสูงข้ึนของโรงแรมบูติค
ทําให�ธุรกิจต�องพัฒนาความ 
สามารถทางนวัตกรรมบริการ
รูปแบบใหม;อย;างต;อเน่ือง 

52 
(28.11) 

86 
(46.49) 

42 
(22.70) 

3 
(1.62) 

2 
(1.08) 

3.99 0.82 มาก 

ภาพรวม 3.87 0.89 มาก 

 
  จากตารางท่ี 12 พบว;า ผู�บริหารธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย มีความคิดเห็น
เก่ียวกับป:จจัยท่ีมีผลต;อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านสภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจอยู;
ในระดับมากทุกข�อ โดยเรียงลําดับค;าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย ตามลําดับดังนี้ ความผันผวนทาง
เศรษฐกิจท้ังในประเทศ และระดับโลกทําให�กิจการจําเปaนต�องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานให�
สอดคล�องกับสถานการณ�ทางเศรษฐกิจ (x̄ = 4.05) สภาพการแข;งขันที่มีความรุนแรงสูงข้ึนของ
โรงแรมบูติคทําให�ธุรกิจต�องพัฒนาความสามารถด�านนวัตกรรมบริการรูปแบบใหม;อย;างต;อเนื่อง (x̄ = 3.99) 
พฤติกรรมผู�บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปส;งผลกระทบต;อความสามารถด�านการดําเนินงานของธุรกิจ 
(x̄ = 3.97) และการเปลี่ยนแปลงอย;างรวดเร็วทางเทคโนโลยีทําให�เกิดผลกระทบต;อการพัฒนา
นวัตกรรมบริการของโรงแรม (x̄ = 3.45) 

5. ข�อมูลความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับปVจจัยสาเหตุท่ีสLงผลกระทบตLอความสามารถด�าน
นวัตกรรมบริการของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
  ข�อมูลความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับป:จจัยสาเหตุท่ีส;งผลกระทบต;อความสามารถด�าน
นวัตกรรมบริการของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย ประกอบด�วย การบูรณาการความรู�ขององค�กร 
และการรับรู�คุณค;าของลูกค�า รายละเอียดดังตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 13 ค;าเฉลี่ย ค;าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบูรณาการความรู�ของ
องค�กรของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 

(n = 185) 
การบูรณาการความรู�ขององค�กร 
(organizational knowledge 

integration) 

ระดับความคิดเห็น 

x̄  S.D. 
ระดับ 

ความคิด 
เห็น 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 (4) 

ปานกลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อยท่ีสุด 
(1) 

1. กิจการส;งเสริมให�บุคลากร
เรียนรู�กระบวนการทํางาน
เปaนทีมในการประสานความรู�
ต;าง ๆ  อันได�แก; แผนกระบวนการ 
สารสนเทศ และการจัดการ
ทรัพยากรต;าง ๆ ของกิจการ 

57 
(30.81) 

68 
(36.76) 

53 
(28.65) 

7 
(3.78) 

0 
(0.00) 

3.95 0.86 มาก 

2. กิจการสนับสนุนให�บุคลากรมี
การแลกเปลี่ยนความคิดการ
วิ เ ค ร า ะ ห� ข� อ มู ล ร ว ม ถึ ง
ข�อเสนอแนะในการดําเนินงาน 

45 
(24.32) 

87 
(47.03) 

46 
(24.86) 

6 
(3.24) 

1 
(0.54) 

3.91 0.82 มาก 

3. กิจการสร�างความเข�าใจใน
การดําเนินงานร;วมกันในการ
พัฒนาแนวทางการปฏิบัติให�
ประสบความสํา เร็จและมี
ประสิทธิภาพ 

58 
(31.35) 

98 
(52.97) 

27 
(14.59) 

2 
(1.08) 

0 
(0.00) 

4.15 0.70 มาก 

4. กิจการสนับสนุนให�บุคลากร
ในองค�กรแบ;งป:นความรู�ให�กับ
สมาชิกในองค�กรในการนํา
ความรู� ไปประยุกต� ในการ
ดําเนินงาน 

58 
(31.35) 

93 
(50.27) 

34 
(18.38) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.13 0.70 มาก 

5. กิจการส;งเสริมบุคลากรในการ
ดําเนินงานให�สอดคล�องไปใน
ทิศทางเดียวกัน และมีความ
เ ช่ือมโยงกันเปaนหน่ึงเดียว       
ในองค�กร 

73 
(39.46) 

97 
(52.43) 

13 
(7.03) 

2 
(1.08) 

0 
(0.00) 

4.30 0.65 มาก 

ภาพรวม 4.09 0.75 มาก 
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  จากตารางท่ี 13 พบว;า ผู�บริหารธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ป:จจัยสาเหตุท่ีส;งผลกระทบต;อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการด�านการบูรณาการความรู�ของ
องค�กรอยู;ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค;าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อยตามลําดับ ดังนี้ กิจการส;งเสริม
บุคลากรในการดําเนินงานให�สอดคล�องไปในทิศทางเดียวกันและมีความเชื่อมโยงกันเปaนหนึ่งเดียวใน
องค�กร (x̄ = 4.30) กิจการสร�างความเข�าใจในการดําเนินงานร;วมกันในการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติ
ให�ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ (x̄ = 4.15) กิจการสนับสนุนให�บุคลากรในองค�กรแบ;งป:น
ความรู�ให�กับสมาชิกในองค�กรในการนําความรู�ไปประยุกต�ในการดําเนินงาน (x̄ = 4.13) กิจการส;งเสริมให�
บุคลากรเรียนรู�กระบวนการทํางานเปaนทีมในการประสานความรู�ต;าง ๆ อันได�แก; แผน กระบวนการ 
สารสนเทศ และการจัดการทรัพยากรต;าง ๆ ของกิจการ (x̄ = 3.95) และกิจการสนับสนุนให�บุคลากร
มีการแลกเปลี่ยนความคิด การวิเคราะห�ข�อมูล รวมถึงข�อเสนอแนะในการดําเนินงาน (x̄ = 3.91) 
 
ตารางท่ี 14 ค;าเฉลี่ย ค;าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู�คุณค;าของลูกค�า

ของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
(n = 185) 

การรับรู�คุณคLาของลูกค�า 
(perception of customer 

value) 

ระดับความคิดเห็น 
x̄  S.D. 

ระดับ 
ความคิด 

เห็น 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
 (4) 

ปานกลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อยท่ีสุด 
(1) 

1. กิจการ ให� ความสํ า คัญ กับ
ความต�องการของลูกค�า ท่ี
ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ มี ค ว า ม
แตกต;างกัน 

99 
(53.51) 

64 
(34.59) 

22 
(11.89) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.42 0.70 มาก 

2. กิจการตระหนักถึงความสําคัญ
ใ น คุ ณ ค; า ข อ ง ลู ก ค� า แ ล ะ
ประโยชน�ท่ีลูกค�าจะได�รับจาก
การใช�บริการ 

114 
(61.62) 

59 
(31.89) 

12 
(6.49) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.55 0.62 มากท่ีสุด 

3. กิจการมุ;งเน�นการส;งมอบการ
บริการท่ีมีคุณค;าแก;ลูกค�าเพ่ือ 
ให�ลูกค�าเกิดความพึงพอใจใน
การรับบริการ 

106 
(57.30) 

69 
(37.30) 

8 
(4.32) 

2 
(1.08) 

0 
(0.00) 

4.51 0.64 มากท่ีสุด 

4. กิจการมีการแสวงหาแนวทาง
หรือวิธีการท่ีตอบสนองความ
ต�องการและความพึงพอใจ
ของลูกค�าได�อย;างเหมาะสม 

76 
(41.08) 

92 
(49.73) 

19 
(8.11) 

2 
(1.08) 

0 
(0.00) 

4.31 0.67 มาก 

ภาพรวม 4.45 0.66 มาก 
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  จากตารางท่ี 14 พบว;า ผู�บริหารธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย มีความคิดเห็น
เก่ียวกับป:จจัยสาเหตุท่ีส;งผลกระทบต;อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการด�านการรับรู�คุณค;าของ
ลูกค�าอยู;ในระดับมากท่ีสุดทุกข�อ โดยเรียงลําดับค;าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อยตามลําดับดังนี้ กิจการ
ตระหนักถึงความสําคัญของการรับรู�คุณค;าของลูกค�า และประโยชน�ท่ีลูกค�าจะได�รับจากการใช�บริการ 
(x̄ = 4.55) กิจการมุ;งเน�นการส;งมอบการบริการท่ีมีคุณค;าแก;ลูกค�าเพ่ือให�ลูกค�าเกิดความพึงพอใจใน
การรับบริการ (x̄ = 4.51) กิจการให�ความสําคัญกับความต�องการของลูกค�าท่ีหลากหลาย และมี
ความแตกต;างกัน (x̄ = 4.42) และกิจการมีการแสวงหาแนวทางหรือวิธีการท่ีตอบสนองความต�องการ
และความพึงพอใจของลูกค�าได�อย;างเหมาะสม (x̄ = 4.31) 
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6. การวิเคราะห�สหสัมพันธ�และความถอถอยแบบพหุคูณ (multiple correlation analysis and multiple regression analysis) ของ
ความ สามารถด�านนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 

6.1 การวิเคราะห�ค;าสหสัมพันธ�ระหว;างตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด  
 
ตารางที่ 15 แสดงค;าการวิเคราะห�ค;าสหสัมพันธ�ระหว;างตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด 

 

**นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 *นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ชื่อตัวแปร 
ตัวแปร OKI  PCV SII  TIA  BCS  CE  MO  BP  BED  

x̄   4.09  4.45  4.15  4.01  3.92  3.89  4.17  4.06  3.87  
SD 0.63  0.54  0.68  0.76  0.72  0.68  0.61  0.75  0.73  

organizational knowledge integration OKI          
perception of customer value PCV .569**               
service innovation idea SII .528** .644**             
technology integration ability TIA .457** .645** .700**           
business co-creation synergy BCS .549** .553** .673** .664**         
competitive efficiency CE .497** .544** .754** .678** .663**      
market opportunity MO .512** .621** .691** .619** .571** .769**      
business performance BP .492** .415** .518** .525** .568** .695** .635**    
business environmental dynamism BED .354** .273** .261** .267** .376** .236** .154* .075  
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  จากตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะห�ค;าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ�
ระหว;างตัวแปรท่ีใช�ในการวิจัย ซ่ึงค;าสัมประสิทธ�สหสัมพันธ�ระหว;างตัวแปรอิสระท้ังหมดอยู;ระหว;าง 
0.075 – 0.700 ซ่ึงไม;เกิน 0.80 (Cooper and Schinder, 2006) นอกจากนี้ผู�วิจัยยังได�พิจารณา
ร;วมกับค;า Variance Inflation Factor (VIF) เพ่ือทดสอบ Multicollinearity พบว;า ค;า VIF ตัวแปร
อิสระอยู;ระหว;าง 1.000 – 3.097 ซ่ึงมีค;าน�อยกว;า 10 แสดงว;าตัวแปรอิสระไม;มีความสัมพันธ�กันมากเกินไป
จนทําให�เกิดป:ญหา Multicollinearity (Lee, Lee and Lee, 2000)  

6.2 การวิเคราะห�สหสัมพันธ�และวิเคราะห�ความถดถอยแบบพหุคูณของความสามารถ
ด�านนวัตกรรมบริการ ด�านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ (SII) ด�านความสามารถการบูรณาการทาง
เทคโนโลยี (TIA) ด�านการผสานความร;วมมือกันของธุรกิจ (BCS) กับประสิทธิภาพในการแข;งขัน (CE) 
 
ตารางท่ี 16 การวิเคราะห�สหสัมพันธ�ของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการท้ัง 3 ด�านกับประสิทธิภาพ

การแข;งขัน 
 
      
 
 
 
 
 
 

                **นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 *นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
   จากตารางท่ี 16 พบว;าเมื่อพิจารณาค;าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เพื่อตรวจสอบ
ความสัมพันธ�ระหว;างตัวแปรแต;ละตัวมีความสัมพันธ�กันโดยรวมอย;างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
ซ่ึงมีค;าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว;างความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านแนวคิดนวัตกรรมการ
บริการ (SII) ด�านความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี (TIA) ด�านการผสานความร;วมมือกันของ
ธุรกิจ (BCS) กับประสิทธิภาพในการแข;งขัน (CE) อยู;ระหว;าง 0.663 – 0.754 (r=0.754, p<0.01, 
r=0.678, p<0.01, r=0.663, p<0.01)  
 
 

ตัวแปร SII  TIA  BCS  CE  
x̄  4.15  4.01  3.92  3.89  
SD 0.68  0.76  0.72  0.68  
SII        
TIA .700**      
BCS .673** .664**    
CE .754** .678** .663**  
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ตารางท่ี 17 การวิเคราะห�ความถดถอยแบบพหุคูณของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการท้ัง 3 ด�าน                    
กับประสิทธิภาพในการแข;งขัน  

 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.10 ** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 ***นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  

   จากตารางท่ี 17 พบว;าการวิเคราะห�ความถดถอยพหุคูณของความสามารถด�าน
นวัตกรรมบริการ ด�านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ (SII) ด�านความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี 
(TIA) ด�านการผสานความร;วมมือกันของธุรกิจ (BCS) กับประสิทธิภาพในการแข;งขัน (CE) เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานท่ี 1ก-3ก 
   ผลวิเคราะห�พบว;าความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านแนวคิดนวัตกรรมการ
บริการส;งผลกระทบเชิงบวกต;อประสิทธิภาพในการแข;งขันอย;างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
(�=0.464, p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1ก และความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�าน
ความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยีส;งผลกระทบเชิงบวกต;อประสิทธิภาพในการแข;งขันอย;างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (�=0.215, p<0.05) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2ก ขณะท่ี
ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านการผสานความร;วมมือกันของธุรกิจมีผลกระทบเชิงบวกต;อ
ประสิทธิภาพในการแข;งขันอย;างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (	�=0.209, p<0.05) ดังนั้น
จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3ก ตามลําดับ และมีความสามารถในการพยากรณ�ร�อยละ 62.7 จึงสรุปได�ว;า
ผลการวิจัยยอมรับสมมติฐานท่ี 1ก–3ก 

6.3 การวิเคราะห�สหสัมพันธ�และวิเคราะห�ความถดถอยแบบพหุคูณของความสามารถ
ด�านนวัตกรรมบริการ ด�านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ (SII) ด�านความสามารถการบูรณาการทาง
เทคโนโลยี (TIA) ด�านการผสานความร;วมมือกันของธุรกิจ (BCS) กับโอกาสทางการตลาด (MO) 

ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม 

CE 

SII 
    0.464*** 

(0.068) 

TIA 
  0.215** 
(0.068) 

BCS 
  0.209** 
(0.065) 

Adjusted  R2 0.627 
Maximum VIF 2.312 



107 
 

 

ตารางท่ี 18 การวิเคราะห�สหสัมพันธ�ของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการท้ัง 3 ด�านกับโอกาส        
ทางการตลาด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 **นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 *นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

   จากตารางที่ 18 พบว;าเมื่อพิจารณาค;าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เพื่อตรวจสอบ
ความสัมพันธ�ระหว;างตัวแปรแต;ละตัวมีความสัมพันธ�กันโดยรวมอย;างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
ซ่ึงมีค;าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว;างความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านแนวคิดนวัตกรรมการ
บริการ (SII) ด�านความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี (TIA) ด�านการผสานความร;วมมือกันของ
ธุรกิจ (BCS) กับโอกาสทางการตลาด (MO) อยู;ระหว;าง 0.571 – 0.691 (r=0.691 p<0.01, r=0.619, 
p<0.01, r=0.571, p<0.01)  
 
ตารางท่ี 19 การวิเคราะห�ความถดถอยแบบพหุคูณของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการท้ัง 3 ด�าน                    

กับโอกาสทางการตลาด  
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
*นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.10 ** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
***นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ตัวแปร SII  TIA  BCS  MO  
x̄  4.15  4.01  3.92  4.17  
SD 0.68  0.76  0.72  0.61  
SII         
TIA .700**       
BCS .673** .664**     
MO .691** .619** .571**   

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
MO 

SII 
    0.458*** 

(0.078) 

TIA   0.220** 
(0.078) 

BCS 0.117  
(0.075) 

Adjusted  R2 0.512 
Maximum VIF 2.315 



108 
 

 

  จากตารางท่ี 19 พบว;าการวิเคราะห�ความถดถอยพหุคูณของความสามารถด�าน
นวัตกรรมบริการ ด�านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ (SII) ด�านความสามารถการบูรณาการทาง
เทคโนโลยี (TIA) ด�านการผสานความร;วมมือกันของธุรกิจ (BCS) กับโอกาสทางการตลาด (MO) เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานท่ี 1ข-3ข  
   ผลวิเคราะห�พบว;าความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านแนวคิดนวัตกรรมการ
บริการส;งผลกระทบเชิงบวกต;อโอกาสทางการตลาดอย;างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (�=0.458, 
p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1ข และความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านความสามารถ
การบูรณาการทางเทคโนโลยีส;งผลกระทบเชิงบวกต;อโอกาสทางการตลาดอย;างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 (�=0.220, p<0.05) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2ข นอกจากนี้ยังพบว;าความสามารถ
ด�านนวัตกรรมบริการ ด�านการผสานความร;วมมือกันของธุรกิจไม;มีผลกระทบเชิงบวกต;อโอกาสทาง
การตลาดอย;างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.10  (�=0.117, p>0.10) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3ข 
และมีความสามารถในการพยากรณ�ร�อยละ 51.2 จึงสรุปได�ว;าผลการวิจัยยอมรับสมมติฐานท่ี 1ข-2ข 

6.4 การวิเคราะห�สหสัมพันธ�และวิเคราะห�ความถดถอยแบบพหุคูณของประสิทธิภาพ
ในการแข;งขัน (CE) โอกาสทางการตลาด (MO) กับผลการดําเนินงานของธุรกิจ (BP)  
 
ตารางท่ี 20 การวิเคราะห�สหสัมพันธ�ของประสิทธิภาพในการแข;งขัน โอกาสทางการตลาด กับผลการ

ดําเนินงานของธุรกิจ 
 

 
 
 
 
 
           

                   **นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 *นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

   จากตารางที่ 20 พบว;าเมื่อพิจารณาค;าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เพื่อตรวจสอบ
ความสัมพันธ�ระหว;างตัวแปรแต;ละตัวมีความสัมพันธ�กันโดยรวมอย;างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 ซ่ึงมีค;าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว;างประสิทธิภาพในการแข;งขัน (CE) โอกาสทางการตลาด 
(MO) กับผลการดําเนินงานของธุรกิจ (BP) อยู;ระหว;าง 0.635 – 0.695 (r=0.695 p<0.01, r=0.635, 
p<0.01)  

ตัวแปร CE  MO  BP  
x̄  3.89  4.17  4.06  
SD 0.68  0.61  0.75  
CE     
MO .769**     
BP .695** .635**   
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ตารางท่ี 21 การวิเคราะห�ความถดถอยแบบพหุคูณของประสิทธิภาพในการแข;งขัน โอกาสทางการตลาด
กับผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

 

                       
 
 
 
 
 
 
 *นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.10 ** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 ***นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
   จากตารางท่ี 21 พบว;าการวิเคราะห�ความถดถอยพหุคูณของประสิทธิภาพในการ
แข;งขัน (CE) โอกาสทางการตลาด (MO) กับผลการดําเนินงานของธุรกิจ (BP) เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ี 
4 – 5  
   ผลวิเคราะห�พบว;าประสิทธิภาพในการแข;งขันส;งผลกระทบเชิงบวกต;อผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจอย;างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (�=0.695, p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานท่ี 4 อีกท้ังยังพบว;าโอกาสทางการตลาดส;งผลกระทบเชิงบวกต;อผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจอย;างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (�=0.635, p<0.01) ตามลําดับ ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานท่ี 5 และมีความสามารถในการพยากรณ�ร�อยละ 48.0 จึงสรุปได�ว;าผลการวิจัยยอมรับ
สมมติฐานท่ี 4 – 5  

6.5 การวิเคราะห�สหสัมพันธ�และวิเคราะห�ความถดถอยแบบพหุคูณของสภาพแวดล�อม
เชิงพลวัตทางธุรกิจท่ีมีต;อประสิทธิภาพในการแข;งขัน (CE) โอกาสทางการตลาด (MO) กับผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจ (BP)  

 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม 

BP 

CE 
    0.695*** 

(0.053) 

MO 
  0.635** 
(0.058) 

Adjusted  R2 0.480 
Maximum VIF 1.000 
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ตารางท่ี 22 การวิเคราะห�สหสัมพันธ�ของสภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจท่ีมีต;อประสิทธิภาพในการ
แข;งขัน  โอกาสทางการตลาดกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

 
 
       
 
 
 
 
 
**นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 *นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
   จากตารางที่ 22 พบว;าเมื่อพิจารณาค;าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เพื่อตรวจสอบ
ความสัมพันธ�ระหว;างตัวแปรแต;ละตัวมีความสัมพันธ�กันโดยรวมอย;างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 ซ่ึงมีค;าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว;างประสิทธิภาพในการแข;งขัน (CE) โอกาสทางการตลาด 
(MO) กับผลการดําเนินงานของธุรกิจ (BP) อยู;ระหว;าง 0.635 – 0.695 (r=0.695 p<0.01, r=0.635, 
p<0.01)  
   ค;าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ของสภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจ (BED) ท่ีมีต;อ
ความสัมพันธ�ระหว;างประสิทธิภาพในการแข;งขัน (CE) โอกาสทางการตลาด (MO) กับผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจ (BP) อยู;ระหว;าง 0.075 – 0.236 (r=0.236 p<0.01, r=0.154, p<0.01)  
 
ตารางท่ี 23 การวิเคราะห�ความถดถอยแบบพหุคูณสภาพแวดล�อมเชิงพลวตัทางธุรกิจท่ีมีต;อประสิทธิภาพ          

การแข;งขัน  โอกาสทางการตลาดกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
 

ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม 

BP 

MO 
   0.241** 
(0.083) 

CE 
    0.530*** 

(0.084) 
 

ตัวแปร CE  MO  BP  BED  
x̄  3.89  4.17  4.06  3.87  
SD 0.68  0.61  0.75  0.73  
CE      
MO .769**      
BP .695** .635**    
BED .236** .154* .075  
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ตารางท่ี 23 การวิเคราะห�ความถดถอยแบบพหุคูณสภาพแวดล�อมเชิงพลวตัทางธุรกิจท่ีมีต;อประสิทธิภาพ          
การแข;งขัน  โอกาสทางการตลาดกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ (ต;อ) 

 

ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม 

BP 

BED 
              - 0.089 

(0.054) 

MO*BED 
              - 0.026 

(0.069) 

CE*BED 
0.024 

(0.072) 

Adjusted  R2 0.502 

Maximum VIF 3.097 
 

  *นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.10 ** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  ***นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 

   จากตารางท่ี 23 การวิเคราะห�ความถดถอยพหุคูณของสภาพแวดล�อมเชิงพลวัต

ทางธุรกิจ (BED) ท่ีมีต;อความสัมพันธ�ระหว;างโอกาสทางการตลาด (MO) ประสิทธิภาพทางการแข;งขัน 

(CE) และผลการดําเนินงานของธุรกิจ (BP) เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ี 6ก - 6ข  

   ผลวิเคราะห�พบว;าสภาพแวดล�อมเชิงพลวัตรทางธุรกิจไม;ส;งผลกระทบต;อ

ความสัมพันธ�ระหว;างการโอกาสทางการตลาดกับผลดําเนินงานของธุรกิจ อย;างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 (�=-0.026, p>0.10) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 6ก และสภาพแวดล�อมเชิงพลวัตร

ทางธุรกิจไม;ส;งผลกระทบต;อความสัมพันธ�ระหว;างประสิทธิภาพทางการแข;งขันกับผลดําเนินงานธุกิจ

อย;างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (�=0.024, p>0.10) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 6ข และมี

ความสามารถในการพยากรณ�ร�อยละ 50.2 จึงสรุปได�ว;าผลการวิจัยปฏิเสธสมมติฐานท่ี 6ก – 6ข 

6.6 การวิเคราะห�สหสัมพันธ�และวิเคราะห�ความถดถอยแบบพหุคูณของการบูรณาการ

ความรู�ขององค�กร (OKI) การรับรู�คุณค;าของลูกค�า (PCV) ท่ีมีต;อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ 

ด�านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ (SII) ด�านความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี (TIA) ด�านการ

ผสานความร;วมมือกันของธุรกิจ (BCS) 
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ตารางท่ี 24 การวิเคราะห�สหสัมพันธ�ของการบูรณาการความรู�ขององค�กร การรับรู�คุณค;าของลูกค�าท่ี

มีต;อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ ด�านความสามารถ

การบูรณาการทางเทคโนโลยี ด�านการผสานความร;วมมือกันของธุรกิจ 

       **นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 *นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

   จากตารางที่ 24 พบว;าเมื่อพิจารณาค;าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เพื่อตรวจสอบ

ความสัมพันธ�ระหว;างตัวแปรแต;ละตัวมีความสัมพันธ�กันโดยรวมอย;างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01 ซ่ึงมีค;าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว;างการบูรณาการความรู�ขององค�กร (OKI) การรับรู�คุณค;า

ของลูกค�า (PCV) ท่ีมีต;อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ (SII) 

ด�านความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี (TIA) ด�านการผสานความร;วมมือกันของธุรกิจ (BCS) 

อยู;ระหว;าง 0.457 – 0.645 (r=0.528 p<0.01, r=0.644, p<0.01, r=0.457, p<0.01, r=0.645, 

p<0.01, r=0.549, p<0.01, r=0.553, p<0.01)  
 
 
 
 
 

 

ตัวแปร OKI  PCV SII  TIA  BCS  

x̄   4.09  4.45  4.15  4.01  3.92  

SD 0.63  0.54  0.68  0.76  0.72  

OKI      

PCV .569**         

SII .528** .644**       

TIA .457** .645** .700**     

BCS .549** .553** .673** .664**   
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ตารางท่ี 25 การวิเคราะห�ความถดถอยแบบพหุคูณการบูรณาการความรู�ขององค�กร การรับรู�คุณค;า
ของลูกค�าท่ีมีต;อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ 
ด�านความสามารถการ  บูรณาการทางเทคโนโลยี ด�านการผสานความร;วมมือกันของธุรกิจ 

 

*นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.10 ** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
***นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 
   จากตารางท่ี 25 พบว;าการวิเคราะห�ความถดถอยพหุคูณของการบูรณาการความรู�
ขององค�กร (OKI) การรับรู�คุณค;าของลูกค�า (PCV) ท่ีมีต;อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�าน
แนวคิดนวัตกรรมการบริการ (SII) ด�านความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี (TIA) ด�านการผสาน
ความร;วมมือกันของธุรกิจ (BCS) เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ี 7ก – 7ค และ 8ก – 8ค  
   ผลวิเคราะห�พบว;าการบูรณาการความรู�ขององค�กรส;งผลกระทบเชิงบวกต;อ
ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านแนวคิดนวัตกรรมการบริการอย;างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 (�=0.239, p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 7ก ในขณะที่การบูรณาการความรู�ของ
องค�กรส;งผลกระทบเชิงบวกต;อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านความสามารถการบูรณาการ
ทางเทคโนโลยีอย;างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (�=0.133, p<0.10) ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานท่ี 7ข นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการความรู�ขององค�กรมีความสัมพันธ�เชิงบวกและส;งผลกระทบ
เชิงบวกต;อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านการผสานความร;วมมือกันของธุรกิจอย;างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (�=0.346, p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 7ค และมีความสามารถใน
การพยากรณ�ร�อยละ 44.70, 42.20 และ 38.10 ตามลําดับผลการวิจัยจึงยอมรับสมมติฐาน 7ก – 7ค 
และมีความสามารถในการพยากรณ�ร�อยละ 44.70, 42.20 และ 38.10 ตามลําดับ จึงสรุปได�ว;า
ผลการวิจัยยอมรับสมมติฐานท่ี 7ก – 7ค  

ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม 

SII TIA BCS 

OKI 
    0.239*** 

(0.067) 
 0.133* 
(0.068) 

   0.346*** 
(0.071) 

PCV 
   0.508*** 

(0.067) 
    0.570*** 

(0.068) 
   0.357*** 

(0.071) 
Adjusted  R2 0.447 0.422 0.381 
Maximum VIF 1.478 1.478 1.478 
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   นอกจากนี้ยังพบว;าการรับรู�คุณค;าของลูกค�าส;งผลกระทบเชิงบวกต;อความสามารถ
ด�านนวัตกรรมบริการ ด�านแนวคิดนวัตกรรมการบริการอย;างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01            
(�=0.508, p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 8ก ขณะท่ีการรับรู�คุณค;าของลูกค�าส;งผลกระทบ
เชิงบวกต;อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยีอย;างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (�=0.570, p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 8ข นอกจากนี้การ
รับรู�คุณค;าของลูกค�าส;งผลกระทบเชิงบวกต;อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านการผสานความ
ร;วมมือกันของธุรกิจอย;างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (�=0.357, p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานท่ี 8ค และมีความสามารถในการพยากรณ�ร�อยละ 44.70, 42.20 และ 38.10 ตามลําดับจึง
สรุปได�ว;าผลการวิจัยยอมรับสมมติฐานท่ี 8ก – 8ค 
 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพ 
 การวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพด�วยวิธีวิทยาปรากฏการณ�นิยม (phenomenology 
methodology) โดยการสัมภาษณ�เชิงลึกร;วมกับการสังเกตแบบไม;มีส;วนร;วม กับกรรมการผู�จัดการ
ของสถานประกอบการที่อยู;ในธุรกิจโรงแรมบูติคท่ีได�รับรางวัลด�านคุณภาพการบริการดีเยี่ยม หรือ
รางวัลท่ีเกี่ยวข�อง จํานวน 5 แห;ง ได�แก; 1) โรงแรม Focal Local: Bed and Breakfast 2) โรงแรม 
I U Dia : Bed and Breakfast 3) โรงแรม Villa Maroc 4) โรงแรมอิงนที รีสอร�ท และ 5) โรงแรม
ปารีฮัท เกาะสีชัง ทําให�ผู�วิจัยได�ค�นพบข�อมูลตามวัตถุประสงค� คือ เพ่ือทดสอบสาเหตุและผลลัพธ�จาก
ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย นอกจากนี้ยังสามารถ
นําข�อค�นพบนี้มาใช�สนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณ ดังรายละเอียดต;อไปนี้  

1. ความสําคัญของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการกับการดําเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมบูติคในประเทศไทย  
  การนําแนวคิดความสามารถทางนวัตกรรมมาประยุกต�ใช�ร;วมกับแนวคิดการบริการ 
เปรียบเสมือนเปaนป:จจัยท่ีสามารถทําให�องค�กรประสบความสําเร็จในการดําเนินงานของธุรกิจอย;างมี
ประสิทธิภาพ โดยความสามารถทางนวัตกรรมในระดับองค�กรสามารถท่ีจะทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลง
ท่ีส;งผลต;อการดําเนินงานของธุรกิจได� ซ่ึงความสามารถทางนวัตกรรมเปaนสิ่งท่ีต�องมาก;อนนวัตกรรมท่ี
แสดงให�เห็นถึงความสามารถในการคิดค�นสิ่งใหม; ๆ ท่ีมุ;งเน�นการแข;งขันด�วยนวัตกรรมท่ีเปaนเหมือน
เครื่องมือท่ีธุรกิจใช�เพ่ือท่ีจะก;อให�เกิดความได�เปรียบทางการแข;งขัน ดังนั้นความสามารถทางนวัตกรรม
จึงมีความสําคัญในการท่ีจะทําให�ธุรกิจสามารถสร�างความได�เปรียบทางการแข;งขันท่ีจะนําไปสู;ผลการ
ดําเนินงานท่ีสูงข้ึน จากความสามารถทางนวัตกรรมดังกล;าวจึงเปaนสิ่งที่ธุรกิจโรงแรมบูติคเห็นถึง
ความสําคัญของความสามารถทางนวัตกรรมเพ่ือนํามาใช�ในการบริการในการสร�างสรรสิ่งใหม; ๆ และ
สร�างความได�เปรียบทางการแข;งขันกับธุรกิจที่พักในรูปแบบอื่น ๆ ในการพัฒนาและสร�างสรรค�
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ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการท่ีเหนือกว;าคู;แข;งขัน เนื่องจากป:จจุบันได�มีการเกิดข้ึนของธุรกิจท่ีพัก
เปaนจํานวนมากทําให�ธุรกิจโรงแรมบูติคจําเปaนต�องหาเอกลักษณ�หรือรูปแบบการให�บริการใหม; ๆ 
ท่ีเหนือกว;าคู;แข;งขัน เพ่ือสร�างการดึงดูดความสนใจแก;ลูกค�าในการเลือกท่ีพักและสร�างความแตกต;าง
จากธุรกิจท่ีพักหรือโรงแรมอ่ืน ๆ ท่ัวไป ท่ีนําไปสู;การให�บริการที่ตอบสนองความต�องการของลูกค�า
ท่ีจะมาพักได�อย;างเหมาะสมและสามารถสร�างความประทับใจให�กับลูกค�าในการท่ีจะกลับมาใช�บริการ
อีกในครั้งต;อไป ซ่ึงจากการสัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลหลักพบประเด็นท่ีสอดคล�องดังนี้ 
    

  ทางโรงแรมมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให�บริการที่ยืดหยุ;นตามความต�องการของ
ลูกค�า โดยการเรียนรู�พฤติกรรมของลูกค�าจากข�อมูลพื้นฐานและข�อมูลเสริมต;าง ๆ ที่ลูกค�ามีการ
เสนอหรือแนะนํามาให�กับโรงแรม เพื่อพัฒนาการให�บริการที่ประทับใจและมอบสิ่งที่ดีที่สุด
ให�กับลูกค�า (ชนาธิป  นามสมมติ, 2560)  

  

  มีการสร�างกิจกรรมที่สอดคล�องกับวิถีชีวิตชุมชนโดยรอบของโรงแรมในการเปaนที่
พักผ;อนสําหรับครอบครัวหรือลูกค�าที่ชื่นชอบความสงบ รวมถึงมีกิจกรรมการเรียนรู�เชิงเกษตร
ให�กับลูกค�าที่มาพักผ;อนเพื่อเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติโดยรอบของตัวโรงแรม (ชนานันท�  
นามสมมติ, 2560)  

 

  ควรมีการผสมผสานการบริการให�สอดคล�องกับวิถีชีวิตชนบท รวมถึงทําเลที่ตั้งและ
สถาป:ตยกรรมที่นํามาใช�ในการตกแต;งที่เปaนเอกลักษณ�ของชุมชน (ชนาภรณ�  นามสมมติ, 2560)  

 
  จากข�อมูลการสัมภาษณ�สามารถกล;าวโดยสรุปได�ว;า ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ
สามารถนําไปประยุกต�ใช�ในธุรกิจโรงแรมบูติคได� กล;าวคือ ผู�บริหารเห็นคุณค;าของความสามารถทาง
นวัตกรรมและนําไปใช�ร;วมกับการบริการ ซ่ึงความสามารถมารถทางนวัตกรรมบริการสามารถสร�าง
ความแตกต;างในการให�บริการรูปแบบใหม; ๆ เพื่อตอบสนองความต�องการและความพึงพอใจใน
การให�บริการแก;ลูกค�า รวมถึงการให�บริการท่ีเหนือกว;าคู;แข;งขัน  

2. ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
  ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย พบว;า 
การให�ความหมายของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการจากทัศนคติของผู�บริหารโรงแรมบูติคใน
ประเทศไทยมีความคล�ายคลึงกันกับความหมายท่ีผู�วิจัยได�จาการศึกษาตามแนวคิดและการวิจัยของ
ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการทั้ง 3 ด�าน คือ แนวคิดนวัตกรรมการบริการ ความสามารถ
การบูรณาการทางเทคโนโลยี และการผสานความร;วมมือกันของธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี้   
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2.1 ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ พบว;า 
ผู�บริหารโรงแรมบูติคมีความเข�าใจและยอมรับในเรื่องแนวคิดนวัตกรรมการบริการท่ีเปaนโอกาสของ
ธุรกิจในการนําความรู�ความสามารถของธุรกิจมาประยุกต�ใช�ในการให�บริการเพ่ือสร�างสรรค�บริการใหม; 
ท่ีแตกต;างจากคู;แข;งขัน ในการตอบสนองความต�องการของลูกค�า และมีการพัฒนาการบริการท่ี
สอดคล�องกับความต�องการของลูกค�า จากการสัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลหลักพบประเด็นท่ีสอดคล�องดังนี้  
 

   ทางโรงแรมให�ความสนใจและใส;ใจในรายละเอียดของลูกค�าที่จะเข�าพัก เพื่อให�
ลูกค�ามีความรู�สึกพิเศษเม่ือเข�ามาใช�บริการ รวมถึงมีการให�บริการตามความต�องการของลูกค�า 
โดยการบริการจะมีความยืดหยุ;นพอสมควรเนื่องจากโรงแรมเปaนโรงแรมขนาดเล็กอะไรที่
สามารถทําให�ลูกค�าพึงพอใจได�ก็จะพยายามทําให� ซึ่งถือว;าเปaนจุดขายของโรงแรมก็ว;าได� 
(ชนาธิป  นามสมมติ, 2560)  
 

   มีการผสมผสานวิถีชีวิตเชิงเกษตรกรรมเข�ามามีส;วนร;วมในการทํากิจกรรมของ
โรงแรมในการให�ลูกค�าได�มีกิจกรรมร;วมกันกับสมาชิกในครอบครัว เช;น มีโซนปลูกผักสวนครัว
เพื่อให�ลูกค�านํามาทําเปaนอาหารเพื่อรับประทานในม้ือต;าง ๆ ระหว;างที่พักอยู;ในโรงแรม หรือมี
จุดเรียนรู�เชิงเกษตรที่เปaนข�อมูลของพืชผักต;าง ๆ สําหรับลูกค�าที่นําเด็กเล็กเข�ามาพักในโรงแรม 
(ชนานันท�  นามสมมติ, 2560)  
 

   โรงแรมของเรายังคงความเปaนวิถีชีวิตแบบชนบท รวมถึงพยายามรักษา ปรับปรุง
สถานที่ให�มีความใหม;และทันสมัยอยู;ตลอดเวลา เพื่อให�ลูกค�ารู�สึกประทับใจในบรรยากาศของ
โรงแรมและได�สัมผัสการบริการในวิถีชีวิตแบบชนบท (ชนาภรณ�  นามสมมติ, 2560)  
 
   มีการนํารูปแบบการบริการจากโรงแรม 5 ดาว มาปรับใช�กับโรงแรมบูติคของเรา
เพื่อรักษามาตรฐานการให�บริการที่ดีหรือเทียบเท;าโรงแรม 5 ดาว โดยการเลือกใช�วัสดุและ
อุปกรณ�เกรดพรีเม่ียม เหมือนกับโรงแรม 5 ดาวใช�กันในการอํานวนความสะดวกสบายให�กับ
ลูกค�าที่เข�ามาพัก และใส;ใจในรายละเอียดของลูกค�าแต;ละคนที่มาเข�าพักเพื่อทราบรูปแบบการ
ใช�ชีวิต (Lifestyle) ที่ของลูกค�าแตกต;างกันในสิ่งที่เขาชอบหรือไม;ชอบ ในการให�บริการที่
สอดคล�องกับรูปแบบการใช�ชีวิตของลูกค�าแต;ละคน (ชนากร  นามสมมติ, 2560)  

 
2.2 ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านความสามารถการบรูณาการทางเทคโนโลยี 

พบว;า ธุรกิจมีการผสมผสานระหว;างเทคโนโลยีภายนอกและเทคโนโลยีภายในองค�กรท่ีสามารถทําให�
เกิดการเชื่อมโยงกันในการให�บริการแก;ลูกค�า ท่ีสามารถสร�างปฏิสัมพันธ�กับลูกค�าได�สะดวกรวดเร็ว 
รวมถึงการพัฒนาช;องทางการส;งมอบบริการรูปแบบใหม;ให�กับลูกค�า เพ่ือให�ทราบถึงความต�องการ
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ท่ีแท�จริงของลูกค�าและสร�างความพึงพอใจท่ีสามารถตอบสนองความต�องการของลูกค�าได� จากการ
สัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลหลักพบประเด็นท่ีสอดคล�องดังนี้  

 
   เนื่องจากโรงแรมเปaนโรงแรมขนาดเล็กโดยส;วนใหญ;จะใช�การสํารองห�องพักจาก
เว็บไซต�รวมถึงแอพพิลเคชั่นต;าง ๆ เช;น Trip Adviser, Booking.com รวมถึง Facebook ของ
โรงแรม เปaนต�น ซ่ึงเปaนสื่อที่นักท;องเที่ยวส;วนใหญ;รู�จักและสามารถติดต;อกับทางโรงแรมได�
อย;างรวดเร็วในการสอบถามหรือสํารองห�องพัก (ชนาธิป  นามสมมติ, 2560)  

 
   โดยส;วนใหญ;ต�องยอมรับว;าเว็บไซต�และสังคมออนไลน�ยังเปaนช;องทางในการ
ติดต;อกับลูกค�าได�เปaนอย;างดีซึ่งทางเราก็ยังถือเปaนช;องทางหลักในการติดต;อกับลูกค�าที่ต�องการ
สํารองหรือจองที่พัก แต;สิ่งที่โรงแรมบูติคของเราน;าจะแตกต;างจากที่อ่ืนก็คือ ทางโรงแรมได�ซ้ือ
โปรแกรมดูแลระบบการบันทึกข�อมูลรายละเอียดของลูกค�าทุกคนที่เข�ามาใช�บริการในโรงแรม 
ซ่ึงเรียกว;าระบบ Comanche FOS (Front Office System) เช;น เม่ือแผนกต�อนรับ (Front 
Office) เช็คอินลูกค�าแล�ว ระบบจะแสดงผลข�อมูลข้ึนเลยว;าลูกค�าเคยมาพักที่นี่แล�วหรือยัง ถ�า
เคยจะมีผลข้ึนมาว;าเคยมาใช�บริการแล�วก่ีคร้ัง ลูกค�าชอบไม;ชอบอะไร รวมถึงระบบ Comanche 
ยังเชื่อมต;อกับแผนกต;าง ๆ เพื่อแชร�ข�อมูลของลูกค�าในการให�บริการ เช;น แผนกอาหาร จะ
แสดงข�อมูลเลยว;าลูกค�าแพ�อาหารประเภทใดบ�าง หรืออาจจะเปaนแผนกแม;บ�าน เม่ือลูกค�าออก
จากห�องพักแล�วแม;บ�านทําความสะอาดเรียบร�อยระบบจะแสดงผลว;าห�องตอนนี้พร�อมให�บริการ
ซ่ึงจะสามารถเป�ดให�ลูกค�าคนอื่นสามารถสํารองที่พักออนไลน�ได� เปaนต�น สรุปแล�วระบบ 
Comanche นี้จะเชื่อมข�อมูลทั้งหมดของโรงแรมทุกแผนกเข�าด�วยกันทําให�ไม;เสียเวลาใน
การดําเนินงานต;าง ๆ ของแต;ละแผนกและยังช;วยสร�างความประทับใจในการใช�บริการของ
ลูกค�าได�อีกทางหนึ่งด�วย (ชนากร  นามสมมติ, 2560)       

 
   ทางโรงแรมมีการใช�แอพพลิเคชั่นที่เปaนสังคมออนไลน� (Social media) ในการ
พูดคุยกับลูกค�าที่มาใช�บริการเพื่อให�ทราบถึงความพึงพอใจและทําให�ทราบถึงผลประกอบการ
ว;าลูกค�ามีการตอบรับอย;างไรในการใช�บริการเพื่อสามารถนําไปปรับปรุงการให�บริการที่ดียิ่งข้ึน 
(ชนารัตน�  นามสมมติ, 2560) 

 

2.3 ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านการผสานความร;วมมือกันของธุรกิจ พบว;า 
การประยุกต�ใช�แนวทางการผสมผสานความร;วมมือกันของธุรกิจสามารถทําให�ธุรกิจเกิดการแลกเปลี่ยน
แนวคิดการให�บริการร;วมกันระหว;างธุรกิจท่ีนําไปสู;การทําให�เกิดพันธมิตรทางธุรกิจใหม; เช;น บุคคลท่ี
มีความเก่ียวข�องหรือมีความเชื่อมโยงกันร;วมมือในการสร�างสรรค�บริการในรูปแบบใหม;ให�เกิดคุณค;าท่ี
เหมาะสม รวมถึงมีการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาการให�บริการร;วมกันในการสร�างมูลค;าเพ่ิมให�กับการดําเนินงาน 
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ซ่ึงต�องทําความเข�าใจเง่ือนไขในการดําเนินงานร;วมกันเพ่ือการผสานความร;วมมือกับหน;วยงาน
ภายนอกองค�กรในการให�บริการรูปแบบใหม;เพ่ือตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�อย;างต;อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ จากการสัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลหลักพบประเด็นท่ีสอดคล�อง ดังนี้ 

 
   มีการร;วมมือกันในท�องถ่ิน โดยมีหน;วยงานภาครัฐจะคอยดูแลจัดกิจกรรมต;าง ๆ 
ในพื้นที่และทางโรงแรมก็ร;วมจัดกิจกรรมกับหน;วยงานภาครัฐด�วยการทําการส;งเสริมการขายใน
ราคาพิเศษสําหรับผู�ที่เข�ามาร;วมทํากิจกรรมในงานที่หน;วยงานภาครัฐจัด และยังมีการร;วมมือ
กันระหว;างโรงแรมด�วยกันในการช;วยเหลือกันในด�านการประชาสัมพันธ�ข�อมูลเก่ียวกับสถานที่
ท;องเที่ยว กิจกรรมในแต;ละช;วงเวลา รวมถึงเส�นทางการเดินทางไปยังสถานที่ต;าง ๆ การโดยสาร
ขนส;งมวลชนที่เปaนรูปแบบสาธารณะและเอกชนเพื่ออํานวยความสะดวกให�กับลูกค�า (ชนาภรณ�  
นามสมมติ, 2560)  

 
   โรงแรมของเรามีการร;วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมท;องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในระแวกใกล�เคียงและมีการเชื่อมโยงแหล;งท;องเที่ยวในชุมชนแต;ละจุดเข�าด�วยกันเพื่อเปaนการ
กระจายรายได�ในระแวกชุมชน โดยทางโรงแรมจะมีการนําเสนอในรูปแบบแพ็คเก็จการท;องเที่ยว
เพื่อให�ลูกค�าที่มาพักได�ทํากิจกรรมต;าง ๆ และได�เรียนรู�วิถีชีวิตของชุมชนนอกเหนือจากการ
พักผ;อนที่โรงแรมเพียงอย;างเดียว (ชนารัตน�  นามสมมติ, 2560) 
 
   ทางโรงแรมมีการร;วมมือกับสมาชิกโรงแรมบูติคในพื้นที่ข�างเคียงในการ
แลกเปลี่ยนข�อมูลข;าวสารต;าง ๆ ในเครือข;ายได�รับรู�ข�อมูลเพื่อนําไปปรับการให�บริการที่ดียิ่งข้ึน 
รวมถึงมีความร;วมมือกับกรมการท;องเที่ยวแห;งประเทศไทยในการเข�ามาอบรมให�กับพนักงาน
ด�านทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการอย;างต;อเนื่องในการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร
กับลูกค�าชาวต;างชาติและการให�บริการที่เปaนมาตฐานในระดับสากล อีกทั้งยังมีการร;วมมือกับ
กลุ;มธุรกิจในชุมชน เช;น กิจกรรมทางน้ํา (บานาน;าโบท) กิจกรรมการท;องเที่ยวการแสดงต;าง ๆ 
รวมถึงธุรกิจรถเช;าในการอํานวยความสะดวกให�กับลูกค�าเพื่อสร�างความประทับใจในการใช�
บริการของโรงแรมและยังเปaนการสร�างรายได�ให�กับพันธมิตรและเปaนการสร�างมูลค;าเพิ่มให�กับ
การบริการของโรงแรมอีกด�วย (ชนากร  นามสมมติ, 2560)  

 
   จากข�อมูลการสัมภาษณ�สามารถกล;าวโดยสรุปได�ว;า ความสามารถด�านนวัตกรรม
บริการของธุรกิจโรงแรงบูติคในประเทศไทย เปaนการนําความสามารถในการบริการมาประยุกต�ใช�
เพ่ือให�เกิดนวัตกรรมทางการบริการของธุรกิจในการสร�างสรรค�บริการรูปแบบใหม;ให�เกิดคุณค;าเพ่ิมข้ึน
ในการให�บริการที่ตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�อย;างมีประสิทธิภาพ และเปaนการช;วยทําให�
ธุรกิจเกิดความได�เปรียบเชิงการแข;งขัน และผลการดําเนินงานท่ีบรรลุเปqาหมายตามท่ีต�องการ ซ่ึง
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ประกอบด�วยแนวคิดนวัตกรรมการบริการ ความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี และการผสมผสาน
ความร;วมมือกันของธุรกิจ 

3. ปVจจัยผลลัพธ�ของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
  ป:จจัยผลลัพธ�ของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
ประกอบด�วย ประสิทธิภาพในการแข;งขัน โอกาสทางการตลาดและผลการดําเนินงานของธุรกิจ มี
รายละเอียดดังนี้  

3.1 ประสิทธิภาพในการแข;งขัน พบว;า ธุรกิจมีความสามารถในการเรียนรู�และสร�างสรรค�
การให�บริการอันนําไปสู;การนําเสนอรูปแบบการบริการใหม; ๆ ท่ีมีความแตกต;างจากคู;แข;งขันในตลาด
กลุ;มเดียวกันได�อย;างรวดเร็ว และยังสามารถใช�เทคโนโลยีในการบริการที่เหนือกว;าคู;แข;งขันในการ
ให�บริการ และสามารถตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�เปaนอย;างดี รวมถึงสามารถบริการจัดการ
ทรัพยากรได�อย;างมีประสิทธิภาพ  ทําให�สามารถลดค;าใช�จ;าย หรือทําให�มีต�นทุนที่ตํ่ากว;าคู;แข;ง ซ่ึง
จากการสัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลหลักพบประเด็นท่ีสอดคล�อง ดังนี้ 

 
   โรงแรมมีเอกลักษณ�ที่เน�นความเงียบสงบและไม;ห;างไกลจากตัวเมืองในแบบฉบับ
ชีวิตเรียบง;าย (Slow life) ที่เปaนธรรมชาติ เน�นวิถีความเปaนอยู;เชิงเกษตร และราคาไม;แพงถ�า
เทียบกับขนาดของห�องพักที่ทางโรงแรมให�บริการ เม่ือเทียบกับคู;แข;ง โดยทางโรงแรมมีกิจกรรม
ในการให�บริการกับลูกค�าเปaนการศึกษาเรียนรู�ไปพร�อมกับการพักผ;อน เช;น มีการสอนวิธีการ
ปลูกเห็ดฟาง โดยจะมีฟาร�มเห็ดฟางภายในตัวโรงแรม และยังมีแปลงผัก แปลงข�าว รวมถึงบ;อ
เลี้ยงปลา เพื่อใช�ในการเรียนรู�ให�กับลูกค�าทั้งเด็กและผู�ใหญ; ซ่ึงวัตถุดิบที่นํามาทําอาหารภายใน
โรงแรมมาจากพืชผักที่ปลูกเองทั้งสิ้น เปaนการลดค;าใช�จ;ายส;วนหนึ่งให�กับโรงแรม อีกทั้งลูกค�า
ยังสามารถเก็บพืชผักมาให�กับทางโรงแรมในการทํารายการอาหารที่ลูกค�าต�องการได�อีกด�วย ซ่ึง
เปaนการสร�างความประทับใจและความพึงพอใจที่ตอบสนองความต�องการของลูกค�าในการเข�า
มาใช�บริการกับทางโรงแรมของเรา (ชนานันท�  นามสมมติ, 2560)  

 
   โรงแรมบูติคแต;ละแห;งมีเอกลักษณ�ที่แตกต;างกัน และยังมีจุดขายที่ไม;เหมือนกัน 
ทางโรงแรมมองว;า เราควรรักษาและพัฒนารูปแบบการให�บริการที่มีคุณภาพในการให�บริการให�
ดีข้ึนกว;าเดิมในด�านการบริการและการอํานวยความสะดวกให�กับลูกค�าที่จะเข�ามาใช�บริการใน
แบบฉบับของโรงแรมเองที่เน�นความเปaนไทย โดยอาศัยค;านิยมของไทยที่มีลักษณะความเปaน
กันเองในการให�บริการตั้งแต;เจ�าของโรงแรม รวมถึงพนักงานที่เต็มใจให�บริการในสิ่งที่ลูกค�า
เรียกร�องมา ถ�าทางโรงแรมสามารถทําให�ได�ก็จะทําให�โดยไม;รีรอ ซ่ึงเปaนการบริการที่ยืดหยุ;น
สําหรับลูกค�าพอสมควรในการสร�างความพึงพอใจและความประทับใจให�กับลูกค�าที่มาใช�บริการ 
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เช;น การให�บริการอาหารเช�าทางโรงแรมจะทําให�เมนูให�ลูกค�าตามที่ลูกค�าขอร�อง เช;น ต�มยํากุ�ง 
เปaนต�น โดยทางเจ�าของโรงแรมเปaนผู�ดูแลการให�บริการด�วยตัวเอง (ชนาธิป  นามสมมติ, 2560)  
 

   มีการนําเสนอการให�บริการห�องพักที่มีรูปแบบสถาป:ตยกรรมของห�องพักแต;ละ
ห�องแตกต;างกัน โดยทางโรงแรมเน�นการออกแบบห�องพักที่เน�นเนื้อเร่ือง (Story) ของบุคคล
สําคัญให�เข�ากับรูปแบบของห�อง (Theme) แต;ละห�อง และพัฒนาห�องพักให�ใหม; พร�อมใช�อยู;เสมอ 
รวมถึงออกแบบห�องพักหรือปรับปรุงห�องพักใหม;เพื่อให�ลูกค�าลูกสึกไม;เบื่อเม่ือกลับมาใช�บริการอีก 
เช;น ห�องปุเรงนองที่ออกแบบให�สอดคล�องกับวิถีชีวิต (Life Style) ของบุคคลนั้นรวมถึงบรรยากาศ
และวัสดุ อุปกรณ� เฟอร�นิเจอร�ที่ใช�ตกแต;งห�องพักให�มีกลิ่นไอของความเปaนปุเรงนองในแบบ
ฉบับของพม;า และสิ่งที่แตกต;างจากโรงแรมอ่ืนที่ลูกค�าชอบและมาใช�บริการ ได�แก; บรรยากาศที่
เงียบสงบเปaนส;วนตัว สถาป:ตยกรรมของห�องพัก รวมถึงทําเลที่ตั้งของโรงแรมที่ไม;ห;างไกลแหล;ง
ท;องเที่ยวโบราณสถานมากนัก (ชนาภรณ�  นามสมมติ, 2560) 

 

3.2 โอกาสทางการตลาด พบว;า ธุรกิจสามารถพัฒนาวิธีการนําเสนอผลิตภัณฑ�ให�แก;
ลูกค�าได�อย;างหลากหลาย สะดวกรวดเร็ว และยังแสวงหากลุ;มลูกค�ารายใหม;ให�มาใช�บริการมากข้ึน 
อีกทั้งยังสามารถรักษาฐานลูกค�ากลุ;มเดิมและตอบสนองความต�องการได�เปaนอย;างดี และธุรกิจ
สามารถตอบสนองความต�องการของตลาดเฉพาะกลุ;มได�อย;างมีประสิทธิภาพ จากการสัมภาษณ�ผู�ให�
ข�อมูลหลักพบประเด็นท่ีสอดคล�อง ดังนี้ 

 
   โอกาสทางการตลาดของทางโรงแรมมาการการรีวิวการใช�บริการของลูกค�าที่เคย
มาพัก ส;วนใหญ;ลูกค�าเปaนกลุ;มลูกค�าเดิม รวมถึงมีลูกค�ากลุ;มใหม;ที่เข�ามาใช�บริการด�วยเช;นกัน 
ซ่ึงจาการรีวิวการใช�บริการทําให�โรงแรมมีลําดับ (Ranking) ของทางเว็บไซต�ที่ให�บริการจองที่
พักอย;าง Trip Advisor ข้ันเปaนอันดับต�น ๆ ของโรงแรมบูติค เนื่องจากลูกค�ามีความพึงพอใจ
และประทับใจในการบริการของโรงแรม จนนําไปสู;การบอกต;อส;งผลให�โรงแรมเปaนที่รู�จักในหมู;
ของนักท;องเที่ยวในการเลือกจองที่พักโรงแรมบูติค (ชนาธิป  นามสมมติ, 2560) 

 
   โรงแรมมีการสร�างโอกาสทางการตลาดโดยการใช�ช;องทางสังคมออนไลน� (Social 
media) ในการแสวงหาลูกค�ากลุ;มใหม; ซ่ึงเปaนวิธีในการที่โรงแรมสามารถนําเสนอรูปแบบการ
บริการให�กับลูกค�าได�อย;างละเอียดและสามารถติดต;อสอบถามรายละเอียดได�อย;างสะดวก
รวดเร็ว รวมถึงต�องรักษามาตรฐานการบริการให�มีคุณภาพคงเดิมหรือพัฒนาให�ดีข้ึนกว;าเดิม 
เพื่อให�ลูกค�าทั้งเก;าและใหม;ที่มาใช�บริการมีความประทับใจ (ชนานันท�  นามสมมติ, 2560)  
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   โอกาสทางการตลาดของเราน;าจะเปaนที่ตัวสถานที่ตั้งโรงแรม (Location) ที่มี
ความเปaนเอกลักษณ�และไม;เหมือนใครที่มีบรรยากาศสวยงามและเปaนธรรมชาติ รวมถึงการ
ให�บริการที่เปaนกันเองกับลูกค�าทําให�นักท;องเที่ยวเกิดความประทับใจในการใช�บริการ (ชนารัตน�  
นามสมมติ, 2560)  

 

3.3 ผลการดําเนินงานขององค�กร พบว;า ธุรกิจมีส;วนแบ;งทางการตลาดเพ่ิมข้ึน มี
ความสามารถในการทํากําไรได�ตามเปqาหมายท่ีวางไว� และมีภาพลักษณ�และชื่อเสียงท่ีดีในการให�บริการจน
เปaนท่ียอมรับจากลูกค�า รวมถึงมีรายได�จากการดําเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึนอย;างต;อเนื่องเม่ือเทียบกับอดีตท่ี
ผ;านมา ซ่ึงจากการสัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลหลักพบประเด็นท่ีสอดคล�อง ดังนี้ 

 
   ผลการดําเนินงานของโรงแรมมีรายได�เพิ่มข้ึนอย;างต;อเนื่อง แต;อาจจะไม;ได�มี
ความเติบโตแบบรวดเร็วมากนักซ่ึงในแต;ละปiจะไม;ค;อยแตกต;างกันมาก เนื่องจากจํานวนห�องพัก
ของโรงแรมมีจํานวนจํากัดหรือมีจํานวนห�องน�อยเพียงไม;ถึง 10 ห�อง จึงทําให�มีรายได�เพิ่มข้ึนจริง
แต;ไม;มากเหมือนโรงแรมทั่ว ๆ ไปที่มีจํานวนห�องเยอะที่เปaนหลักร�อย (ชนาธิป  นามสมมต,ิ 2560)  

 

   ผลประกอบการดีข้ึนอย;างต;อเนื่อง มีลูกค�าเข�ามาใช�บริการตลอด และบาง
ช;วงเวลาลูกค�าก็จะแตกต;างกันไปเปaนชาวต;างชาติบ�าง คนไทยบ�าง (ชนารัตน�  นามสมมติ, 2560)  

 

   โรงแรมของเราได�รับความไว�วางใจจากลูกค�าเปaนจํานวนมากดูจากยอดรีวิวการ
ให�บริการจากในเว็บไซต�จองที่พักอย;าง Trip Advisor ที่แสดงให�เห็นถึงความพึงพอใจและความ
ประทับใจหลังจากการใช�บริการกับทางโรงแรมทําให�ชื่อของโรงแรมเปaนที่รู�จักของนักท;องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต;างชาติมากข้ึน (ชนากรณ�  นามสมมติ, 2560)   

 

   จากข�อมูลการสัมภาษณ�สามารถกล;าวโดยสรุปได�ว;า ความสามรถทางนวัตกรรม
บริการของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทยนั้น สามารถนําศักยภาพในการให�บริการมาพัฒนา สร�างสรรค�
รูปแบบการให�บริการใหม; ๆ ในการตอบสนองความต�องการของลูกค�าให�เกิดความพึงพอใจและ
ประทับใจในการมาใช�บริการกับทางโรงแรมที่ทําให�เกิดโอกาสทางการตลาด รวมถึงประสิทธิภาพ
ในการแข;งขัน เพื่อสร�างความแตกต;างและเอกลักษณ�ในการให�บริการแก;ลูกค�า จนส;งผลให�การ
ดําเนินงานบรรลุเปqาหมายได�อย;างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

4. ปVจจัยสภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย  
  สภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย พบว;า ธุรกิจมี
การวิเคราะห�สถานการณ�ในการแข;งขันอย;างต;อเนื่อง ในการตรวจสอบสภาพการแข;งขันท่ีมีความรุนแรง
สูงข้ึนของโรงแรมบูติคในป:จจุบันท่ีมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอย;างเห็นได�ชัดทําให�ธุรกิจต�องพัฒนาความสามารถ
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ด�านนวัตกรรมบริการรูปแบบใหม; ๆ ในการให�บริการแก;ลูกค�าอยู;เสมอ อีกทั้งความผันผวนทาง
เศรษฐกิจท้ังในประเทศ และระดับโลกทําให�กิจการจําเปaนต�องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานให�
สอดคล�องกับสถานการณ�ทางเศรษฐกิจ รวมถึงพฤติกรรมผู�บริโภค เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย;าง
รวดเร็วทําให�ธุรกิจโรงแรมบูติคจําเปaนต�องมีการพัฒนานวัตกรรมบริการของโรงแรมให�สามารถ
ตอบสนองความต�องการของลูกค�าให�ได� ซ่ึงจากการสัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลหลักพบประเด็นท่ีสอดคล�อง 
ดังนี้ 

 

  สภาพแวดล�อมทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไม;มีผลต;อการดําเนินธุรกิจของ
โรงแรมเราเท;าไหร;เนื่องจากจํานวนห�องของโรงแรมมีจํานวนไม;มากมีแค;ประมาณ 10 ห�อง 
ทําให�ไม;ค;อยได�รับผลกระทบจากตรงนี้สักเท;าไหร; (ชนาธิป  นามสมมติ, 2560) 
 

  สถานการณ�ทางการทางเศรษฐกิจรวมถึงสภาพการแข;งขันที่มีความรุนแรงไม;มีผลต;อ
การให�บริการหรือการดําเนินธุรกิจของโรงแรมเราเนื่องจากลูกค�าส;วนใหญ;เปaนลูกค�าเฉพาะกลุ;ม
ที่มีความต�องการในการใช�บริการในแบบฉบับโรงแรมบูติคของเราที่มีเอกลักษณ�เฉพาะตัวที่เน�น
ความสงบและมีความเปaนธรรมชาติบวกกับขนาดของโรงแรมไม;ใหญ;มากและมีจํานวนห�องน�อย 
(ชนากรณ�  นามสมมติ, 2560) 

 
  จากข�อมูลการสัมภาษณ�สามารถกล;าวโดยสรุปได�ว;า ป:จจัยสภาพแวดล�อมเชิงพลวัต
ทางธุรกิจของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย สามารถดําเนินธุรกิจภายใต�สถานการณ�ทางเศรษฐกิจ 
และสภาพการแข;งขันท่ีมีความรุนแรงสูงได� เนื่องจากโรงแรมบูติคมีขนาดไม;ใหญ;มากและมีจํานวนห�อง
น�อย รวมถึงจะมีลักษณะท่ีมีความเปaนเอกลักษณ�เฉพาะตัวของแต;ละโรงแรมท่ีความต�องการใช�บริการ
จะเปaนลูกค�าเฉพาะกลุ;มท่ีมีความต�องการตามลักษณะหรือความต�องการในการเลือกใช�บริการตาม
เอกลักษณ�ของโรงแรมบูติค 

5. ปVจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการของธุรกิจโรงแรมบูติคใน
ประเทศไทย 
  ป:จจัยเชิงสาเหตุของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการของโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
ประกอบด�วย การบูรณาการความรู�ขององค�กร และการรับรู�คุณค;าของลูกค�า มีรายละเอียดดังนี้  

5.1 การบูรณาการความรู�ขององค�กร พบว;า ธุรกิจส;งเสริมให�บุคลากรเรียนรู�กระบวนการ
ทํางานเปaนทีมในการประสานความรู�ต;าง ๆ ได�แก; การวางแผน การจัดการทรัพยากรต;าง ๆ ของธุรกิจ 
และสนับสนุนให�มีการแลกเปลี่ยนความคิด ข�อเสนอแนะในการดําเนินงาน รวมถึงการสร�างความเข�าใจใน
การดําเนินงานร;วมกันเพ่ือพัฒนาแนวทางในการการปฏิบัติงานให�ประสบความสําเร็จ โดยตัวเจ�าของ
ธุรกิจเองต�องสนับสนุนให�บุคลากรภายในองค�กรแบ;งป:นความรู�ให�กับสมาชิกในการนําความรู�ไป
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ประยุกต�ให�การดําเนินงานให�เกิดความเชื่อมโยง และสอดคล�องไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจากการ
สัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลหลักพบประเด็นท่ีสอดคล�อง ดังนี้ 

 
   มีการพูดคุยกันระหว;างเจ�าของธุรกิจและพนักงานในโรงแรมเก่ียวกับป:ญหาการ
ทํางานในแต;ละวันเพื่อหาแนวทางการและวิธีในการแก�ไขป:ญหาต;าง ๆ เช;น การช;วยกันคิด
ระหว;างพนักงานในการสร�างความประทับใจตั้งแต;การต�อนรับจะทําอย;างไรให�ลูกค�าเม่ือเข�ามา
ใช�บริการเกิดความประทับใจตั้งแต;คร้ังแรกที่ก�าวเข�ามาที่โรงแรม หรือการแลกเปลี่ยนความคิด
ในการสร�างสรรค�บริการใหม; ๆ ให�กับลูกค�าเพื่อสร�างความประทับใจจากการใช�บริการ เปaนต�น 
(ชนาธิป  นามสมมติ, 2560) 

 

   พนักงานรุ;นพี่สอนงานให�กับพนักงานรุ;นน�อง โดยการสนทนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ�การทํางานผ;านหัวหน�าแผนกให�เกิดความชํานาญในการให�บริการลูกค�าและ
สามารถนําสิ่งที่สนทนากันไปถ;ายทอดหรือเล;าต;อให�กับพนักงานคนอ่ืน ๆ ให�ปฏิบัติงานได�จริง 
รวมถึงการฝ�กทักษะภาษาอังกฤษโดยผู�จัดการจะช;วยสอนคําง;าย ๆ ในการสนทนาเบื้องต�น
ให�กับพนักงานเม่ือลูกค�ามีการเรียกถาม หรือเรียกขอความช;วยเหลือ อีกทั้งมีการอธิบาย
รายละเอียดในการทํางานโดยละเอียดให�พนักงานเข�าใจในการบริการในรูปแบบต;าง ๆ เพื่อ
ความเปaนมาตรฐานในการให�บริการ (ชนากร  นามสมมติ, 2560)  

 

   รับฟ:งข�อเสนอแนะจากลูกค�าจากการรีวิวการใช�บริการทางเว็บไซต� แล�วผู�จัดการ
นําประเด็นต;าง ๆ มาให�พนักงานช;วยกันพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการแก�ไขป:ญหาในการ
ให�บริการ และร;วมมือกันออกแบบการให�บริการที่สามารถตอบสนองความต�องการของลูกค�าได� 
(ชนาภรณ�  นามสมมติ, 2560)  

 

   มีการสอนทักษะในการทํางานระหว;างพนักงานด�วยกันเอง รวมถึงผู�จัดการมีการ
ถ;ายทอดวิธีการทํางานโดยการสอนปฏิบัติให�กับพนักงานเพื่อเกิดการเรียนรู�ไปสู;การปฏิบัติจริง
ในการให�บริการแก;ลูกค�า (ชนารัตน�  นามสมมติ, 2560)  

 

5.2 การรับรู�คุณค;าของลูกค�า พบว;า ธุรกิจให�ความสําคัญกับความต�องการของลูกค�าท่ี
มีความหลากหลายและมีความแตกต;างกัน อีกท้ังยังตระหนักถึงความสําคัญของการรับรู�คุณค;าของ
ลูกค�าในประโยชน�ที่ลูกค�าจะได�รับจากการใช�บริการของโรงแรม รวมถึงมีการมุ;งเน�นการส;งมอบ 
การแสวงหาแนวทาง หรือวิธีการส;งมอบบริการท่ีมีคุณค;าแก;ลูกค�าเพ่ือให�ลูกค�าเกิดความพึงพอใจใน
การรับบริการ และตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�อย;างเหมาะสม ซ่ึงจากการสัมภาษณ�ผู�ให�
ข�อมูลหลักพบประเด็นท่ีสอดคล�อง ดังนี้ 
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   ทางโรงแรมมีการตกแต;งภายในโรงแรมในแบบฉบับไทยประยุกต� และมีการ
ให�บริการในแบบฉบับไทยสไตล� เพื่อให�ลูกค�าที่ส;วนใหญ;เปaนชาวต;างชาติให�รับรู�เอกลักษณ�ของ
ความเปaนอยู;แบบไทย ๆ โดยการให�บริการตั้งแต;การใช�อุปกรณ�ในการตกแต;งทั้งหมดจะเน�นเปaน
ไม�ซะเปaนส;วนใหญ;รวมถึงมารยาทไทยที่เน�นความอบอุ;นและรอยยิ้มให�กลับลูกค�าในการเข�ามา
ใช�บริการ และยังมีอาหารที่ให�บริการในแต;ละมื้อที่เน�นเปaนอาหารไทยด�วยเช;นกัน (ชนาธิป  
นามสมมติ, 2560) 

 

   ส;วนใหญ;ลูกค�าจะมาเปaนครอบครัว ชอบความเปaนส;วนตัวและความสงบ โดยทาง
โรงแรมออกแบบที่พักให�มีลักษณะที่มีความเปaนส;วนตัว และเน�นความสงบในแบบธรรมชาติชนบท 
รวมถึงจะคอยสอบถามความต�องการหรือสิ่งที่ลูกค�าอยากให�มีเพิ่มเติมอยู;ตลอดเวลา เพื่อ
พัฒนาการให�บริการที่สอดคล�องกับความต�องการของลูกค�า (ชนานันท�  นามสมมติ, 2560) 
 

   การมอบบริการให�กับลูกค�าด�วยความจริงใจ และใส;ใจในทุก ๆ รายละเอียดของ
ลูกค�า รวมถึงการตกแต;งสถานที่ ๆ เปaนสถาป:ตยกรรมที่มีการผสมผสานการตกแต;งของ
เฟอร�นิเจอร�หรูหราจากอาณาจักรแอฟริกาเหนือเข�ากับการบริการที่นุ;มนวลแบบไทย ซ่ึงเปaนจุด
สนใจและได�รับการตอบรับจากลูกค�าชาวไทยเปaนอย;างมาก (ชนากร  นามสมมติ, 2560)  

 

   จากข�อมูลการสัมภาษณ�สามารถกล;าวโดยสรุปได�ว;า ป:จจัยที่ส;งผลกระทบต;อ

ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ คือ การบูรณาการความรู�ขององค�กร ทําให�เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู�ในการดําเนินงานร;วมกันเพ่ือแบ;งป:นความรุ�ให�กับสมาชิกในองค�กรในการนําความรู�ไป

ประยุกต�ใช�ในการทํางานท่ีเชื่อมโยงและสอดคล�องไปในทิศทางเดียวกันในการให�บริการแก;ลูกค�า 

รวมถึงการรับรู�คุณค;าของลูกค�าท่ีจะต�องตระหนักถึงประโยชน�ท่ีลูกค�าได�รับจากการใช�บริการ และเน�น

การส;งมอบการบริการท่ีมีคุณค;าแก;ลูกค�าให�เกิดความพึงพอใจและตอบสนองความต�องการของลูกค�า

ได�อย;างเหมาะสม  

 การวิเคราะห�ความสัมพันธ�ของปVจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ�ของความสามารถด�าน

นวัตกรรมบริการของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
1. ผลกระทบของความสามารถทางนวัตกรรมการบริการท่ีมีตLอประสิทธิภาพในการ

แขLงขัน 
1.1 ผลกระทบของแนวคิดนวัตกรรมการบริการท่ีมีต;อประสิทธิภาพในการแข;งขัน  

   ผลกระทบของแนวคิดนวัตกรรมการบริการท่ีมีต;อประสิทธิภาพในการแข;งขัน 
พบว;า แนวคิดนวัตกรรมการบริการมีผลกระทบต;อประสิทธิภาพในการแข;งขัน กล;าวคือ ธุรกิจมีการ
ดําเนินงานในการสร�างจุดเด;น หรือข�อได�เปรียบทางการแข;งขันจากแนวคิดนวัตกรรมการบริการ ซ่ึง
เปaนการสร�างสรรค�รูปแบบการให�บริการท่ีเปaนเอกลักษณ�ของตนเอง และเปaนการให�บริการรูปแบบใหม; 
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การใช�เทคโนโลยีใหม; ๆ ในการให�บริการลูกค�า รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรภายในองค�กรได�อย;างมี
ประสิทธิภาพทําให�สามารถลดค;าใช�จ;ายได� และยังต�องสามารถตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�
เหนือกว;าคู;แข;งขัน จากการสัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลหลักพบประเด็นท่ีสอดคล�อง ดังนี้ 

 
   โรงแรมของเรามีการนําเอารูปแบบการให�บริการในแบบโรงแรมระดับ 5 ดาวมา
ปรับใช�ในการดําเนินงานของโรงแรมเรา เพื่อยกระดับการให�บริการที่เหนือกว;าโรงแรมบูติคทั่วไป 
และสร�างความพึงพอใจให�กับลูกค�าที่เข�ามาใช�บริการ (ชนากร  นามสมมติ, 2560)  

 

   ทางโรงแรมของเรามีการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนธีม (Theme) ห�องพักทุก ๆ 
2-3 ปi เพื่อทําให�ลูกค�าที่เข�ามาพักไม;เบื ่อบรรยากาศห�องพักของเรา และสามารถสร�าง
ประสบการณ�การเข�าพักในรูปแบบที่ไม;จําเจและทําให�กับลูกค�าประทับใจ รวมถึงยังสร�าง
บรรยากาศและความแตกต;างของการพักผ;อนที่ไม;เหมือนโรงแรมบูติคอ่ืน ๆ อีกด�วย (ชนาภรณ�  
นามสมมติ, 2560)  

 

   การให�บริการที่เน�นการเอาใจใส;ในทุก ๆ รายละเอียดลูกค�า หรือจะเปaนการ

ให�บริการที่ยืดหยุ;นของเรา ไม;ว;าจะเปaนการจองที่พักหรือการให�บริการเพื่ออํานวยความสะดวก

ให�กับลูกค�า ทําให�โรงแรมของเราได�รับการตอบรับจากลูกค�าเปaนอย;างดี รวมถึงการบอกต;อและ

การรีวิวจากการใช�บริการของโรงแรมเราอยู;ตลอดเวลาทําให�โรงแรมของเราเปaนอันดับต�นๆ 

ของโรงแรมบูติคในกรุงเทพมหานครที่ลูกค�าส;วนใหญ;ให�ความสนใจ (ชนาธิป  นามสมมติ, 2560) 

 

1.2 ผลกระทบของความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยีท่ีมีต;อประสิทธิภาพใน

การแข;งขัน  

   ผลกระทบของความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยีท่ีมีต;อประสิทธิภาพใน

การแข;งขัน พบว;า  ความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยีมีผลกระทบต;อประสิทธิภาพในการ

แข;งขัน กล;าวคือ เทคโนโลยีมีความเก่ียวข�องกับการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกองค�กรในการ

ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบช;องการ ส;งมอบบริการรูปแบบใหม;ท่ีตอบสนองความต�องการของลูกค�า

ท่ีนําไปสู;การให�บริการท่ีมีความแตกต;างและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเหนือกว;าคู;แข;งขัน จากการ

สัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลหลักพบประเด็นท่ีสอดคล�อง ดังนี้ 
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   โรงแรมของเราเน�นการให�บริการในการเช็คอินกับลูกค�าโดยใส;ใจในรายละเอียด
ต;าง ๆ ซ่ึงทางโรงแรมจะให�ลูกค�าสามารถแจ�งรายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ลูกค�าต�องการผ;านการ
จองห�องพักกับทางเว็บไซต�ของทางโรงแรม หรือทาง Facebook เพื่อที่ทางโรงแรมจะได�ทราบ
และจัดการให�บริการที่เปaนไปตามความต�องการของลูกค�า (ชนาธิป  นามสมมติ, 2560)  

 

   ทางโรงแรมมีแปลงพืชพักต;าง ๆ ฟาร�มไก;ไข; และบ;อเลี้ยงปลา โดยมีปqายบอก
ข�อมูลต;าง ๆ ไว�หน�าแปลงพัก โดยลูกค�าที่มาพักสามารถนําโทรศัพท�ไปสแกนคิวอาร�โค�ด (QR 
Code Scanning)  เพื่อที่จะได�เรียนรู�วิธีการปลูก และวิธีการเลี้ยงไก;ไข; ซ่ึงเปaนกิจกรรมเชิงเกษตร
ในช;วงที่มาพักผ;อนกับทางโรงแรมได� และยังสามารถนําผลผลิตจากพืชพักเหล;านั้นมาทําเปaน
อาหารได� ซ่ึงเปaนทางโรงแรมของเราสามารถลดต�นทุนในการซ้ือวัตถุดิบเหล;านี้เพื่อมาทําอาหาร
ได�ค;อนข�างเยอะเลยทีเดียว (ชนานันท�  นามสมมติ, 2560)  
 

1.3 ผลกระทบของการผสานความร;วมมือกันของธุรกิจท่ีมีต;อประสิทธิภาพในการ
แข;งขัน  

 ผลกระทบของการผสานความร;วมมือกันของธุรกิจท่ีมีต;อประสิทธิภาพในการ
แข;งขัน พบว;า การผสานความร;วมมือกันของธุรกิจมีผลกระทบต;อประสิทธิภาพในการแข;งขัน 
กล;าวคือ การสร�างความร;วมมือทางธุรกิจทําให�เกิดพันธมิตรทางธุรกิจ ในการผสานความร;วมมือกับ
หน;วยงานภายนอกองค�กรในการให�บริการรูปแบบใหม; และการสร�างมูลค;าเพ่ิมให�กับการดําเนินงาน 
เพ่ือตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�อย;างมีประสิทธิภาพเหนือกว;าคู;แข;งขัน จากการสัมภาษณ�
ผู�ให�ข�อมูลหลักพบประเด็นท่ีสอดคล�อง ดังนี้ 

 

  มีการร;วมมือกับบริษัทที่เปaนตัวแทนจําหน;าย (Dealer) ในการส;งวัตถุดิบ เช;น 
เหล�า ซิกก�า เคร่ืองดื่มชาสําหรับชง เปaนต�น ในการสรรหาวัตถุดิบต;าง ๆ ที่ดีที่สุดมาบริการ
ให�กับลูกค�า โดยทางตัวแทนจําหน;ายจะมีการสนับสนุนการจัดทําเมนู หรือมีส;วนลดต;าง ๆ 
ให�กับทางโรงแรมเพื่อลดต�นทุนในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อให�บริการในการตอบสนองความพึงพอใจ
ให�กับลูกค�าในราคาที่ถูกกว;าที่อ่ืน (ชนารัตน�  นามสมมติ, 2560)  

 

  ทางโรงแรมมีการทําความร;วมมือกับกลุ;มบริการรถเช;า และกิจกรรมทางน้ําต;าง ๆ 
ในการอํานวยความสะดวกและสร�างความประทับใจให�กับลูกค�าในอัตราที่ไม;แพง อีกทั้ง
ทางโรงแรมยังได�เปอร�เซ็นต�จากการดําเนินการอีกทางหนึ่งด�วย (ชนากร  นามสมมติ, 2560)  
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   จากข�อมูลการสัมภาษณ�สามารถกล;าวโดยสรุปได�ว;า ความสามารถทางนวัตกรรม
การบริการมีผลกระทบต;อประสิทธิภาพในการแข;งขันในด�านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ 
ความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี และการผสานความร;วมมือกันของธุรกิจ ในการสร�าง
ความแตกต;างในการให�บริการท่ีตอบสนองความต�องการของลูกค�าอย;างมีประสิทธิภาพท่ีเหนือกว;า      
คู;แข;งขัน 

2. ผลกระทบของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการท่ีมีตLอโอกาสทางการตลาด  
2.1 ผลกระทบของแนวคิดนวัตกรรมการบริการท่ีมีต;อโอกาสทางการตลาด 

   ผลกระทบของแนวคิดนวัตกรรมการบริการท่ีมีต;อโอกาสทางการตลาด พบว;า 
แนวคิดนวัตกรรมการบริการส;งผลกระทบต;อโอกาสทางการตลาด เนื่องจากแนวคิดนวัตกรรมการบริการ
เปaนความสามารถในการสร�างสรรค�การบริการท่ีมีความแตกต;างและรูปแบบของการบริการใหม; ๆ ท่ี
มุ;งเน�นการตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�อย;างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให�เกิดโอกาสในการพัฒนา
รูปแบบหรือวิธีการนําเสนอผลิตภัณฑ�และบริการแก;ลูกค�าได�อย;างเหมาะสม สะดวกและรวดเร็ว 
รวมถึงยังสามารถสร�างความสนใจให�กับกลูกค�ากลุ;มใหม; และสามารถรักษาฐานลูกค�ากลุ;มเดิม ซ่ึงจาก
การสัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลหลักพบประเด็นท่ีสอดคล�อง ดังนี้ 
 

   เม่ือมีแนวคิดนวัตกรรมการบริการก็ก;อให�เกิดการสร�างสรรค�รูปแบบการบริการที่
เปaนเอกลักษณ�เฉพาะตัวของธุรกิจทําให�ลูกค�าเกิดความอยากรู�และสนใจในการใช�บริการ (ชนากรณ�  
นามสมมติ, 2560)  

 

   แนวคิดนวัตกรรมการบริการช;วยสร�างโอกาสการทําในสิ่งที่ธุรกิจถนัดและมี
ความสามารถที่โดดเด;นของตัวเอง นําไปสู;การนําเสนอรูปแบบการให�บริการที่สอดคล�องกับ
ความสามารถ เพื่อตอบสนองความต�องการของลูกค�า (ชนารัตน�  นามสมมติ, 2560)  

 

   ธุรกิจมีการนําเสนอกิจกรรมที่มีความแปลกใหม;กว;าโรงแรมอ่ืน ซ่ึงกิจกรรมนั้นคือ
กิจกรรมเชิงเกษตรที่เปaนการให�ลูกค�าที่มาเข�าพักได�เรียนรู�วิธีการในการเพาะปลูกพืชผัก และยัง
สามารถนําผลผลิตจากแปลงมาทําอาหารรับประทานได�  (ชนานันท�  นามสมมติ, 2560) 

 

2.2 ผลกระทบของความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยีท่ีมีต;อโอกาสทาง
การตลาด  
   ผลกระทบของความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยีท่ีมีต;อโอกาสทาง
การตลาด พบว;า การบูรณาการทางเทคโนโลยีสามารถทําให�เกิดโอกาสการนําเสนอการบริการให�กับ
ลูกค�าในด�านการประชาสัมพันธ�เพ่ือสร�างการรับรู�เก่ียวกับการบริการ และการเลือกเทคโนโลยีในการ
ติดต;อสื่อสารสามารถสร�างความสะดวกรวดเร็วในการเชื่อมโยงการให�บริการท้ังภายในองค�กรและ
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ภายนอกองค�กร เพ่ือสร�างความพึงพอใจและตอบสนองความต�องการของลูกค�าได� รวมถึงสามารถ
แสวงหาลูกค�ารายใหม;ให�เกิดความสนใจท่ีจะเข�ามาใช�บริการ และสามารถรักษาฐานลูกค�าเก;าได� จาก
การสัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลหลักพบประเด็นท่ีสอดคล�อง ดังนี้ 

 

   สื่อสังคมออนไลน� (Social media) ยังคงเปaนสื่อหลักที่ใช�ในการนําเสนอการบริการ
เนื่องจากเปaนช;องทางในการติดต;อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็วสําหรับการสนทนากับลูกค�า 
(ชนาธิป  นามสมมติ, 2560) 

 

   Facebook และ Website เปaนส;วนที่ทําให�เราสามารถพูดคุยกับลูกค�าได�ง;าย
และสามารถนําเสนอรูปแบบการบริการให�กับลูกค�ารายใหม;ที่มีความสนใจจะมาใช�บริการกับ
ทางโรงแรมของเราได� (ชนาภรณ�  นามสมมติ, 2560)  

 

   โปรแกรมสําเร็จรูปที่เปaนระบบบันทึกข�อมูลรายละเอียดของลูกค�าเปaนสิ่งที่ทําให�
โรงแรมสามารถจดจํารายละเอียดของลูกค�าได� เพื่อใช�ข�อมูลดังกล;าวในการให�บริการที่ตอบสนอง
ความต�องการ รวมถึงยังสร�างความประทับใจให�กับลูกค�าอีกทางหนึ่งด�วยในการที่จะกลับมาใช�
บริการที่โรงแรมอีกคร้ัง (ชนากร  นามสมมติ, 2560)  

 

2.3 ผลกระทบของความสามารถด�านการผสานความร;วมมือกันของธุรกิจ  
   ผลกระทบของความสามารถด�านการผสานความร;วมมือกันของธุรกิจ พบว;า 
ความสามารถด�านการผสานความร;วมมือกันของธุรกิจไม;มีผลกระทบต;อโอกาสทางการตลาด 
เนื่องจาก โรงแรมบูติคเปaนธุรกิจท่ีมีการให�บริการและการออกแบบสถาป:ตยกรรมท่ีสะท�อนเอกลักษณ�
เฉพาะตัว และการท่ีลูกค�าจะเลือกมาใช�บริการนั้นข้ึนอยู;กับความพึงพอใจและความชอบในตัว
โรงแรมบูติค การสัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลหลักพบประเด็นท่ีสอดคล�อง ดังนี้ 
 

   ส;วนใหญ;ลูกค�าเปaนกลุ;มลูกค�าที่มีความต�องการเฉพาะกลุ;มในการให�ความสนใจ
กับรูปแบบการให�บริการและความเปaนเอกลักษณ�ของโรงแรม เนื่องจากต�องการมาพักผ;อนตาม
สไตล�โรงแรมที่ตนอยากจะพัก รวมถึงความสนใจในรูปแบบของการให�บริการของทางโรงแรม
มากกว;าการไปทํากิจกรรมที่อ่ืน (ชนาภรณ�  นามสมมติ, 2560)  

 

   โรงแรมมีการแลกเปลี่ยนข�อมูลการท;องเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
เดินทางให�กับลูกค�าระหว;างกลุ;มโรงแรมบูติคด�วยกัน แต;ก็ไม;ถือว;าจะมีโอกาสที่ลูกค�าจะสนใจใน
การมาเลือกใช�บริการกับทางโรงแรมของเรา (ชนารัตน�  นามสมมติ, 2560)  
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   จากข�อมูลการสัมภาษณ�สามารถกล;าวโดยสรุปได�ว;า ความสามารถด�านนวัตกรรม
บริการมีผลกระทบต;อโอกาสทางการตลาดในด�านการนําเสนอรูปแบบการให�บริการแบบใหม; การบูรณาการ
ใช�เครื่องมือทางเทคโนโลยีเพ่ือสร�างโอกาสทางการตลาดท่ีทําให�ลูกค�าเกิดความสนใจและพึงพอใจใน
การให�บริการท่ีนําไปสู;การบอกต;อ อีกทั้งยังสามารถสร�างช;องทางในการให�บริการท่ีอํานวยความ
สะดวกสบายให�แก;ลูกค�าได�อีกทางหนึ่งด�วย  

3. ผลกระทบของโอกาสทางการตลาด และประสิทธิภาพในการแขLงขันท่ีมีตLอผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจ  

3.1 ผลกระทบของโอกาสทางการตลาดท่ีมีต;อผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
   ผลกระทบของโอกาสทางการตลาดที่มีต;อผลการดําเนินงานของธุรกิจ พบว;า 
โอกาสทางการตลาดมีผลกระทบเชิงบวกต;อผลการดําเนินงานของธุรกิจ กล;าวคือ ธุรกิจโรงแรมบูติค
จะพยายามหาโอกาสทางการตลาดในการนําเสนอรูปแบบการให�บริการใหม; ๆ อีกท้ังยังต�องพัฒนา
วิธีการนําเสนอการบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงมีการแสวงหากลุ;มลูกค�ารายใหม;และต�องรักษา
ฐานลูกค�าเดิมได�อย;างมีประสิทธิภาพ เพื่อภาพลักษณ� ชื่อเสียงที่ดี และสามารถทํากําไรได�ตาม
เปqาหมายท่ีวางไว� จากการสัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลหลักพบประเด็นท่ีสอดคล�อง ดังนี้ 

 
   การรีวิวการใช�บริการของลูกค�าที่มาใช�บริการกับทางโรงแรมทําให�โรงแรมบูติค
ของเราเปaนที่รู�จักและมีลูกค�ารายใหม; ๆ เข�ามาใช�บริการมากข้ึน (ชนาธิป  นามสมมติ, 2560) 

 

   สื่อออนไลน�ต;าง ๆ รวมถึง Social media และ Applications ต;าง ๆ ทําให�เกิด
การบอกถึงคุณภาพการให�บริการของทางโรงแรม เปaนสิ่งที่ลูกค�ารายใหม;ให�ความสนใจและ
ตัดสินใจเข�ามาใช�บริการกับทางโรงแรมของเรา (ชนาภรณ�  นามสมมติ, 2560)  

 
3.2 ผลกระทบของประสิทธิภาพในการแข;งขันท่ีมีต;อผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

   ผลกระทบของประสิทธิภาพในการแข;งขันท่ีมีต;อผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
พบว;า ประสิทธิภาพในการแข;งขันมีผลกระทบเชิงบวกต;อผลการดําเนินงานของธุรกิจ กล;าวคือ ธุรกิจ
โรงแรมบูติคมีการนําเสนอบริการใหม; ๆ ท่ีมีความรวดเร็วและมีความแตกต;างจากคู;แข;งขันในตลาดท่ี
สามารถตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�อย;างมีประสิทธิภาพ และยังต�องมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรต;าง ๆ ให�มีประสิทธิภาพท่ีสามารถลดค;าใช�จ;ายภายในโรงแรมที่มีต�นทุนตํ่ากว;าคู;แข;งขัน 
จากการสัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลหลักพบประเด็นท่ีสอดคล�อง ดังนี้ 
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   เอกลักษณ�ของโรงแรมที่เน�นความเงียบสงบและไม;ห;างไกลจากตัวเมืองในแบบ
ฉบับชีวิตเรียบง;าย และมีความเปaนธรรมชาติทําให�ลูกค�า โดยเฉพาะกลุ;มลูกค�าที่มาเปaน
ครอบครัวสนใจมาใช�บริการกับทางโรงแรมเปaนจํานวนมาก (ชนานันท�  นามสมมติ, 2560) 

 

   โรงแรมบูติคแต;ละแห;งมีจุดขายที่ไม;เหมือนกัน ทางโรงแรมมองว;าเราควรรักษา
และพัฒนารูปแบบการให�บริการที่มีคุณภาพในการให�บริการให�ดีข้ึนกว;าเดิมในด�านการบริการ
และการอํานวยความสะดวกให�กับลูกค�าที่จะเข�ามาใช�บริการในแบบฉบับของโรงแรมเรา 
ซ่ึงทําให�เกิดการบอกต;อปากต;อปาก จนนํามาสู;การใช�บริการที่มากข้ึนทั้งลูกค�ารายเก;าและรายใหม; 
(ชนาธิป  นามสมมติ, 2560) 

 

   จากข�อมูลการสัมภาษณ�สามารถกล;าวโดยสรุปได�ว;า โอกาสทางการตลาดและ
ประสิทธิภาพในการแข;งขันมีกระทบต;อผลการดําเนินงานของธุรกิจ ทําให�ธุรกิจโรงแรมบูติคสามารถ
ใช�โอกาสทางการตลาดและประสิทธิภาพในการแข;งขันสามารถทํากําไรได�ตามเปqาหมายท่ีวางไว� ซ่ึง
ส;งผลให�ผลการดําเนินงานของธุรกิจมีการเจริญเติบโตและประสบความสําเร็จตามเปqาประสงค�ทีธุรกิจ
ได�วางเอาไว�  

4. ผลกระทบของสภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจท่ีมีตLอโอกาสทางการตลาด 
ประสิทธิภาพในการแขLงขันกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

4.1 สภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจมีผลกระทบต;อโอกาสทางการตลาดกับผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจ  
   สภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจมีผลกระทบต;อโอกาสทางการตลาดกับผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจ พบว;า สภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจไม;มีผลกระทบต;อโอกาสทางการตลาด
กับผลการดําเนินงานของธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจโรงแรมบูติคส;วนใหญ;เปaนโรงแรมท่ีมีขนาดเล็กประกอบ
กับมีจํานวนห�องพักท่ีน�อย ประมาณ 8-10 ห�อง โดยเฉลี่ยทําให�ไม;สามารถตอบสนองความต�องการ
จากลูกค�าท่ีเข�ามาใช�บริการท่ีเกินจํานวนห�องพักได� จากการสัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลหลักพบประเด็นท่ี
สอดคล�อง ดังนี้ 

 

   แม�ว;าทางโรงแรมจะมีความต�องการให�ลูกค�าเข�ามาใช�บริการกับทางโรงแรมมาก
เพียงไร ทางโรงแรมก็มีขีดจํากัดทางด�านของห�องพักที่มีจํานวนน�อยซ่ึงไม;สามารถรับลูกค�าเพิ่ม
ได�อยู;ดี ส;วนใหญ;ก็มีลูกค�าประจําและลูกค�ารายใหม;ที่ได�รับการบอกต;อมาใช�บริการก็มีมาใช�
บริการอยู;ตลอดเวลาจึงไม;ต�องแสวงหาโอกาสทางการตลาดที่มากนักด�วยเหตุผลของจํานวน
ห�องพักนั่นเอง (ชนาภรณ�  นามสมมติ, 2560) 

 

   จํานวนห�องพักของทางโรงแรมเรามีจํานวนน�อยถึงแม�จะมีลูกค�าต�องการมาใช�
บริการมากเกินจํานวนห�องที่มีอยู;ก็ไม;สามารถให�บริการได�อยู;ดี (ชนานันท�  นามสมมติ, 2560) 
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4.2 สภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจมีผลกระทบต;อประสิทธิภาพในการแข;งขันกับ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจ  
   สภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจมีผลกระทบต;อประสิทธิภาพในการแข;งขันกับ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจ พบว;า สภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจไม;มีผลกระทบต;อประสิทธิภาพ
ในการแข;งขันกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ เนื่องจากลูกค�าท่ีมาใช�บริการกับธุรกิจโรงแรมบูติคเปaน
กลุ;มลูกค�าท่ีมีความต�องการเฉพาะตัวตามเอกลักษณ�ของโรงแรมบูติคแต;ละแห;ง ถึงแม�สภาพแวดล�อม
ทางเศรษฐกิจจะมีความรุนแรงอย;างไรก็ไม;ส;งผลกระทบต;อผลการดําเนินงานของโรงแรม จากการ
สัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลหลักพบประเด็นท่ีสอดคล�อง ดังนี้ 
 

  กลุ;มลูกค�าส;วนใหญ;เปaนลูกค�าเฉพาะกลุ;มที่มีความต�องการในการใช�บริการตาม
สไตล�ของตัวลูกค�า ที่มีความชื่นชอบในเอกลักษณ�ของตัวโรงแรมบูติคที่มีความโดดเด;นเฉพาะตัว
ที่เน�นความสงบและมีความเปaนธรรมชาติบวกกับขนาดของโรงแรมไม;ใหญ;มากและมีจํานวน
ห�องน�อย ทําให�ไม;ค;อยได�รับผลกระทบจากตรงนี้เท;าไหร; (ชนานันท�  นามสมมติ, 2560) 

 

  สภาพแวดล�อมการแข;งขันทางโรงแรมเรามองว;าเราต�องเน�นไปที่การแข;งขันกับ
ตัวเองมากกว;าเพราะเราต�องรักษาความเปaนเอกลักษณ�ในการให�บริการของเราให�ดียิ่งข้ึน โดย
รักษามาตรฐานการให�บริการที่เปaนเอกลักษณ�ในแบบฉบับที่เราเปaนและตอบสนองความ
ต�องการของลูกค�า ซ่ึงอย;าไปทําตามหรือลอกเลียนแบบคู;แข;งจะทําให�เอกลักษณ�ที่เรามีใน
การให�บริการแก;ลูกค�านั้นบิดเบือนจากสิ่งที่เราเปaนมากกว;า เพราะกลุ;มลูกค�าที่มาใช�บริการนั้น
ให�ความสําคัญกับการให�บริการที่เปaนเอกลักษณ�ของทางโรงแรม (ชนาธิป  นามสมมติ, 2560)  

 

   จากข�อมูลการสัมภาษณ�สามารถกล;าวโดยสรุปได�ว;า สภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทาง
ธุรกิจไม;มีผลกระทบต;อโอกาสทางการตลาด ประสิทธิภาพในการแข;งขันกับผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจ ด�วยเหตุผลทางข�อจํากัดของขนาดตัวโรงแรมและจํานวนห�องท่ีน�อยบวกกับกลุ;มลูกค�าเปaนกลุ;มท่ี
มีความต�องการเฉพาะในรูปแบบของการใช�บริการโรงแรมบูติคทําให�สภาพแวดล�อมเชิงพลวัตไม;ส;ง 
ผลกระทบต;อโอกาสทางการตลาด ประสิทธิภาพในการแข;งขันกับผลการดําเนินงานของโรงแรมบูติค 

5. ปVจจัยท่ีมีผลกระทบตLอความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ 
  ป:จจัยท่ีมีผลกระทบต;อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ได�แก; การบูรณาการ
ความรู�ขององค�กร การรับรู�คุณค;าของลูกค�า ท่ีมีผลกระทบต;อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ซ่ึง
ประกอบด�วย แนวคิดนวัตกรรมการบริการ ความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี และการ
ผสมผสานความร;วมมือกันของธุรกิจ 
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5.1 การบูรณาการความรู�ขององค�กรท่ีมีผลกระทบต;อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ 
   การบูรณาการความรู�ขององค�กรท่ีมีผลกระทบต;อความสามารถด�านนวัตกรรม
บริการ พบว;า องค�กรหรือธุรกิจโรงแรมบูติคให�ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู� โดย
ผู�จัดการหรือผู�บริหารให�ความสําคัญในการตระหนักถึงการสร�างความเข�าใจในการดําเนินงานร;วมกัน
เพ่ือพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานให�ประสบความสําเร็จ รวมถึงการทํางานเปaนทีมในการประสาน
ความรู�ต;าง ๆ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค�กร จากการสัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลหลักพบ
ประเด็นท่ีสอดคล�อง ดังนี้ 

 
   ที่ผ;านมาทางโรงแรมได�มีการประชุมงานระหว;างผู�จัดการโรงแรมและพนักงาน
ของโรงแรมอยู;ตลอดเวลาในการเล;าประสบการณ�ในการทํางานที่เกิดความผิดพลาดในแต;ละวัน
เพื่อช;วยกันหาทางแก�ไขและพัฒนาการให�บริการให�ดียิ่งข้ึนในการตอบสนองความต�องการของ
ลูกค�า (ชนาธิป  นามสมมติ, 2560) 

 

   พนักงานส;วนใหญ;จะมีความรู�ทางด�านภาษาอังกฤษน�อยทางโรงแรมของเรา
มองเห็นข�อจํากัดตรงนี้เลยมีการสอนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน รวมถึงการสอนการ
ให�บริการในรูปแบบสากลในช;วงตอนเย็นของทุกวัน เปaนเวลา 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง โดย
ผู�จัดการเปaนคนถ;ายทอดประสบการณ�และสอนภาษาอังกฤษประโยคง;าย ๆ ที่จําเปaนต�องใช�ใน
การบริการกับลูกค�าให�กับพนักงาน เพื่อนําไปสู;การบริการที่เปaนสากลและสร�างความพึงพอใจ
ให�กับลูกค�าที่เปaนชาวต;างชาติ และคนไทยในการเข�ามาใช�บริการกับทางโรงแรม (ชนากร  
นามสมมติ, 2560)  

5.1.1 ผลกระทบของการบูรณาการความรู�ขององค�กรท่ีมีต;อแนวคิดนวัตกรรม 
การบริการ  
    ผลกระทบของการบูรณาการความรู�ขององค�กรท่ีมีต;อแนวคิดนวัตกรรมการ
บริการ พบว;า การบูรณาการความรู�ขององค�กรมีผลกระทบเชิงบวกต;อแนวคิดนวัตกรรมการบริการ 
โดยธุรกิจมีการบูรณาการความรู�ขององค�กรด�วยการจัดกิจกรรมอยู;ด�วยกัน 2 รูปแบบ ได�แก; การบูรณาการ
ความรู�รูปแบบท่ีเปaนทางการ และรูปแบบท่ีไม;เปaนทางการ โดยรูปแบบท่ีเปaนทางการ โดยรูปแบบท่ี
เปaนทางการจะเปaนการประชุมเพ่ือหาข�อสรุปของการดําเนินงานในการให�บริการทุก ๆ สัปดาห� โดย
พนักงานจะนําเสนอแนวคิดในการให�บริการตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห�ท่ีผ;านมาให�ผู�จัดการทราบและ
แลกเปลี่ยนแนวความคิดในการให�บริการระหว;างกัน ส;วนท่ีสอง คือ รูปแบบการบูรณาการความรู�ด�วย
วิธีการท่ีไม;เปaนทางการ เปaนการสอนงาน หรือเรียกว;าการโค�ชชิ่ง (coaching) ในการถ;ายทอดความรู�
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานให�มีความรู�ในการให�บริการท่ีดียิ่งข้ึนในการตอบสนอง
ความต�องการของลูกค�า จากความรู�และประสบการณ�ต;าง ๆ ของผู�จัดการโรงแรม และจากพนักงานท่ี
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อาวุโสกว;าในการสอนงานให�กับพนักงานรุ;นน�องหรือพนักงานใหม; รวมถึงการแลกเปลี่ยนแนวคิดใน
การให�บริการระหว;างการสอนงานเพ่ือสร�างสรรค�บริการใหม; ๆ ให�แก;ลูกค�า จากการสัมภาษณ�ผู�ให�
ข�อมูลหลักพบประเด็นท่ีสอดคล�อง ดังนี้ 

 
    พนักงานที่อาวุโสในการทํางานมีการถ;ายทอดความรู�ในการทํางานรวมถึง
การให�บริการแก;ลูกค�ากับพนักงานรุ;นน�องอย;างเปaนรูปธรรม โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ�
ในการทํางาน หรือแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการให�บริการใหม; ๆ ผ;านหัวหน�าแผนกของตน
ตอนเข�าประชุม เพื่อนําความรู�ที่ได�มาถ;ายทอดให�กับพนักงานคนอ่ืน ๆ เข�าใจและสามารถนําไป
ปฏิบัติได� (ชนากร  นามสมมติ, 2560)  

 

   ส;วนใหญ;ทางโรงแรมเราจะมีการพูดคุยกันระหว;างผู�จัดการโรงแรมกับ
พนักงานกันอยู;ทุกวัน บางคร้ังผู�จัดการก็จําเปaนต�องสอนงานพนักงานด�วยตัวเองเพราะโรงแรม
เรามีพนักงานไม;เยอะจึงสามารถสอนงานกันแบบตัวต;อตัวได� อีกทั้งพนักงานจะรู�สาเหตุของการ
ให�บริการที่ทางโรงแรมต�องพัฒนาหรือแก�ไขเนื่องจากพนักงานจะมีความใกล�ชิดกับลูกค�าในการ
ให�บริการมากกว;าผู �จัดการ หรือบางครั้งพนักงานจะเปaนคนเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการให�บริการกับทางผู�จัดการเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการตอบสนองความ
ต�องการใหม; ๆ ให�กับลูกค�าอีกด�วย (ชนาธิป  นามสมมติ, 2560)   

 
5.1.2 ผลกระทบของการบูรณาการความรู�ขององค�กรท่ีมีต;อความสามารถการ 

บูรณาการทางเทคโนโลยี  
    ผลกระทบของการบูรณาการความรู �ขององค�กรที่มีต;อความสามารถ
การบูรณาการทางเทคโนโลยี พบว;า การบูรณาการความรู�ขององค�กรมีผลกระทบเชิงบวกต;อความสามารถ
การบูรณาการทางเทคโนโลยี โดยธุรกิจมีการบูรณาการความรู�กับเทคโนโลยีในการให�บริการแก;ลูกค�า
ในด�านการสํารองที่พักและการอํานวยความสะดวกในการใช�บริการให�แก;ลูกค�า รวมถึงการสร�าง
ปฏิสัมพันธ�กับลูกค�าเพ่ือทราบความต�องการของลูกค�าในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงการให�บริการ
ได�อย;างรวดเร็วและเหมาะสม จากการสัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลหลักพบประเด็นท่ีสอดคล�อง ดังนี้ 

 

   ทางโรงแรมนําเทคโนโลยีมาบูรณาการกับข�อมูลที่ เปaนความรู�ทาง
การเกษตรในการสร�างกิจกรรมการเรียนรู�แบบใหม;ให�กับลูกค�าในระหว;างที่เข�ามาใช�บริการกับ
ทางโรงแรม ซ่ึงเปaนการนําแอพพลิเคชั่นในการสแกนคิวอาร�โค�ดมาใช�กับกิจกรรมของโรงแรม 
ซ่ึงง;ายต;อการที่ลูกค�าจะได�รับข�อมูลจากแหล;งเรียนรู�ที่เปaนข�อมูลในการเพาะปลูกและดูแล
พืชผักต;าง ๆ ที่ทางโรงแรมได�มีการจัดแปลงพืชผักที่ปลูกไว�เปaนแหล;งเรียนรู�ให�กับลูกค�าที่เข�ามา
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พักเพื่อเปaนกิจกรรมให�ลูกค�าได�ทํายามว;างในระหว;างการมาพักผ;อนกับทางโรงแรมและยังได�รับ
ความรู�อีกทางหนึ่งด�วย (ชนานันท�  นามสมมติ, 2560)  
 

   โรงแรมมีการนําความรู�ที่ได�จากประสบการณ�ในการลองผิดลองถูกกับการ
ใช�เทคโนโลยีที่เปaนเครื่องมือในการนําเสนอการบริการให�แก;ลูกค�าหลายต;อหลายอย;าง 
เช;น เว็บไซต� แอพพลิเคชั่น ต;าง ๆ ซ่ึงแต;ละแบบก็มีจุดแข็งต;างกันรวมถึงค;าใช�จ;ายที่ต;างกันด�วย 
จึงนําประเด็นดังกล;าวมาปรึกษากันระหว;างพนักงานและผู�จัดการโรงแรม ร;วมกับผลสรุปการ
สํารองที่พักในแต;ละเดือนว;ามาจากทางใดมากที่สุดเพื่อเลือกช;องทางในการนําเสนอบริการให�
ตรงกับสื่อที่ลูกค�าใช� (ชนารัตน�  นามสมมติ, 2560)  

 

5.1.3 ผลกระทบของการบูรณาการความรู�ขององค�กรท่ีมีต;อการผสมผสานความ
ร;วมมือกันของธุรกิจ 
    ผลกระทบของการบูรณาการความรู�ขององค�กรท่ีมีต;อการผสมผสานความ
ร;วมมือกันของธุรกิจ พบว;า การบูรณาการความรู�ขององค�กรมีผลกระทบเชิงบวกต;อการผสมผสาน
ความร;วมมือกันของธุรกิจ โดยธุรกิจมีการผสานความร;วมมือกับหน;วยงานภายนอกองค�กรในการ
แลกเปลี่ยนแนวคิดในการให�บริการเพ่ือตอบสนองความต�องการของลูกค�า รวมถึงมีการเรียนรู�และการ
พัฒนาการให�บริการร;วมกัน จากการสัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลหลักพบประเด็นท่ีสอดคล�อง ดังนี้ 

 

   โรงแรมมีการร;วมมือกับหน;วยงานภายนอกในการพัฒนาทักษะทางการ
ให�บริการกับพนักงานในการจัดการฝ�กอบรมพนักงานเพื่อการบริการแบบมืออาชีพกับ
หน;วยงานภาครัฐ โดยในการฝ�กอบรมทักษะด�านบริการต;าง ๆ นั้นจะมีการแลกเปลี่ยน
แนวความคิดในการให�บริการแบบเดิมของโรงแรมและแนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการ
ให�บริการที่ดีข้ึนระหว;างพนักงาน ผู�จัดการโรงแรม และวิทยากร เพื่อสร�างสรรค�แนวทางในการ
ให�บริการที่ตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�ดียิ่งข้ึน (ชนากร  นามสมมติ, 2560)   

 
   ทางโรงแรมบูติคของเรามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข�อมูลระหว;างกลุ;ม

โรงแรมบูติคด�วยกันในการอํานวยความสะดวกให�กับลูกค�าในด�านข�อมูลการท;องเที่ยว ข�อมูล
การเดินทาง รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกต;าง ๆ เพื่อสร�างความพึงพอใจและตอบสนองความ
ต�องการของลูกค�าที่มาใช�บริการกับทางโรงแรมของเรา (ชนาภรณ�  นามสมมติ, 2560)  
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5.2 การรับรู�คุณค;าของลูกค�าท่ีมีผลกระทบต;อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ 
   การรับรู�คุณค;าของลูกค�าท่ีมีผลกระทบต;อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ 
พบว;า ธุรกิจมีการแสวงหาแนวทางในการรับรู�ความต�องการของลูกค�าผ;านช;องทางการสื่อสารต;าง ๆ 
ท้ังในรูปแบบเว็บไซต� สื่อโซเชี่ยลมีเดียร� รวมถึงแอพพลิเคชั่น ต;าง ๆ ในการสร�างการรับรู�ท่ีเปaนการ
ติดต;อสร�างความสัมพันธ�ท่ีดีกับกลุ;มลูกค�ารวมถึงการรับรู�ความต�องการผ;านช;องทางการสื่อสาร
ดังกล;าว เพ่ือสร�างความพึงพอใจในการใช�บริการและการตอบสนองความต�องการของลูกค�าอีกทางหนึ่ง
ด�วย  

5.2.1 ผลกระทบของการรับรู�คุณค;าของลูกค�าท่ีมีต;อแนวคิดนวัตกรรมการบริการ  
    ผลกระทบของการรับรู�คุณค;าของลูกค�าท่ีมีต;อแนวคิดนวัตกรรมการบริการ 
พบว;า การรับรู�คุณค;าของลูกค�ามีผลกระทบเชิงบวกต;อแนวคิดนวัตกรรมการบริการ กล;าวคือ ธุรกิจมี
การให�ความสําคัญกับความต�องการของลูกค�าท่ีมีความแตกต;างกัน โดยการสร�างการรับรู�ความต�องการ
ของลูกค�าผ;านช;องการการสื่อสารต;าง ๆ เพ่ือสร�างสรรค�บริการใหม; ๆ ท่ีตอบสนองความต�องการของ
ลูกค�าได�อย;างเหมาะสม จากการสัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลหลักพบประเด็นท่ีสอดคล�อง ดังนี้ 

 

    เรามีการสอบถามความพึงพอใจจากการให�บริการทุกคร้ังเพื่อทราบถึงสิ่งที่
ลูกค�าชอบและไม;ชอบจากแบบสอบถามของทางโรงแรมและข�อเสนอแนะหลังจากการใช�บริการ 
เพื่อนําไปพัฒนารูปแบบการให�บริการใหม; ๆ ที่ตรงกับความต�องการที่หลากหลายและสามารถ
ส;งมอบสิ่งที่ลูกค�าต�องการได�อย;างเหมาะสมและเกิดความประทับใจภายหลังจากการใช�บริการ
กับทางโรงแรมของเรา (ชนาธิป  นามสมมติ, 2560) 

 

    มีความใส;ใจในรายละเอียดต;าง ๆ ของลูกค�าทุกคนในระหว;างที่ลูกค�าเข�า
มาใช�บริการกับทางโรงแรมของเราเพื่อทราบถึงข�อมูลที่ลูกค�าต�องการเพิ่มเติมหรือสิ่งที่ลูกค�าพึง
พอใจและไม;พึงพอใจในการนําข�อมูลไปพัฒนาและสร�างสรรค�รูปแบบการให�บริการใหม; ๆ ที่
ตอบสนองความต�องการของลูกค�าในอนาคต (ชนากร  นามสมมติ, 2560) 

 

    โรงแรมมีการรับฟ:งข�อแนะนําภายหลังจากการใช�บริการของลูกค�าเพื่อ
นําไปปรับปรุงและพัฒนาการให�บริการที่สอดคล�องกับความต�องการและความพึงพอใจของ
ลูกค�าได�อย;างเหมาะสม (ชนารัตน�  นามสมมติ, 2560) 

 
5.2.2 ผลกระทบของการรับรู�คุณค;าของลูกค�าท่ีมีต;อความสามารถการบูรณาการ

ทางเทคโนโลยี 
    ผลกระทบของการรับรู�คุณค;าของลูกค�าท่ีมีต;อความสามารถการบูรณาการ
ทางเทคโนโลยี พบว;า การรับรู�คุณค;าของลูกค�ามีผลกระทบเชิงบวกต;อความสามารถการบูรณาการ
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ทางเทคโนโลยี โดยธุรกิจมีการรับรู�ความต�องการของลูกค�าผ;านช;องทางเทคโนโลยีต;าง ๆ และใช�การ
ผสมผสานเทคโนโลยีทางการสื่อสารเข�าด�วยกันเพ่ือสร�างสัมพันธภาพในการติดต;อระหว;างโรงแรมกับ
ลูกค�าเพ่ือทราบถึงความต�องการและตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�อย;างเหมาะสม จากการ
สัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลหลักพบประเด็นท่ีสอดคล�อง ดังนี้ 

 

    แต;ก;อนเม่ือเราจะทราบความต�องการหรือข�อมูลของลูกค�าจะต�องใช�การ
สังเกตและการสอบถามแล�วเขียนในใบสํารองห�องพักว;าลูกค�าต�องการอะไร ทางโรงแรมหา
วิธีการต;าง ๆ ที่สามารถกระจายข�อมูลให�ทุกฝ�ายได�ทราบในการให�บริการจนมาได�รู�จักกับ
โปรแกรมระบบ Comanche และนํามาใช�ในการบันทึกข�อมูลของลูกค�าเพื่อเชื่อมโยงข�อมูลของ
ลูกค�าไปทุกแผนกในการทราบรายละเอียดต;าง ๆ ที่ลูกค�าต�องการหรือไม;ต�องการในการให�บริการ
แก;ลูกค�า เพื่อสร�างความประทับใจในการให�บริการและตอบสนองความต�องการของลูกค�า
ได�รวดเร็วและเหมาะสม (ชนากร  นามสมมติ, 2560)  

 

    ทางโรงแรมใช�ช;องทางการสื่อสารทางอินเตอร�เน็ต เช;น เว็บไซต� และ
แอพพลิเคชั่นต;าง ๆ ในการทราบถึงความต�องการของลูกค�าที่ดูได�จากการรีวิวการใช�บริการเพื่อ
เข�าถึงความต�องการที่แท�จริงของลูกค�าแล�วนํามาพัฒนาและปรับปรุงการให�บริการที่ดียิ่งข้ึน
เพื่อให�ลูกค�าเกิดความประทับใจ (ชนารัตน�  นามสมมติ, 2560) 

 

    การใช�เว็บไซต�สําหรับการจองที่พัก เช;น Trip Advisor, Booking.com ที่
มีการแนะนําบริการของโรงแรมบูติกโดยการรีวิวจากการใช�บริการ หรือการแสดงความคิดเห็น 
(Comments) ของลูกค�าที่เคยมาใช�บริการเพื่อทราบถึงสิ่งที่ตอบสนองความต�องการของลูกค�า 
และยังสามารถทราบการจัดอันดับ (Raking) ของโรงแรมได�อีกด�วย (ชนาภรณ�  นามสมมติ, 2560) 

 

5.2.3 ผลกระทบของการรับรู�คุณค;าของลูกค�าท่ีมีต;อการผสมผสานความร;วมมือ
กันของธุรกิจ 
    ผลกระทบของการรับรู�คุณค;าของลูกค�าท่ีมีต;อการผสมผสานความร;วมมือ
กันของธุรกิจ พบว;า การรับรู�คุณค;าของลูกค�ามีผลกระทบเชิงบวกต;อการผสมผสานความร;วมมือกัน
ของธุรกิจ กล;าวคือ ธุรกิจมีการผสานความร;วมมือในการให�บริการ และการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการ
ให�บริการเพ่ือแสวงหาแนวทางในการตอบสนองความต�องการ ความพึงพอใจ และประโยชน�ท่ีลูกค�า
จะได�รับจากการใช�บริการ จากการสัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลหลักพบประเด็นท่ีสอดคล�อง ดังนี้ 
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    การร;วมมือกันของกลุ;มโรงแรมบูติคในการช;วยเหลือซ่ึงกันและกันเพื่อ
แลกเปลี่ยนข�อมูลในการอํานวยความสะดวกให�กับลูกค�าที่มาใช�บริการกับทางโรงแรมเก่ียวกับ
การขนส;ง การท;องเที่ยว และการทํากิจกรรมระหว;างกันเพื่อการตอบสนองความต�องการของ
ลูกค�าและสร�างความประทับใจให�กับลูกค�า (ชนาธิป  นามสมมติ, 2560)  

 

    การผสานความร;วมมือกับธุรกิจที่เก่ียวข�องในพื้นที่ในการให�บริการทาง
กิจกรรมแก;ลูกค�า เช;น การบริการรถเช;า การบริการกิจกรรมทางน้ํา และการบริการดูแลสุนัข 
ของลูกค�าที่มาใช�บริการกับทางโรงแรมเพื่ออํานวยความสะดวกสบายและสร�างความประทับใจ
ให�กับลูกค�าที่มาใช�บริการกับทางโรงแรม (ชนากร  นามสมมติ, 2560) 

 

    จากข�อมูลการสัมภาษณ�สามารถกล;าวโดยสรุปได�ว;า การบูรณาการความรู�
ขององค�กร และการรับรู�คุณค;าของลูกค�ามีผลกระทบต;อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ประกอบด�วย 
แนวคิดนวัตกรรมการบริการ ความสามารถในการบูรณาการทางเทคโนโลยี และการผสานความ
ร;วมมือของธุรกิจ  

6. ปVจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบตLอความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ  
  ป:จจัยอ่ืนท่ีมีผลกระทบต;อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ มีอยู; 2 ประการ คือ 

6.1 การขาดบุคลากรท่ีมีความรู� และทักษะทางภาษาในการดําเนินงาน พบว;า พนักงาน
ในการให�บริการแก;ลูกค�าที่จําเปaนต�องมีการเสริมสร�างความรู� และทักษะทางภาษาในการแก�ไข
สถานการณ�เฉพาะหน�าเม่ือพบเจอกับลูกค�าชาวต;างชาติ ส;งผลทําให�ไม;สามารถปฏิบัติงานได�อย;างมี
ประสิทธิภาพ จากการสัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลหลักพบประเด็นท่ีสอดคล�อง ดังนี้  

 

   เนื่องจากลูกค�าที่มาใช�บริการกับทางโรงแรมมีหลากหลายเชื้อชาติ ซ่ึงป:ญหาส;วน
ใหญ;ที่พบคือ การให�บริการของพนักงานส;วนใหญ;ไม;สามารถสื่อสารกับลูกค�าเปaนภาษาอังกฤษได� 
จึงต�องมีการฝ�กให�พูดภาษาอังกฤษเพื่อใช�ในการแก�ไขสถานการณ�เฉพาะหน�า (ชนากร  นามสมมติ, 
2560)  

 

   ขาดพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด�านเทคโนโลยีในการช;วยอํานวยความ
สะดวกให�กับลูกค�า เช;น การแก�ป:ญหาระบบสัญญาณอินเตอร�เน็ต การอัพเดทข�อมูลข;าวสาร
ทางเว็บไซต�ของโรงแรม ซ่ึงป:จจุบันผู�จัดการโรงแรมเปaนคนดูแลและแก�ไขป:ญหาเองเกือบทั้งหมด 
(ชนารัตน�  นามสมมติ, 2560)  
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6.2 แนวทางในการรักษาระดับการให�บริการท่ีเปaนมาตรฐานในอนาคตท่ีควรค;าแก;
ลูกค�าท่ีเข�ามาใช�บริการกับทางโรงแรม รวมถึงการรักษาสถาป:ตยกรรม สถานท่ีให�มีความสวยงามและ
ดูใหม;อยู;เสมอ เพ่ือให�ลูกค�าท่ีเข�ามาใช�บริการเกิดความประทับใจทุกครั้งท่ีมาใช�บริการ จากการสัมภาษณ�
ผู�ให�ข�อมูลหลักพบประเด็นท่ีสอดคล�อง ดังนี้ 

 

   การบริการในอนาคตทางโรงแรมยังคงต�องรักษามาตรฐานาการให�บริการอย;างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให�เกิดคุณค;าในการเลือกใช�บริการกับทางโรงแรมของลูกค�า รวมถึงการ
ปรับปรุง ดูแลสถานที่ เพื่อให�ลูกค�าเกิดความประทับใจทุกคร้ังที่เข�ามาใช�บริการกับทางโรงแรม 
(ชนาภรณ�  นามสมมติ, 2560) 

 

   ต�องมีการพัฒนาและปรับปรุงการให�บริการที่คงสภาพสถานที่ให�ดูใหม;อยู;เสมอ 
รวมถึงการรักษารูปแบบการให�บริการที่มีมาตรฐานเพื่อการให�บริการลูกค�าในอนาคตอย;างมี
ประสิทธิภาพ (ชนากร  นามสมมติ, 2560) 

 

   จากข�อมูลการสัมภาษณ�สามารถวิเคราะห�ได�ว;า พนักงานส;วนใหญ;ขาดความรู� 
ทักษะในการสื่อสารทางด�านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และการหาวิธีดูแลรักษาระดับการให�บริการท่ี
เปaนมาตรฐานท่ีควรค;าแก;ลูกค�า จัดเปaนป:ญหาของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ดังนั้นผู�ให�บริการ
โรงแรมบูติคควรเร;งสร�างความเข�าใจในการสร�างรูปแบบในการรักษามาตรฐานในการให�บริการระยะยาว
และเพ่ิมทักษะทางภาษาให�กับพนักงานจะสามารถทําให�ธุรกิจโรงแรมบูติคสามารถดําเนินงานด�วย
ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการได�อย;างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
   จากการวิเคราะห�ความถดถอยแบบพหุคูณ สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ได�ดัง ตารางต;อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 26 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
 

สมมติฐานท่ี คําอธิบาย ผลการทดสอบ 

1 ก 
ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการด�านแนวคิดนวัตกรรมการ
บริการมีผลกระทบเชิงบวกต;อประสิทธิภาพในการแข;งขันของ
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

2 ก 
ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการด�านความสามารถการบูรณา
การทางเทคโนโลยีมีผลกระทบเชิงบวกต;อประสิทธิภาพในการ
แข;งขันของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 
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ตารางท่ี 26 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต;อ) 
 

สมมติฐานท่ี คําอธิบาย ผลการทดสอบ 

3 ก 
ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการด�านการผสานความร;วมมือ
กันของธุรกิจมีผลกระทบเชิงบวกต;อประสิทธิภาพในการแข;งขัน
ของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย  

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

1 ข 
ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการด�านแนวคิดนวัตกรรมการ
บริการมีผลกระทบเชิงบวกต;อโอกาสทางการตลาดของธุรกิจ
โรงแรมบูติคในประเทศไทย 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

2 ข 
ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการด�านความสามารถการบูรณาการ 
ทางเทคโนโลยีมีผลกระทบเชิงบวกต;อโอกาสทางการตลาดของ
ธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

3 ข 
ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการด�านการผสานความร;วมมือ
กันของธุรกิจมีผลกระทบเชิงบวกต;อโอกาสทางการตลาดของ
ธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

4  
ประสิทธิภาพในการแข;งขันมีผลกระทบเชิงบวกต;อผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

5 
โอกาสทางการตลาดมีผลกระทบเชิงบวกต;อผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

6 ก 
สภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจมีผลกระทบเชิงลบต;อความ 
สัมพันธ�ระหว;างโอกาสทางการตลาดและผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

6 ข 
สภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจมีผลกระทบเชิงลบต;อความ 
สัมพันธ�ระหว;างประสิทธิในการแข;งขันและผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

7 ก 
การบูรณาการความรู�ขององค�กรมีผลกระทบเชิงบวกต;อความ 
สามารถทางนวัตกรรมบริการด�านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

7 ข 
การบูรณาการความรู�ขององค�กรมีผลกระทบเชิงบวกต;อความ 
สามารถทางนวัตกรรมบริการด�านความสามารถในการบูรณาการ
ทางเทคโนโลยี 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

7 ค 
การบูรณาการความรู�ขององค�กรมีผลกระทบเชิงบวกต;อความ 
สามารถทางนวตักรรมบริการด�านการผสานความร;วมมือกันของ
ธุรกิจ 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 
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ตารางท่ี 26 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต;อ) 
 

สมมติฐานท่ี คําอธิบาย ผลการทดสอบ 

8 ก 
การรับรู�คุณค;าของลูกค�ามีผลกระทบเชิงบวกต;อความสามารถ
ด�านนวัตกรรมบริการด�านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

8 ข 
การรับรู�คุณค;าของลูกค�ามีผลกระทบเชิงบวกต;อความ สามารถ
ทางนวัตกรรมบริการด�านความสามารถการบูรณาการทาง
เทคโนโลยี 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

8 ค 
การรับรู�คุณค;าของลูกค�ามีผลกระทบเชิงบวกต;อความสามารถ
ด�านนวัตกรรมบริการด�านการผสานความร;วมมือกันของธุรกิจ 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 
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ภาพที่ 10 ผลการยอมรับสมมติฐานตามกรอบแนวคิดการวิจัย 

(S) = ยอมรับสมมติฐาน, (NS) = ปฏิเสธสมมติฐาน 

การบูรณาการความรู�           
ขององค�กร    

(organizational 
knowledge integration) 

ผลการดําเนินงาน         
ของธุรกิจ                       

(business performance) 

ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ 
service innovation capability 

แนวคิดนวัตกรรมการบริการ                     
(service innovation idea) 

ความสามารถ                               
การบูรณาการทางเทคโนโลยี                          

(technology integration ability) 

การผสานความร;วมมือกันของธุรกิจ 
(business co-creation synergy) 

 
การรับรู�คุณค;าของลูกค�า              

(perception of   
customer value) 

ประสิทธิภาพในการแข;งขัน 
(competitive efficiency) 

โอกาสทางการตลาด           
(market opportunity) 

สภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจ   
(business environmental dynamism) 

H7ก + (S) 
H7ข + (S) 
H7ค + (S) 
 

H8ก + (S) 
H8ข + (S) 
H8ค + (S) 
 

H1ก + (S) 
H2ก + (S) 
H3ก + (S) 
 

H1ข + (S) 
H2ข + (S) 
H3ข + (NS) 
 

H4 + (S) 

H5 + (S) 

H6ก - (NS) 
H5ข - (NS) 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่อง ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงาน: ข�อพิสูจน$เชิง
ประจักษ$ของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย มีวัตถุประสงค$หลักของการวิจัย คือ เพ่ือทดสอบ
สาเหตุและผลลัพธ$ของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค$ย1อยดังนี้ 1) เพ่ือทดสอบผลกระทบของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการด�านแนวคิด
นวัตกรรมการบริการ ด�านความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี และด�านการผสานความร1วมมือ
กันของธุรกิจท่ีมีต1อประสิทธิภาพในการแข1งขัน และโอกาสทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมบูติค
ในประเทศไทย 2) เพ่ือทดสอบผลกระทบของโอกาสทางการตลาด ประสิทธิภาพในการแข1งขันท่ีมีผล
ต1อการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 3) เพ่ือทดสอบผลกระทบของสภาพแวดล�อม
ทางธุรกิจที่มีต1อความสัมพันธ$ระหว1าง ประสิทธิภาพในการแข1งขัน และโอกาสทางการตลาด กับ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 4) เพ่ือทดสอบผลกระทบของการบูรณาการ
ความรู�ขององค$กร คุณค1าท่ีลูกค�าได�รับที่มีต1อความสามารถด�านนวัตกรรมการบริการ ด�านแนวคิด
นวัตกรรมการบริการ ความสามารถในการบูรณาการทางเทคโนโลยีและการผสานความร1วมมือกัน
ของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจัยได�ดังนี้  

1. สรุปผลการวิจัย 
2. อภิปรายผลการวิจัย 
3. ประโยชน$ของการวิจัย 
4. ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห�ภาพรวมของผู�ตอบแบบสอบถาม 

1. ผลการวิเคราะห$ข�อมูลท่ัวไปของสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
พบว1า ผู�บริหารธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย ส1วนใหญ1เป;นเพศหญิง อายุระหว1าง 30 - 40 ป> โดย
ส1วนใหญ1จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สําหรับข�อมูลของธุรกิจโรงแรมบูติค พบว1า ธุรกิจโรงแรมบูติค
ส1วนใหญ1มีจํานวนห�องพักในการให�บริการน�อยกว1า 20 ห�อง มีจํานวนพนักงานน�อยกว1า 20 คน 
ระยะเวลาการดําเนินงานของธุรกิจอยู1ระหว1าง 5 – 10 ป> ใช�ทุนในการดําเนินงานมากกว1า 50 ล�านบาท 
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สถานท่ีตั้งของธุรกิจโรงแรมบูติคส1วนใหญ1อยู1ทางภาคเหนือของประเทศไทย และนักท1องเท่ียวท่ีมาพัก
ส1วนใหญ1เป;นชาวต1างชาติ 

2. การวิเคราะห$ระดับความคิดเห็นสรุปผลได�ดังนี้  
2.1 ผู�บริหารของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทยส1วนใหญ1มีความคิดเห็นเก่ียวกับ

ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการโดยรวมและเป;นรายด�านทุกด�านอยู1ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป;น
รายด�าน พบว1า ด�านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ ข�อท่ีมีค1าเฉลี่ยสูงสุดได�แก1 มีการมุ1งเน�นการนําเสนอ
วิธีการให�บริการรูปแบบใหม1แก1ลูกค�าเพื่อส1งมอบความสะดวก รวดเร็วที่แตกต1างจากคู1แข1ง ด�าน
ความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี ได�แก1 มีการผสมผสานระหว1างเทคโนโลยีภายนอกและ
เทคโนโลยีภายในองค$กรท่ีสามารถทําให�เกิดความเชื่อมโยงกันในการให�บริการแก1ลูกค�า และมีการให�
ความสําคัญกับการ บูรณาการทางเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบช1องทางการส1งมอบบริการรูปแบบใหม1
ให�กับลูกค�า และด�านการผสานความร1วมมือกันของธุรกิจ ได�แก1 กิจการเชื่อม่ันว1าการสร�างความร1วมมือทาง
ธุรกิจทําให�เกิดพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือผสานความเชี่ยวชาญเฉพาะด�านให�เกิดการบริการใหม1ท่ี
ตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�อย1างมีประสิทธภาพ เป;นต�น  

2.2 ผู�บริหารของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพใน
การแข1งขันในภาพรวมอยู1ในระดับมาก โดยข�อท่ีมีค1าเฉลี่ยสูงสุด ได�แก1 กิจการมีความสามารถในการ
ตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�เป;นอย1างดี เป;นต�น 

2.3 ผู�บริหารของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับโอกาสทาง
การตลาดในภาพรวมอยู1ในระดับมาก โดยข�อท่ีมีค1าเฉลี่ยสูงสุด ได�แก1 กิจการสามารถรักษาฐานลูกค�า
กลุ1มเดิมและตอบสนองความต�องการได�เป;นอย1างดี  

2.4 ผู�บริหารของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจในภาพรวมอยู1ในระดับมาก โดยข�อท่ีมีค1าเฉลี่ยสูงสุด ได�แก1 กิจการมีภาพลักษณ$
และชื่อเสียงท่ีดีในการให�บริการจนเป;นท่ียอมรับจากลูกค�า เป;นต�น 

2.5 ผู�บริหารของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพแวดล�อม
เชิงพลวัตทางธุรกิจในภาพรวมอยู1ในระดับมาก โดยข�อที่มีค1าเฉลี่ยสูงสุด ได�แก1 ความผันผวนทาง
เศรษฐกิจท้ังในประเทศและระดับโลกทําให�กิจการจําเป;นต�องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานให�
สอดคล�องกับสถานการณ$ทางเศรษฐกิจ เป;นต�น  

2.6 ผู�บริหารของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบูรณาการ
ความรู�ขององค$กรในภาพรวมอยู1ในระดับมาก โดยข�อท่ีมีค1าเฉลี่ยสูงสุด ได�แก1 กิจการมีการส1งเสริม
บุคลากรในการดําเนินงานให�สอดคล�องไปในทิศทางเดียวกัน และมีความเชื่อมโยงกันเป;นหนึ่งเดียวใน
องค$กร เป;นต�น  
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2.7 ผู�บริหารของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู�
คุณค1าของลูกค�าในภาพรวมอยู1ในระดับมากท่ีสุด โดยข�อท่ีมีค1าเฉลี่ยสูงสุด ได�แก1 กิจการตระหนักถึง
ความสําคัญของการรับรู�คุณค1าของลูกค�าและประโยชน$ท่ีลูกค�าจะได�รับจากการใช�บริการ เป;นต�น 

3. การวิเคราะห$ผลกระทบเพ่ือทดสอบสมมติฐาน สรุปผลได�ดังต1อไปนี้  
3.1 ผลกระทบของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการท่ีมีต1อประสิทธิภาพในการ

แข1งขัน ผลการวิจัยพบว1า ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ ด�าน
ความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี และด�านการผสานความร1วมมือกันของธุรกิจมีผลกระทบ
เชิงบวกต1อประสิทธิภาพในการแข1งขัน 

3.2 ผลกระทบของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการท่ีมีต1อโอกาสทางการตลาด 
ผลการวิจัยพบว1า ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ และด�าน
ความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี มีผลกระทบเชิงบวกต1อโอกาสทางการตลาด 

3.3 ผลกระทบของประสิทธิภาพในการแข1งขันและโอกาสทางการตลาดท่ีมีต1อผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจ ผลการวิจัยพบว1า ประสิทธิภาพในการแข1งขันและโอกาสทางการตลาดมี
ผลกระทบเชิงบวกต1อผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

3.4 ผลกระทบของสภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจท่ีมีต1อความสัมพันธ$ระหว1าง
ประสิทธิภาพในการแข1งขัน โอกาสทางการตลาดและผลการดําเนินงานของธุรกิจ ผลการวิจัยพบว1า 
สภาพแวดล�อมเชิงพลวัตไม1มีผลกระทบต1อความสัมพันธ$ระหว1างประสิทธิภาพในการแข1งขัน โอกาส
ทางการตลาด และผลการดําเนินงานของธุรกิจ  

3.5 ผลกระทบของการบูรณาการความรู�ขององค$กรและการรับรู�คุณค1าของลูกค�าท่ีมีต1อ
ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ผลการวิจัยพบว1า การบูรณาการความรู�ขององค$กรและการรับรู�
คุณค1าของลูกค�ามีผลกระทบเชิงบวกต1อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการท้ัง 3 ด�าน ได�แก1 ด�านแนวคิด
นวัตกรรมการบริการ ด�านความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี และด�านการผสานความร1วมมือกัน
ของธุรกิจ 
 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ�เชิงลึกของผู�ให�ข�อมูลหลัก 
 ผลการวิเคราะห$ข�อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ$เชิงลึกจากผู�ให�ข�อมูลหลัก เป;นการ
วิเคราะห$ข�อมูลเชิงคุณภาพด�วยวิธีวิทยาปรากฎการณ$นิยม (phenomenology methodology) โดย
การสัมภาษณ$เชิงลึกร1วมกับการสังเกตแบบไม1มีส1วนร1วมกับผู�จัดการของสถานประกอบการธุรกิจ
โรงแรมบูติคท่ีได�รับรางวัลด�านคุณภาพการบริการดีเยี่ยม หรือรางวัลท่ีเก่ียวข�อง จํานวน 5 แห1ง ได�แก1 
1) โรงแรม Focal Local: Bed and Breakfast 2) โรงแรม I U Dia: Bed and Breakfast      
3) โรงแรม Villa Maroc 4) โรงแรมอิงนที รีสอร$ท และ 5) โรงแรมปารีฮัทเกาะสีชัง ผลการวิจัยสามารถ
สรุปได�ดังนี้ 
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1.  ผลการศึกษาพบว1าความคิดเห็นเก่ียวกับความสําคัญของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ
กับการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติค ซ่ึงโรงแรมมีรูปแบบหรือวิธีการในการผสมผสานแนวคิด
การให�บริการที่เป;นเอกลักษณ$อันแสดงให�เห็นถึงวิถีชีวิตของท�องถ่ินหรือพ้ืนท่ีนั้น ๆ ได�อย1างชัดเจน 
รวมถึงมีการปรับปรุงรูปแบบการให�บริการของโรงแรมท่ีมีความยืดหยุ1นและเหมาะสมสําหรับการ
ให�บริการท่ีตอบสนองความต�องการของลูกค�าด�วยการถ1ายทอดการให�บริการออกมาผ1านรูปแบบของ
ทรัพยากรท่ีโรงแรมมีผสานกับเอกลักษณ$ของท�องถ่ินแต1ละท�องถ่ินเข�ากับการให�บริการของโรงแรม 
เช1น การตกแต1ง สถาปeตยกรรม รูปแบบการให�บริการ ความเงียบสงบเป;นส1วนตัว และสิ่งอํานวย
ความสะดวกในห�องพัก โดยการให�บริการนั้นจะเน�นการสร�างปฏิสัมพันธ$กับลูกค�าและส1งมอบการบริการ
ท่ีประทับใจและสิ่งท่ีดีทีสุดให�กับลูกค�าในทุก ๆ ข้ันตอนของการให�บริการท่ีเปรียบเสมือนลูกค�าเป;น
ส1วนหนึ่งของครอบครัว 

2. ผลการศึกษาพบว1าความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถด�านนวัตกรรมบริการของธุรกิจ
โรงแรมบูติค จะเน�นความสนใจในการให�บริการท่ีใส1ใจในรายละเอียดของลูกค�าท่ีจะเข�าพักเป;นพิเศษ
เพ่ือให�ลูกค�ารู�สึกพิเศษในการท่ีได�รับการให�บริการอันเป;นเอกลักษณ$ของโรงแรมท่ีได�มีการปรับแนวคิด
ในการให�บริการใหม1 ๆ ท่ีสอดคล�องกับวิถีชีวิตของชุมชนและทําเลที่ตั้งของโรงแรมในการสร�าง
ประสบการณ$ท่ีมีความแตกต1างและเป;นเอกลักษณ$ให�กับลูกค�าท่ีมาใช�บริการ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ$
กับลูกค�าด�วยการใช�เทคโนโลยีมาผสมผสานในการให�บริการกับลูกค�าท่ีเน�นความใกล�ชิดต้ังแต1การจอง
ห�องพัก จนถึงการใช�เทคโนโลยีเพ่ือการดําเนินกิจกรรมภายในโรงแรมต1าง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวก
ให�กับลูกค�า อีกท้ังมีการร1วมมือกับหน1วยงานท่ีมีความเก่ียวข�องในการแลกเปลี่ยนข�อมูลเพ่ือให�บริการ
ด�านข�อมูลต1าง ๆ สําหรับการท1องเท่ียวให�กับลูกค�าเพ่ือสร�างความประทับใจให�กับลูกค�าท่ีมาใช�บริการ 

3. ผลการศึกษาพบว1าความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการแข1งขัน โอกาสทาง
การตลาด และผลการดําเนินงานของธุรกิจของโรงแรมบูติค โดยประสิทธิภาพในการแข1งขันของ
โรงแรมบูติคจะมีจุดขายท่ีชัดเจนในการดึงดูดลูกค�าให�มาใช�บริการไปท่ีเอกลักษณ$ของโรงแรมท่ีมีความ
โดดเด1นในด�านการให�บริการ สถาปeตยกรรมการตกแต1งของโรงแรม กิจกรรมต1าง ๆ ท่ีมีให�บริการกับ
ลูกค�า รวมถึงการให�บริการท่ีสามารถลดค1าใช�จ1ายต1าง ๆ ได�อันนํามาซ่ึงความได�เปรียบทางการแข1งขัน
ของโรงแรมบูติค เช1น การทํากิจกรรมทางการเกษตรของโรงแรมท่ีมีไว�สําหรับให�ลูกค�าเรียนรู�วิถีชีวิต
เชิงเกษตรด�วยเทคโนโลยีการสแกนบาร$โค�ดเพ่ือรับทราบข�อมูลของพืชพักผลไม�และวิธีการปลูก อีกท้ัง
ผลผลิตเหล1านั้นยังสามารถให�ลูกค�านํามาให�โรงแรมทําเป;นอาหารได�รับประทานได� ถือเป;นการลด
ค1าใช�จ1ายด�านอาหารให�กับโรงแรมเป;นอย1างมาก อีกท้ังการรักษาและพัฒนารูปแบบการให�บริการท่ีมี
คุณภาพให�ดีข้ึนด�วยเอกลักษณ$ท่ีเป;นลักษณะเฉพาะของโรงแรมบูติคเองก็ถือเป;นการสร�างความได�เปรียบ
ทางการแข1งขันได�เหมือนกันเพราะเป;นสิ่งที่แตกต1างจากโรงแรมอ่ืน ๆ ด�วยการบริการ ทัศนียภาพ 
ความสงบเป;นส1วนตัว และวิถีชีวิตของพ้ืนท่ีท่ีโรงแรมต้ังอยู1 เป;นต�น นอกจากนี้โอกาสทางการตลาดยัง
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ถือเป;นสิ่งท่ีโรงแรมบูติคให�ความสําคัญด�วยการติดตามข1าวสารจากการรีวิวการใช�บริการของลูกค�าท่ี
เคยมาใช�บริการกับทางโรงแรมเพ่ือทราบความพึงพอใจในการให�บริการในการนําไปปรับปรุงการ
ให�บริการท่ีดียิ่งข้ึน อีกท้ังยังเป;นการสร�างปฏิสัมพันธ$กับลูกค�าด�วยเทคโนโลยี เช1น สังคมออนไลน$ 
ในการนําเสนอรูปแบบการให�บริการแก1ลูกค�าในการท่ีลูกค�าสามารถติดต1อกับโรงแรมได�อย1างสะดวก
และรู�สึกถึงความใกล�ชิดกับผู�ให�บริการ รวมถึงผลการดําเนินงานของธุรกิจค1อย ๆ มีการเติบโตอย1าง
ต1อเนื่องไม1มากเหมือนก�าวกระโดดเนื่องจากโรงแรมมีห�องพักให�บริการจํานวนน�อยทําให�ผลการ
ดําเนินงานมีรายได�เพิ่มขึ้นจริงแต1ไม1ถึงกับมากเหมือนโรงแรมพ้ืนฐานท่ัวไป และลูกค�าท่ีเข�ามาใช�
บริการส1วนใหญ1จะเป;นชาวต1างชาติท่ีได�รับความไว�วางใจจากการรีวิวการใช�บริการของลูกค�าท่ีเคยมา
ใช�บริการผ1านเว็บไซต$ trip advisor เป;นต�น  

4. ผลการศึกษาพบว1าความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจของธุรกิจ
โรงแรมบูติค ซ่ึงเป;นสิ่งท่ีโรงแรมมีความพร�อมในการปรับตัวให�เข�ากับสถานการณ$ท่ีมีความเปลี่ยนแปลง
อยู1ตลอดเวลาได�เป;นท่ีน1าตกใจเนื่องจากโรงแรมบูติคเป;นโรงแรมขนาดเล็กโดยมีการบริหารงานด�วย
การสั่งงานไม1ก่ีระดับ ซ่ึงส1วนใหญ1จะเป;นการสั่งงานด�วยเจ�าของหรือผู�จัดการโรงแรมเพียงระดับเดียว
เท1านั้น จึงทําให�การแก�ไขสถานการณ$หรือการปรับตัวในสถานการณ$ต1าง ๆ ทําได�อย1างรวดเร็ว อีกท้ัง
การให�บริการของโรงแรมเองมีความเป;นเอกลักษณ$ท่ีโดดเด1นและแตกต1างจากท่ีพักอ่ืน ๆ ทําให�ลูกค�า
ท่ีมาใช�บริการส1วนใหญ1เป;นลูกค�าท่ีมีความต�องการเฉพาะอันสอดคล�องกับความเป;นเอกลักษณ$ท่ีโดดเด1น
ของตัวโรงแรมในการหาประสบการณ$การพักผ1อนในรูปแบบท่ีแตกต1างอยู1แล�ว จึงทําให�โรงแรม
สามารถตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�ตรงจุดและสร�างความพึงพอใจให�กับลูกค�าได�เป;นอย1างดี  

5. ผลการศึกษาพบว1าความคิดเห็นเก่ียวกับการบูรณาการความรู�ขององค$กร และการรับรู�
คุณค1าของลูกค�าของธุรกิจโรงแรมบูติค โดยการบูรณาการความรู�ขององค$กรของโรงแรมเป;นการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู�เกี่ยวกับทักษะการทํางานรวมถึงการเสนอแนวคิดในการให�บริการผ1าน
การประชุมการทํางานทุกวัน ซ่ึงการแรกเปลี่ยนทรัพยากรอันเป;นความรู�นั้นจะเน�นการถ1ายทอดการ
ทํางานระหว1างพนักงานอาวุโสหรือผู�จัดการโรงแรมถ1ายทอดทักษะให�กับพนักงานรุ1นน�อง รวมถึง
พนักงานรุ1นน�องสอนการใช�เทคโนโลยีให�กับพนักงานอาวุโสสลับกันเพ่ือพัฒนาทักษะการให�บริการเพ่ือ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค�า อีกท้ังยังเป;นการพูดคุยถึงปeญหาการบริการเพ่ือช1วยกันหาวิธีการ
ในการแก�ไขปeญหาเพ่ือสร�างความประทับใจให�กับลูกค�า นอกจากนี้การรับรู�คุณค1าของลูกค�ายังเป;น
สิ่งท่ีโรงแรมให�ความสําคัญไม1แพ�กันเนื่องจากธุรกิจมีการแสวงหาช1องทางในการรับรู�สิ่งท่ีลูกค�าต�องการ
โดยการรับฟeงข�อเสนอแนะจากลูกค�าท่ีมาใช�บริการ รวมถึงพยายามอ1านรีวิวการใช�บริการของลูกค�า
จากเว็บไซต$หรือสังคมออนไลน$เพ่ือนําข�อมูลต1าง ๆ มาพัฒนาปรับปรุงบริการให�ดียิ่งข้ึน อีกท้ังยังใส1ใจ
ในทุก ๆ รายละเอียดของลูกค�าในขณะท่ีใช�บริการเพ่ือสังเกตและพยายามในการรับรู�ในสิ่งท่ีลูกค�าพึงพอใจ
และอยากให�ปรับปรุงเพ่ิมเติมให�ดียิ่งข้ึน เพ่ือการตอบสนองความต�องการของลูกค�าและสร�างความพึงพอใจ
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ในการท่ีจะกลับมาใช�บริการอีก หรือเป;นการบอกต1อลูกค�าคนอ่ืน ๆ ให�มาใช�บริการกับทางโรงแรม
นั่นเอง   

 
อภิปรายผลการวิจัย  
 จากวัตถุประสงค$หลักของการวิจัยเพ่ือทดสอบสาเหตุและผลลัพธ$ของความสามารถด�าน
นวัตกรรมบริการของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย ผู�วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค$ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลกระทบของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการท่ีมีต-อประสิทธิภาพในการแข-งขัน
และโอกาสทางการตลาด 
  ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ 3 ด�าน ประกอบด�วย ด�านแนวคิดนวัตกรรมการ
บริการด�านความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี และด�านการผสานความร1วมมือกันของธุรกิจ 
อภิปรายผลได�ดังนี้  

1.1 ผลกระทบของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการท่ีมีต1อประสิทธิภาพในการแข1งขัน 
   ด�านแนวคิดนวัตกรรมการบริการมีผลกระทบเชิงบวกต1อประสิทธิภาพในการ
แข1งขัน กล1าวคือ สภาวการณ$แข1งขันของธุรกิจทําให�ธุรกิจต1าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจท่ีให�บริการท่ีพัก
อย1างโรงแรมบูติคจําเป;นต�องหาการนําเสนอรูปแบบบริการท่ีสามารถตอบสนองความต�องการของ
ผู�บริโภคได�อย1างรวดเร็ว โดยการการนําแนวคิดนวัตกรรมการบริการมาประยุกต$ใช�กับธุรกิจถือเป;น
ปeจจัยท่ีสามารถสร�างความสําเร็จให�กับการดําเนินธุรกิจได�เนื่องจากแนวคิดนวัตกรรมการบริการเป;น
การพัฒนาปรับปรุงการบริการให�มีความใหม1และดีกว1าเดิมด�วยวิธีการนําเสนอการบริการท่ีเป;นการ
ปรับปรุงลักษณะการดําเนินงาน เทคโนโลยี และรูปแบบการให�บริการด�านอ่ืน ๆ ท่ีมีความต้ังใจและ
มุ1งม่ันท่ีจะให�บริการกับลูกค�าในการตอบสนองความพึงพอใจให�แก1ลูกค�าอย1างเต็มความสามารถของธุรกิจ 
รวมถึงแนวคิดดังกล1าวยังเป;นการให�ความสําคัญกับวิธีการและความสามารถในการประยุกต$ใช�ความรู�
ร1วมกันภายในองค$กรเพ่ือสร�างสรรค$รูปแบบการให�บริการใหม1แก1ลูกค�าเพ่ือตอบสนองความต�องการของ
ลูกค�าด�วยการนําเสนอบริการใหม1ท่ีมีความรวดเร็วในการให�บริการและมีความแตกต1างจากคู1แข1งขัน จึง
จะนําไปสู1นวัตกรรมใหม1ในการบริการท่ีตอบสนองความต�องการของลูกค�าได� สอดคล�องกับแนวคิดของ 
Jarin Asasongtham (2005) ท่ีว1าความสามารถในการนําเสนอบริการใหม1เข�าสู1ตลาดการแข1งขันและ
ความสามารถในการตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�รวดเร็วเป;นการสร�างความได�เปรียบของธุรกิจ 
อีกท้ังข�อค�นพบของ Salter and Tether (2006) ได�กล1าวว1า โดยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนจากการบริการของ
มนุษย$นั้นส1วนใหญ1เป;นการสร�างระดับความสัมพันธ$ระหว1างผู�ให�บริการกับผู�รับบริการในการแลกเปลี่ยน
ปฏิสัมพันธ$ได�สูงกว1าเทคโนโลยี นอกจากนี้แนวคิดนวัตกรรมการบริการจึงถูกมองว1าเป;นแนวทางใน
การออกแบบโดยอาศัยมุมมองและประสบการณ$ของลูกค�าท่ีเข�ามาใช�บริการในการมีส1วนร1วม ซ่ึงอาจ
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ใช�ระยะเวลาค1อนข�างนานและมีหลายปeจจัยท่ีเป;นจุดเริ่มต�นของกระบวนการตัดสินใจและจบลงด�วย
การตัดสินใจซ้ือหรือเลือกใช�บริการ เพราะธรรมชาติในความไม1สามารถจับต�องได�ของบริการยังมี
อิทธิพลสําคัญท่ียากต1อการเข�าถึงมากกว1าการผลิต ดังนั้นนวัตกรรมบริการจึงต�องให�ความสําคัญต1อ
คุณค1าและความต�องการของลูกค�าเป;นหลักในการดําเนินธุรกิจเพ่ือนําไปสู1ประสิทธิภาพในการแข1งขัน
นั่นเอง   
   ด�านความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยีมีผลกระทบเชิงบวกต1อประสิทธิภาพ
ในการแข1งขัน กล1าวคือ เทคโนโลยีถือเป;นปeจจัยท่ีสําคัญในการดําเนินธุรกิจโดยโรงแรมบูติคมีการ
ผสมผสานเทคโนโลยีท้ังภายในและภายนอกองค$กรในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับการให�บริการเข�า
ด�วยกันในการรวมรูปแบบการให�บริการภายในองค$กรในการดําเนินงานเพ่ือเชื่อมโยงระบบการทํางาน
ขององค$กรในการตอบสนองความต�องการและความพึงพอใจให�กับลูกค�า เช1น การใช�โปรแกรมบันทึก
ประวัติของลูกค�าท่ีจะทําให�ทราบถึงข�อมูลสําคัญต1าง ๆ ของผู�เข�าพัก เพ่ือนําไปใช�ในการสร�างความ
ประทับใจในการให�บริการกับลูกค�าในครั้งต1อไป อีกท้ังยังเป;นการสร�างความสะดวกและความรวดเร็ว
ในการดําเนินงานโดยการเชื่อมโยงข�อมูลต1าง ๆ ให�กับสมาชิกภายในองค$กรระหว1างหน1วยงานภายใน
องค$กรให�มีทิศทางในการดําเนินงานในแบบเดียวกันได�อย1างรวดเร็วในการให�บริการแก1ลูกค�า เช1น 
ฝoายการเช็คอิน-เช็คเอาท$ ฝoายทําความสะอาดห�องพัก และฝoายห�องอาหาร เป;นต�น นอกจากนี้การ
เชื่อมโยงการบริการภายนอกองค$การเพ่ือสร�างความเชื่อมโยงในรูปแบบของการให�บริการท่ีสะดวก
รวดเร็วให�แก1ลูกค�าในการเลือกใช�บริการของธุรกิจ รวมถึงการวิเคราะห$รูปแบบทางเทคโนโลยีเพ่ือ
เชื่อมโยงช1องทางการส1งมอบต1าง ๆ เข�าด�วยกันเพื่อพัฒนาช1องทางการส1งมอบบริการรูปแบบใหม1ท่ี
สะดวกรวดเร็วและเหมาะสมให�แก1ลูกค�าซ่ึงถือเป;นการสร�างความได�เปรียบทางการแข1งขันของธุรกิจ 
สอดคล�องกับแนวคิดของ Ibrahim (2014) ท่ีกล1าวว1า ความสามารถทางเทคโนโลยีเป;นส1วนสําคัญของ
นวัตกรรมการบริการท่ีทรงอิทธิพลท่ีสุดในการสร�างความได�เปรียบทางการแข1งขันขององค$กรได�มากท่ีสุด 
รวมถึงนวัตกรรมการบริการยังเป;นกุญแจสําคัญสู1ความสําเร็จของธุรกิจ โดยการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในโลกปeจจุบันถือเป;นรากฐานท่ีสําคัญในการปรับปรุงนวัตกรรมการบริการ และช1วยให�องค$กรต1าง ๆ 
สามารถส1งมอบการให�บริการท่ีดีข้ึนให�แก1ลูกค�าเพ่ือสร�างความได�เปรียบทางการแข1งขันได�อีกด�วย 
ขณะท่ี Madhani (2011) กล1าวว1าการบูรณาการทางเทคโนโลยียังเป;นการรวมหน1วยงานต1าง ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกของธุรกิจเข�าด�วยกัน อีกท้ังยังเป;นการรวมโครงสร�างพ้ืนฐาน เช1น ระบบคมนาคม
ขนส1ง การสื่อสารโทรคมนาคม และกลยุทธ$ของธุรกิจเข�าด�วยกัน (Gunasekaran and Njgai, 2004) 
เพ่ือตอบสนองความต�องการของข�อมูลท่ีถูกต�องให�กับลูกค�าและยังสามารถกระจายข�อมูลสารสนเทศต1าง ๆ 
ของธุรกิจให�กับหน1อยงานภายในองค$กรในการดําเนินงานท่ีตอบสนองความพึงพอใจให�แก1ลูกค�าได�
อย1างรวดเร็ว (Connolly and Lee, 2006 ; Singh and Kasavana, 2005) ดังนี้การบูรณาการทาง
เทคโนโลยีจึงถือเป;นความสามารถหลักท่ีมีความแตกต1างและเหนือกว1าคู1แข1งขันทางการจัดการเทคโนโลยี
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ในการตอบสนองความต�องการของลูกค�าท่ีสะท�อนถึงประสิทธิภาพในการแข1งขันของธุรกิจในการ
สร�างสรรค$คุณค1าใหม1ย1อมนําไปสู1การสร�างโอกาสทางการตลาดและการแข1งขันระดับโลกได� (รังสรรค$ 
ประเสริฐศรี, 2549) 
   ด�านการผสานความร1วมมือกันของธุรกิจมีผลกระทบเชิงบวกต1อประสิทธิภาพใน
การแข1งขัน กล1าวคือ ธุรกิจในปeจจุบันไม1สามารถดําเนินธุรกิจของตนเองได�เพียงลําพังในการดําเนินงานให�
ประสบความสําเร็จโดยปราศจากความร1วมมือท้ังภายในองค$กรและภายนอกองค$กร จึงทําให�ธุรกิจ
ต�องแสวงหาและผสานความร1วมมือกับหน1วยงานภายนอกองค$กรท่ีมีลักษณะของการดําเนินธุรกิจท่ีมี
ความชํานาญเฉพาะด�าน หรือมีความเก่ียวข�องกันในการปฏิบัติงานให�ธุรกิจเกิดการบรรลุเปzาหมายท่ี
ส1งผลให�เกิดความสําเร็จในการดําเนินงานขององค$กรในการพัฒนารูปแบบหรือวิธีการให�บริการใหม1 ๆ 
เพ่ือการตอบสนองความต�องการของผู�บริโภค เช1น การท่ีโรงแรมบูติคมีการผสานความร1วมมือกับ
หน1วยงานภายนอกอย1างการท1องเท่ียวแห1งประเทศไทยในการขอความร1วมมือในการจัดอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษให�กับพนักงานเพ่ือการบริการท่ีเป;นสากลเป;นการร1วมมือกันเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทางด�านภาษาอังกฤษในการสนทนากับชาวต1างชาติพ้ืนฐานในการให�บริการและยังเป;นการ
สร�างความพึงพอใจให�กับลูกค�าระหว1างการใช�บริการกับทางโรงแรม อย1างไรก็ตามการผสานความร1วมมือ
ของธุรกิจยังเป;นถือเป;นการร1วมมือในการดําเนินงานระหว1างธุรกิจกับผู�ใช�บริการในการแบ1งปeน
ประสบการณ$ของลูกค�าเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการให�บริการท่ีตรงกับความต�องการและตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกค�าให�ดียิ่งข้ึน ซ่ึงถือเป;นการพัฒนาการบริการให�มีประสิทธิภาพในการแข1งขันกับ
คู1แข1งขันเป;นการสร�างมูลค1าการบริการให�สูงข้ึน นอกจากนี้โรงแรมบูติคมีการผสานความร1วมมือกับผู�
ส1งวัตถุดิบและธุรกิจท่ีเก่ียวข�องในการเชื่อมความสัมพันธ$ท่ีดีช1วยทําให�การดําเนินงานของโรงแรมมี
ความสะดวกและลดระยะเวลาในการดําเนินงานบางอย1างลงได� รวมถึงยังสามารถลดค1าใช�จ1ายได�อีก
ทางหนึ่งด�วย สอดคล�องกับแนวคิดของ Deighton and Narayandas (2004) ท่ีกล1าวว1า การร1วมมือกันเชิง
พลวัตเป;นกระบวนการสร�างมูลค1าระหว1างธุรกิจและผู�จัดส1งวัตถุดิบ (supplier) ผ1านสภาพแวดล�อมต1าง ๆ 
ในการทํางานร1วมกัน และการร1วมมือกันยังเป;นกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจอย1างต1อเนื่องซ่ึง
เริ่มต�นด�วยนิยามเชิงโต�ตอบของปeญหาของลูกค�าหรือความต�องการของลูกค�านั่งเอง ในขณะท่ี 
Prahalad and Ramaswamy (2000) กล1าวว1า แนวคิดใหม1จะสําเร็จก็ต1อเม่ือมีการแลกเปลี่ยนข�อมูล 
โดยลูกค�านําประสบการณ$และไอเดียของตนท่ีเกิดจากการใช�สินค�าของบริษัทมาบอกต1อและบริษัทเอง   
ก็มีศักยภาพในการต1อยอดและแลกเปลี่ยนแนวคิดกันระหว1างธุรกิจหรือลูกค�าจนนําไปสู1บทสรุปของ
ประสิทธิภาพในการแข1งขันในการสร�างมูลค1าและกําไรท่ีมากข้ึนสําหรับธุรกิจ  

1.2 ผลกระทบของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการท่ีมีต1อโอกาสทางการตลาด 
   ด�านแนวคิดนวัตกรรมการบริการมีผลกระทบเชิงบวกต1อโอกาสทางการตลาด 
กล1าวคือ ธุรกิจสามารถออกแบบการบริการใหม1เพ่ือให�สอดคล�องกับความต�องการของผู�บริโภคในการ 
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โดยการนําแนวคิดการสร�างสรรค$บริการใหม1มาพัฒนาและปรับปรุงการบริการโดยการเน�นการคิด
ริเริ่มสร�างสรรค$หรือวิธีการนําเสนอการบริการรูปแบบใหม1ท่ีมีความเป;นเอกลักษณ$เฉพาะตัวของ
โรงแรมบูติคเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและความต�องการของลูกค�าท้ังลูกค�ากลุ1มเดิมและลูกค�ากลุ1มใหม1
ด�วยวิธีการสร�างความน1าสนใจให�กับการบริการของโรงแรมท่ีสามารถดึงดูดให�ลูกค�าสนใจในการ
บริการให�มาใช�บริการ รวมถึงผลท่ีได�รับจากการตอบแทนในการตอบสนองความต�องการของลูกค�านั้น
ก็คือผลกําไรนั่นเอง เช1น การปรับการให�บริการโดยมุ1งเน�นความถนัดในทรัพยากรของธุรกิจโรงแรมบูติค
ท่ีเป;นสิ่งท่ีธุรกิจมี และพัฒนาปรับปรุงความถนัดนั้นให�เป;นกิจกรรมในการดําเนินงานของธุรกิจเองด�วย
วิธีการนําเสนอแนวคิดการบริการในแบบฉบับของสภาพแวดล�อมและวิถีชีวิตของพ้ืนท่ี ๆ โรงแรม
ต้ังอยู1ให�สอดคล�องกับกิจกรรมเพื่อให�ลูกค�าที่เข�ามาใช�บริการได�สัมผัสหรือได�รับประสบการณ$ใหม1 ๆ 
จากกิจกรรมนั้นในการนําไปบอกต1อให�กับบุคคลอ่ืนหรือเป;นการสร�างความพึงพอใจในการใช�บริการ
จนนํามาซ่ึงการกลับมาใช�บริการอีกถือเป;นโอกาสทางการตลาดในการตอบสนองความต�องการของ
ลูกค�าและเป;นการสร�างความแตกต1างให�กับการบริการของธุรกิจโรงแรมบูติคอีกด�วย สอดคล�องกับ
แนวคิดของ สนธยา คงฤทธิ์ (2537) ท่ีกล1าวว1า โอกาสทางการตลาดนั้นคือความได�เปรียบเชิงการ
แข1งขันท่ีได�จากการวิเคราะห$ปeจจัยสิ่งแวดล�อมภายนอกแล�วนํามากําหนดกลยุทธ$ทางการตลาดท่ี
เหมาะสมกับสิ่งแวดล�อมนั้น ในขณะท่ี Ponsignon and Maull (2008) การนําเสนอความคิดและวิธี
ท่ีเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการบริการใหม1 ๆ ท่ีเน�นความคิดแบบริเริ่มสร�างสรรค$ การคิดวิธีการหรือ
รูปแบบใหม1 ๆ รวมถึงความเป;นเอกลักษณ$เฉพาะตัวท่ีแตกต1างท่ีนําไปสู1นวัตกรรมการบริการท่ีต้ังใจจะ
ให�บริการเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจให�กับลูกค�าอย1างเต็มความสามารถ อีกท้ังยังเป;นการปรับปรุง
และเพ่ิมผลกําไรให�กับธุรกิจ อีกท้ังยังเป;นการนําเสนอการตลาดในรูปแบบใหม1ท่ีเป;นการปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริการผ1านการจัดการทรัพยากรขององค$กรในมิติด�านต1าง ๆ 
อีกด�วย (Agarwal and Selen, 2011) 
   ด�านความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยีมีผลกระทบเชิงบวกต1อโอกาสทาง
การตลาด กล1าวคือ การผสมผสานทางเทคโนโลยีกับการดําเนินงานของธุรกิจในปeจจุบันเป;นการ
ผสมผสานการดําเนินงานในรูปแบบท่ีเน�นการใช�เทคโนโลยีในการสร�างปฏิสัมพันธ$กับสมาชิกภายใน
องค$กรและผู�บริโภครวมถึงองค$กรภายนอกเพ่ือสร�างความทันสมัยและความสะดวกรวดเร็วในการ
ดําเนินงานและการให�บริการกับลูกค�า รวมถึงธุรกิจสามารถเลือกใช�เทคโนโลยีในการติดต1อสื่อสารกับ
ผู�บริโภคในการเลือกวิธีการให�บริการและแลกเปลี่ยนแนวความคิดท่ีนําไปสู1การบริการใหม1 ๆ ซ่ึงธุรกิจ
โรงแรมบูติดมีการใช�การผสมผสานเทคโนโลยีในการให�บริการผ1านช1องทางการส1งมอบบริการท่ี
ทันสมัยให�แก1ลูกค�า อีกท้ังยังใช�เทคโนโลยีในการสังเกตพฤติกรรมของลูกค�าในการใช�บริการกับทาง
โรงแรมเพ่ือนําข�อมูลต1าง ๆ ท่ีได�นั้นไปปรับปรุงและพัฒนาการให�บริการท่ีตอบสนองความต�องการของ
ลูกค�าให�มากข้ึนและสร�างความพึงพอใจในการบริกาท่ีสูงข้ึน รวมถึงการปรับเปลี่ยนและวางแผนการ
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บริการใหม1 ๆ ในการนําเสนอการบริการโดยการบูรณาการเทคโนโลยีท่ีนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข�ามา
ใช�เพ่ืออํานวยความสะดวกในเรื่องของข�อมูลในการดําเนินงานระหว1างธุรกิจกับธุรกิจ ธุรกิจกับลูกค�า 
เช1น อินเตอร$เน็ต สื่อออนไลน$ และแอพพลิเคชั่น ต1าง ๆ เป;นต�น โดยการจัดการข�อมูลสารสนเทศของ
องค$กรนี้จะนําไปสู1การสร�างปฏิสัมพันธ$กับลูกค�าในการนําเสนอบริการท่ีตรงกับสิ่งท่ีลูกค�าต�องการซ่ึง
ถือเป;นโอกาสทางการตลาดในการบริหารลูกค�าสัมพันธ$เพ่ือการเข�าใจลูกค�าท่ีนําไปสู1การตอบสนอง
การให�บริการท่ีเหมาะสมกับความต�องการของลูกค�า สอดคล�องกับแนวคิดของ Niininen, Buhalis 
and March (2007) ท่ีกล1าวว1า การบูรณาการทางเทคโนโลยียังเป;นการสนับสนุนความเป;นศูนย$กลาง
ของผู�บริโภคด�วยการให�ผู�บริการสามารถใช�เทคโนโลยีในการเลือก ปรับแต1ง สินค�าและบริการของตน 
รวมถึงประสบการณ$ส1วนบุคคลของลูกค�าอีกด�วย ในขณะท่ี Gan, Sim, Tan and Tan (2006) พบว1า 
ท่ีประเทศสิงคโปร$โรงแรมส1วนใหญ1มีการเก็บฐานข�อมูลลูกค�าไว�ในส1วนของตลาดลูกค�าสัมพันธ$ เพ่ือดู
ลักษณะความแตกต1างทางสังคมของลูกค�าว1าเต็มใจท่ีจะรับการให�บริการข�อมูลเพ่ือติดต1อขออนุญาต
แนะนําสินค�าและบริการได�หรือไม1 อีกท้ังยังเป;นการดึงดูดลูกค�าท่ีมีความสนใจในการรวบรวมข�อมูล
ของลูกค�าในการติดต1อกลับอีกด�วย (Brey, So, Kim and Morrison, 2007) นอกจากนี้ Kamuzora, 
2006 กล1าวว1า เว็บไซต$ไม1ใช1ช1องทางการตลาดเท1านั้น แต1ยังเป;นแบบแผนทางธุรกิจในการสังเกต
พฤติกรรมของลูกค�าในการเข�าถึงเนื้อหาของธุรกิจผ1านเว็บไซต$เพ่ือวิเคราะห$บันทึกจากกิจกรรมของ
ลูกค�าในการทําความเข�าใจพฤติกรรมท่ีนําไปสู1การนําเสนอบริการได�เหมาะสมท่ีทําให�เกิดโอกาสทาง
การตลาดและข�อได�เปรียบทางการแข1งขันในการทําธุรกิจในอนาคต 
   ด�านการผสานความร1วมมือกันของธุรกิจไม1มีผลกระทบต1อโอกาสทางการตลาด 
เนื่องจากปeจจุบันผู�ประกอบการธุรกิจโรงแรมบูติคมีการให�บริการท่ีเป;นเอกลักษณ$เฉพาะตัวของ
โรงแรมท่ีแตกต1างจากคู1แข1งขัน รวมถึงการให�บริการของโรงแรมเป;นการให�บริการกับกลุ1มลูกค�าท่ีมี
ความต�องการเฉพาะกลุ1มในการตอบสนองความต�องการท่ีธุรกิจให�บริการแก1ลูกค�า อีกท้ังการบริการ
ของโรงแรมบูติคส1วนใหญ1เป;นการให�บริการหลักของโรงแรมในการนําเสนอการให�บริการต1าง ๆ เช1น 
ห�องพักที่มีความเป;นเอกลักษณ$เฉพาะตัวในแต1ละโรงแรม กิจกรรมการบริการที่ทางโรงแรมได�
จัดเตรียมไว�ให�ท่ีตรงกับไลฟ�สไตล$ของลูกค�า รวมถึงการอํานวยความสะดวกต1าง ๆ ภายในโรงแรมซ่ึง
ลูกค�าส1วนใหญ1ท่ีมาใช�บริการมองถึงการบริการหลักของโรงแรมท่ีมีความเป;นเอกลักษณ$ท่ีแตกต1าง
มากกว1าการบริการเสริมต1าง ๆ เนื่องจากโดยไลฟ�ไตล$ของลูกค�าท่ีมาใช�บริการกับโรงแรมบูติคจะเป;น
ลูกค�าท่ีมีความต�องการเฉพาะเจาะจง เช1น ความต�องการความสงบในการพักผ1อนท่ีมีความเป;นส1วนตัว 
ความต�องการรูปแบบการพักผ1อนในการสร�างประสบการณ$ท่ีแปลกและแตกต1างจากโรงแรมท่ัว ๆ ไป
ท่ีไม1สามารถทดแทนได�ท้ังทางสถาปeตยกรรมและรูปแบบกิจกรรมท่ีทางโรงแรมเตรียมไว�ให�บริการแก1
ลูกค�า เป;นต�น อีกท้ังการร1วมมือกันระหว1างธุรกิจของโรงแรมเป;นเพียงแค1การให�บริการทางด�านความ
ช1วยเหลือทางด�านข�อมูลและการเดินทางไปยังสถานท่ีต1าง ๆ เท1านั้น จึงทําให�การผสานความร1วมมือ



152 

กันของธุรกิจไม1ส1งต1อโอกาสทางการตลาดของโรงแรมนั่นเอง สอดคล�องกับแนวคิดของ ภาวิณี เต็มดี 
(2553) ท่ีกล1าวว1ากลุ1มผู�ท่ีใช�บริการโรงแรมบูติคส1วนใหญ1เป;นกลุ1มรักอิสระท่ีต�องการหาประสบการณ$
แปลกใหม1ในการพักผ1อน ซ่ึงมีความเป;นเอกลักษณ$เฉพาะของบุคคลท่ีไม1เหมือนใครในด�านการบริการ
ของโรงแรมที่มีเอกลักษณ$ที่โดดเด1นตรงกับสไตล$การท1องเท่ียวของตน อันเป;นปeจจัยหลักในการ
ตัดสินใจเลือกใช�บริการท่ีพักประเภทโรงแรมบูติค รวมถึงการให�บริการท่ีเอาใจใส1ของพนักงานภายใน
โรงแรมท่ีมีความใส1ใจในรายละเอียดของลูกค�าเนื่องจากโรงแรมมีขนาดเล็กจึงสามารถบริการได�อย1าง
ท่ัวถึงในการให�บริการท่ีตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�เป;นอย1างดี 

2. ผลกระทบของประสิทธิภาพในการแข-งขันและโอกาสทางการตลาดที่มีผลต-อ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

2.1 ผลกระทบของประสิทธิภาพในการแข1งขันท่ีมีผลต1อผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
   ประสิทธิภาพในการแข1งขันมีผลกระทบเชิงบวกต1อผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
กล1าวคือ ธุรกิจโรงแรมบูติคมีรูปแบบการให�บริการที่เป;นเอกลักษณ$เฉพาะตัวที่มีการให�บริการท่ี
แตกต1างจากธุรกิจท่ีพักอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการใช�ทรัพยากรภายในองค$กรของธุรกิจที่เป;นการดึงความ
เชี่ยวชาญอันเป;นจุดเด1นของธุรกิจมาปรับปรุงและพัฒนาการให�บริการผ1านการดําเนินงานขององค$กร
ในรูปแบบการนําเสนอการให�บริการใหม1 ๆ รวมถึงใช�ทรัพยากรอย1างมีประสิทธิภาพท่ีสามารถลด
ค1าใช�จ1ายหรือสามารถทําให�มีต�นทุนตํ่าท่ีเน�นการตอบสนองความต�องการของลูกค�าท่ีรวดเร็ว เช1น การ
ท่ีโรงแรมมีผลิตผลพืชผักทางการเกษตรในพ้ืนท่ีโรงแรมท่ีเตรียมไว�สําหรับสร�างกิจกรรมให�กับลูกค�าใน
ระหว1างเข�ามาใช�บริการ ลูกค�าสามารถนําพืชผักผลไม�มาให�ทางโรงแรมทําอาหารให�รับประทานได� ซ่ึง
เป;นกิจกรรมท่ีสร�างความสุขและยังเป;นการลดต�นทุนค1าใช�จ1ายให�กับทางโรงแรมได�อีกทางหนึ่งด�วย 
อีกท้ังธุรกิจยังมีการบูรณาการทางเทคโนโลยีในด�านการผสานการเชื่อมโยงข�อมูลระหว1างแผนกภายใน
องค$กรและการเชื่อมโยงข�อมูลกับหน1วยงานภายนอกในการนําเสนอการให�บริการ อีกท้ังยังเป;นการ
อํานวยความสะดวกให�กับลูกค�า เช1น การจองที่พักและข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับโรงแรม (e-booking 
service) เป;นต�น นอกจากนี้การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเข�ามาบูรณาการกับเทคโนโลยีขององค$กรใน
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การบริการของโรงแรมในการรับรู�ความต�องการของลูกค�า เพ่ือพัฒนาการ
ให�บริการท่ีเกิดประโยชน$ในการให�บริการท่ีตอบสนองความต�องการของลูกค�าและเพ่ิมความรวดเร็วใน
การตรวจสอบการส1งมอบการบริการให�กับลูกค�าได� และยังเป;นการติดตามการดําเนินงานเพ่ือให�ทราบ
ถึงความก�าวหน�าในข้ันตอนของการให�บริการได�อีกด�วย  ดังนั้นการใช�เทคโนโลยีเพ่ือช1วยในการนําเสนอ
การให�บริการท่ีสะดวกและรวดเร็วให�กับลูกค�าได�เป;นอย1างดีทําให�ธุรกิจเป;นท่ียอมรับของลูกค�า 
สอดคล�องกับแนวคิดของ Fichman (2001) ท่ีกล1าวว1า ความสามารถเทคโนโลยีเป;นส1วนสําคัญท่ีช1วยให�
องค$กรสามารถส1งมอบการให�บริการท่ีดีข้ึนให�แก1ลูกค�าเพ่ือสร�างความได�เปรียบทางการแข1งขันในการ
ตอบสนองความต�องการและความพึงพอใจของลูกค�าอันเป;นกุญแจสําคัญสู1ความสําเร็จของธุรกิจ 
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ในขณะที่ Spanos and Lioukas (2001) กล1าวว1า ผลการดําเนินธุรกิจย1อมมีท่ีมาจากการใช�
ทรัพยากรพ้ืนฐานของธุรกิจให�เกิดประสิทธิภาพ เช1น การพัฒนาทักษะความรู�ในการบริหารจัดการ
องค$กร ทักษะงานบริการ การจัดการเทคโนโลยี และความสามารถในการตอบสนองความต�องการ
ของลูกค�า ตลอดจนการแสวงหานวัตกรรมใหม1 ๆ ให�แก1ธุรกิจเพ่ือสร�างประสิทธิภาพในการแข1งขัน 
และเม่ือเกิดประสิทธิภาพในการแข1งขันแล�วย1อมเกิดผลทําให�ธุรกิจมีรายได�เพ่ิมข้ึน มีผลการดําเนินงาน
โดยรวมดีข้ึน รวมถึงสามารถสร�างภาพลักษณ$และชื่อเสียงให�แก1ธุรกิจได�ในท่ีสุด และหากธุรกิจมีการ
ดําเนินกลยุทธ$การแข1งขันโดยพ้ืนฐานท่ัวไป เช1น การลดต�นทุน และการสร�างความแตกต1างประกอบ
กับการใช�ยุทธวิธีเฉพาะในการแข1งขันท่ีเหมาะสมกับธุรกิจย1อมส1งผลให�การดําเนินงานของธุรกิจดีข้ึน
อย1างแน1นอน (Spanos , Zaralis and Lioukas, 2004) 

2.2 ผลกระทบของโอกาสทางการตลาดท่ีมีผลต1อการดําเนินงานของธุรกิจ 
   โอกาสทางการตลาดมีผลต1อการดําเนินงานของธุรกิจ กล1าวคือ โอกาสทาง
การตลาดของโรงแรมบูติคนั้นเป;นการพัฒนาวิธีการในการนําเสนอรูปแบบการให�บริการใหม1แก1ลูกค�า
เป;นส1วนใหญ1เนื่องจากลูกค�าท่ีมาใช�บริการนั้นจะเป;นลูกค�ากลุ1มเฉพาะอีกท้ังยังมีความชอบและไลฟ�
สไตล$ท่ีมีความเป;นเอกลักษณ$ทําให�ธุรกิจโรงแรมบูติคจําเป;นต�องหาวิธีการในการในการให�บริการท่ี
สอดคล�องกับพฤติกรรมของลูกค�าท่ีแท�จริง รวมถึงประโยชน$ท่ีลูกค�าคาดหวังท่ีจะได�รับ ด�วยการสร�าง
โอกาสทางการตลาดท่ีตอบสนองความต�องการและสร�างความพึงพอใจให�กับลูกค�าด�วยวิธีการท่ีเป;น
เอกลักษณ$ของโรงแรมท่ีถ1ายทอดออกมาจากการให�บริการของพนักงาน อีกท้ังยังมีการพัฒนาช1องทาง 
การส1งมอบบริการที่หลากหลายและสะดวกรวดเร็วในการนําเสนอบริการให�แก1ลูกค�า เช1น การใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร�างปฏิสัมพันธ$ระหว1างธุรกิจกับลูกค�าเพ่ือทราบความต�องการของลูกค�า
ท่ีเป;นแนวโน�มสําหรับความต�องการในบริการในการเลือกใช�เทคโนโลยีเพ่ือนําเสนอบริการตอบสนอง
ความต�องการของลูกค�า รวมถึงการนําแนวโน�มดังกล1าวไปพัฒนาปรับปรุงสถาปeตยกรรม และการบริการ
ของโรงแรมให�ตรงกับความต�องการของลูกค�าท่ีมากข้ึน เป;นต�น สอดคล�องกับ Chathoth et al. 
(2013) โอกาสทางการตลาดข้ึนอยู1กับการสร�างตราสินค�า ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมใหม1 ๆ ของ
ตัวผลิตภัณฑ$และการบริการ และยังส1งผลกระทบต1อการสร�างสรรค$แนวคิดนวัตกรรมการบริการท่ี
ก1อให�เกิดโอกาสทางการตลาด รวมถึงวิธีการดําเนินงานเพื่อให�ลูกค�ารับรู�ถึงผลประโยชน$ใหม1 ๆ ท่ี
ดึงดูดใจลูกค�าในการตอบสนองความต�องการของลูกค�าจากการใช�บริการท่ีนําไปสู1การบรรลุเปzาหมาย
ในการทํากําไรตามท่ีธุรกิจได�ต้ังเอาไว� นอกจากนี้ Pim et al., (2010) ได�กล1าวว1าเทคโนโลยียังส1งผลกระทบ
กับด�านต1าง ๆ ในการนําเสนอนวัตกรรมบริการ รวมถึงแนวคิดในการให�บริการรูปแบบใหม1 หรือ
อาจจะเป;นรูปแบบในการมีปฏิสัมพันธ$ระหว1างผู�ให�บริการกับผู�ใช�บริการในการตอบสนองความพึงพอใจ
ในการใช�บริการ รวมถึงรูปแบบความสัมพันธ$กับผู�ท่ีมีส1วนเก่ียวข�องกับธุรกิจ อีกท้ังการรับรู�ความต�องการ
ของลูกค�ากับการเลือกใช�เทคโนโลยีอันเป;นรูปแบบอันชาญฉลาดจะทําให�ธุรกิจทราบถึงแนวโน�มของ
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ความต�องการท่ีแท�จริงของลูกค�า และยังเป;นอีกทางหนึ่งท่ีสามารถออกแบบทางเลือกทางเทคโนโลยีใหม1
สําหรับแนวโน�มในการบริการท่ีตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�อีกด�วย ในขณะท่ี ธีรพันธ$ โล1ทองคํา 
(2550) กล1าวว1า การร1วมมือขององค$กรในการพัฒนาธุรกิจโดยการได�รับความร1วมมือจากพนักงาน
ภายในองค$กรท่ีมีโอกาสใกล�ชิดกับลูกค�ากลุ1มเปzาหมาย สามารถวางแผนกลยุทธ$การให�บริการใหม1 ๆ ท่ี
สอดคล�องกับพฤติกรรมและความต�องการของลูกค�าอย1างแท�จริง อันเป;นการสร�างโอกาสทางการตลาด 
ท่ีส1งผลต1อความยั่งยืนของธุรกิจได�เช1นเดียวกัน  

3. ผลกระทบของสภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจท่ีมีต-อความสัมพันธ�ระหว-าง
ประสิทธิภาพในการแข-งขัน โอการทางการตลาดและผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
  สภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจไม1มีผลกระทบต1อความสัมพันธ$ระหว1างประสิทธิภาพ
ในการแข1งขัน โอกาสทางการตลาดและผลการดําเนินงาน กล1าวคือ เนื่องสภาพแวดล�อมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงมากส1งผลต1อความสัมพันธ$ระหว1างประสิทธิภาพในการแข1งขัน โอกาสทางการตลาดท่ีมีต1อ
ผลการดําเนินงานลดลง ถึงแม�ว1าสภาพแวดล�อมทางธุรกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปผู�ประกอบการก็ยัง
สามารถบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมบูติคให�มีผลการดําเนินงานอยู1ในระดับดี เนื่องจากกลุ1มลูกค�าท่ีมาใช�
บริการโรงแรมบูติคเป;นกลุ1มลูกค�าท่ีมีความต�องการเฉพาะกลุ1มและมีจํานวนไม1มากบวกกับความต�องการ
ท่ีเป;นลักษณะส1วนตัวสูง ในขณะท่ีโรงแรมบูติคเองก็มีความเป;นเอกลักษณ$ในการนําเสนอการบริการ
ให�กับกลุ1มลูกค�าท่ีเป;นกลุ1มเฉพาะด�วยเช1นกัน อีกท้ังผู�ประกอบการมีความสามารถในการปรับตัวต1อ
สภาพแวดล�อมได�เป;นอย1างดี เนื่องจากธุรกิจโรงแรมบูติคมีขนาดเล็กทําให�กิจการสามารถบริหารจัดการ
และปรับตัวได�รวดเร็วท1ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล�อมท่ีเกิดข้ึนกับธุรกิจ สอดคล�องกับ
แนวคิดของ Rauch and Frese (1998) ท่ีแสดงให�เห็นว1า สภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย1างรวดเร็ว
จะสร�างความท�าทายทางธุรกิจท่ีทําให�เกิดความพยายามต1าง ๆ ในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงนั้น
ให�เกิดประสิทธิภาพของการดําเนินงานต1อไป โดยธุรกิจสามารถปรับตัวให�สอดคล�องกับสภาพแวดล�อม
อย1างมีประสิทธิภาพท่ีสามารถเพ่ิมพูนศักยภาพและโอกาสของกิจการในด�านต1าง ๆ เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงในการสร�างความแตกต1างท่ีเป;นเอกลักษณ$ให�กับสินค�าและการบริการ (รุธิร$ พนมยงค$และ
คณะ, 2550) และยังสอดคล�องกับแนวคิดของ Anhar, (2001) ท่ีกล1าวว1าลูกค�าของโรงแรมบูติค
จะเป;นลูกค�าท่ีมีลักษณะเฉพาะกลุ1ม (niche market) ซ่ึงจะมีความเก่ียวข�องกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
และรูปแบบการดําเนินชีวิต ท่ีเน�นการแสวงหาประสบการณ$ท่ีแตกต1าง และมีความเป;นตัวตนของ
ตัวเองสูง (individuality) ท่ีแสดงออกถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตผ1านการเดินทาง อีกท้ัง ชื่นจิตต$ แจ�ง
เจนกิจ (2544) กล1าวว1า ลูกค�าของโรงแรมบูติคมักจะไม1ได�ซื้อหรือใช�บริการด�วยเหตุผล แต1เป;นการ
ตัดสินใจใช�บริการด�วยอารมณ$ ความรู�สึกสบายและความชื่นชอบส1วนตัว จึงอาจกล1าวได�ว1าลูกค�ากลุ1มนี้ 
มีลักษณะท่ีมีความเป;นตัวตนสูงนั่นเอง  
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4. ผลกระทบของการบูรณาการความรู�ขององค�กรและการรับรู�คุณค-าของลูกค�าท่ีมีผล
ต-อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ 
  ผลกระทบของการบูรณาการความรู�ขององค$กรและการรับรู�คุณค1าของลูกค�าท่ีมีผล
เชิงบวกต1อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ 3 ด�าน ประกอบด�วย ด�านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ 
ด�านความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี และด�านการผสานความร1วมมือกันของธุรกิจ 

4.1 ผลกระทบของการบูรณากรความรู�ขององค$กรท่ีมีต1อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ 
   การบูรณาการความรู�ขององค$กรมีผลกระทบเชิงบวกต1อแนวคิดนวัตกรรมการบริการ 
กล1าวคือ ธุรกิจมีการผสานความรู�ระหว1างผู�บริหารและพนักงานภายในองค$กรโดยการถ1ายทอดความรู�
จากประสบการณ$ในการทํางานของผู�จัดการโรงแรมในเรื่องของการให�บริการแก1ลูกค�า โดยผ1านการสนทนา
หรือการประชุมทุกเย็นเพ่ือถ1ายทอดทักษะและวิธีการในการทํางานให�แก1พนักงานเพ่ือสร�างความ
ประทับใจให�กับลูกค�าท่ีมาใช�บริการ อีกท้ังยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือความรู�ต1าง ๆ 
ในการให�บริการแก1ลูกค�าระหว1างผู�จัดการโรงแรมและพนักงานเก่ียวกับปeญหาและสิ่งท่ีลูกค�า
เสนอแนะมาอยากให�โรงแรมมีการให�บริการอะไรบ�าง จากนั้นผู�จัดการและพนักงานก็มาสนทนากันใน
การหาแนวความคิดในการให�บริการท่ีตอบสนองความต�องการของลูกค�าให�ใกล�เคียงหรือมากท่ีสุด 
โดยการระดมความคิดรูปแบบการให�บริการท่ียกระดับการบริการให�สอดคล�องกับความต�องการท่ีแท�จริง
ของลูกค�าด�วยการพัฒนาและปรับปรุงการส1งมอบบริการรูปแบบใหม1ให�กับลูกค�า เช1น ลูกค�าส1วนใหญ1
ท่ีมาใช�บริการโรงแรมบูติคเป;นชาวต1างชาติ อีกท้ังการให�บริการอาหารเช�าส1วนใหญ1จะเป;นอเมริกัน
เบรคฟาสท่ีชาวต1างชาติทานกันเป;นประจําอยู1แล�ว แต1เนื่องด�วยชาวต1างชาติส1วนใหญ1ท่ีมาประเทศไทย
ต�องการสัมผัสกลิ่นอายแบบและประสบการณ$ในแบบไทย ๆ ผู�จัดการกับพนักงานโรงแรมบูติคจึง
ปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดกันเพื่อหาวิธีท่ีจะตอบสนองความต�องการของลูกค�าให�ตรงจุด โดย
การปรับบริการอาหารเช�าให�เป;นรูปแบบอาหารตามความต�องการของลูกค�าแต1ละคนท่ีมาพักกับทาง
โรงแรมว1าอาหารม้ือเช�าลูกค�าต�องการจะรับประทานอะไร ซึ่งทางโรงแรมมีการปรับรูปแบบการ
ให�บริการเมนูอาหารโดยใช�วีธีการเสิร$ฟอาหารแบบบนเครื่องบินท่ีมีเมนูอาหารมาให�เลือก 2-3 รายการ 
มาใช�กับการให�บริการอาหารเช�าของทางโรงแรม เพ่ือท่ีลูกค�าสามารถได�สัมผัสประสบการณ$กับอาหารไทย
ในแบบฉบับต�นตําหรับ โดยลูกค�าสามารถแจ�งได�ว1าลูกค�าแพ�วัตถุดิบอะไรหรือทานอะไรได�ทานอะไร
ไม1ได�ตั้งแต1ลูกค�าเข�ามาเช็คอินกับทางโรงแรม ซ่ึงเป;นสิ่งท่ีชาวต1างชาติประทับใจและรับรู�ถึงการเอาใจ
ใส1ในรายละเอียดในการให�บริการของทางโรงแรม เป;นต�น สอดคล�องกับแนวคิดของ Tang (2015) ท่ี
กล1าวว1า การแบ1งปeนความรู�หรือการบูรณาการความรู�เป;นกระบวนการทํางานเป;นทีมท่ีสมาชิกภายใน
ทีมต�องร1วมกันในการดําเนินงานโดยการแบ1งปeนความคิดและความรู� ข�อมูล รวมถึงข�อเสนอแนะต1าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข�องกับงานระหว1างสมาชิกภายในทีมด�วยกัน อีกท้ังการแบ1งปeนความรู�ไม1ใช1เพียงจะทําให�เกิด
การไหลเวียนและแพร1กระจายของข�อมูลท่ีสะสมเท1านั้น แต1ยังเป;นการให�โอกาสสมาชิกในทีมสังเคราะห$
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องค$ความรู�นั้นไปสู1ความคิดในการผลิตสินค�าใหม1หรือบริการใหม1 ๆ (new service idea) ท่ีสามารถ
เปลี่ยนรูปจากความรู�ไปสู1การดําเนินงานท่ีเป;นความสามารถทางการบริการ รวมถึงการแบ1งปeนความรู�
ยังนํามาซ่ึงนวัตกรรมอีกทางหนึ่งด�วย (Parlby and Taylor, 2000) สอดคล�องกับงานวิจัยของ 
Hurnonen (2012) ท่ีพบว1าการบูรณาการความรู�เป;นกระบวนรวบรวมความรู�จากผู�เชี่ยวชาญท่ีมี
ความรู�แตกต1างกันไปตามคุณค1าของประเภทความรู�โดยการผสมผสานความรู�นั้นในการช1วยเหลือการ
ฝ�กปฏิบัติ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ$ท่ีใกล�ชิดและสนิทสนมกันของบุคคลภายในองค$กรในการช1วยกันหา
แนวทางในการผลิตหรือการให�บริการใหม1 ๆ 
   การบูรณาการความรู�ขององค$กรมีผลกระทบเชิงบวกต1อความสามารถการบูรณาการ 
ทางเทคโนโลยี กล1าวคือ การบูรณาการความรู�ขององค$กรในการให�บริการของโรงแรมบูติคส1วนมาก
เป;นการนําความรู�ทางเทคโนโลยีเพ่ือการแบ1งปeนข�อมูลข1าวสารภายในองค$การในการพัฒนาการ
ให�บริการของทางโรงแรม โดยการแบ1งปeนข�อมูลนี้เป;นการท่ีผู�จัดการและพนักงานของโรงแรมมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดกันเก่ียวกับวิธีการเชื่อมโยงเทคโนโลยีทางการบริการให�เกิดความรวดเร็วในการ
นําเสนอการบริการให�แก1ลูกค�า เช1น การนําเสนอบริการผ1านทางเว็ปไซต$ และแอพพลิเคชั่นต1าง ๆ ซ่ึง
แต1ละแบบมีจุดแข็งและจุดอ1อนแตกต1างกันรวมถึงค1าใช�จ1ายในการนําเสนอรูปแบบบริการผ1านช1องทาง
ดังกล1าวก็มีความแตกต1างกันด�วย จึงนําประเด็นดังกล1าวมาระดมความคิดกันว1าจากข�อมูลการใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล1าวนั้นช1องทางใดเป;นช1องทางท่ีลูกค�าพบเห็นและเลือกใช�ในการจองท่ีพัก
กับทางโรงแรม โดยการรวบรวมข�อมูลจากผลสรุปการสํารองที่พักทั้งทางออนไลน$และจากข�อมูล
บันทึกการเข�าพักของโรงแรมมาแล�วช1วยกันวิเคราะห$หาแนวทางในการนําเสนอการบริการให�
เหมาะสมกับช1องทางท่ีลูกค�าใช� เพ่ือตอบสนองต1อความสนใจและการบริการท่ีรวดเร็วทันสมัยในการ
สร�างความพึงพอใจต1อการเลือกใช�บริการกับทางโรงแรม อีกท้ังยังเป;นการวิเคราะห$ช1องทางทาง
เทคโนโลยีเพ่ือเชื่อมโยงกันในการลดค1าใช�จ1ายในการดําเนินงานของโรงแรมได�อีกด�วย สอดคลองกับ
แนวคิดของ Parlby and Taylor. (2000) กล1าวว1า การแบ1งปeนความรู�นั้นนํามาซ่ึงนวัตกรรมในการ
ให�บริการ อันรวมถึงรูปแบบการบริการท่ีเป;นเทคโนโลยี เช1น ระบบจองท่ีพักออนไลน$ และอุปกรณ$มือถือ
ท่ีเป;นแอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมโซเชียลมีเดียร$ต1างก็มีความสําคัญอันเป;นช1องทางท่ีทําให�ธุรกิจทราบถึง
ความต�องการท่ีหลากหลายและแตกต1างกันของลูกค�าเพ่ือหาวิธีการปรับปรุงพัฒนาสินค�าและบริการเพ่ือ
สนองตอบความต�องการของลูกค�าให�ได� สอดคล�องกับแนวคิดของ Newell et al., 2004; Grant, 
1996; Hislop, (2003) อีกท้ังการบูรณาการความรู�ภายในองค$กรยังเป;นรากฐานท่ีสําคัญโดยการใช�
เทคโนโลยีทางสารสนเทศสมัยใหม1เข�ามาผสมผสานกับการดําเนินงานในการใช�ระบบข�อมูลเพ่ือการ
ถ1ายโอน รวมถึงการจัดการข�อมูลต1าง ๆ ขององค$กรได�รวดเร็วยิ่งข้ึน (Polanyi, 1996) 
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   การบูรณาการความรู�ขององค$กรมีผลกระทบเชิงบวกต1อการผสานความร1วมมือกัน
ของธุรกิจ กล1าวคือ ธุรกิจโรงแรมบูติคมีการแลกเปลี่ยนความรู�ระหว1างโรงแรมท่ีเป;นพันธมิตรกันใน
การแลกเปลี่ยนข�อมูลการให�บริการสําหรับสถานท่ีท1องเท่ียวท่ีเชื่อมโยงเส�นทางการท1องเท่ียวกับ
โรงแรมเพ่ือตอบสนองความต�องการของลูกค�าในด�านข�อมูลการท1องเท่ียวสําหรับลูกค�า อีกท้ังยังมีการ
พูดคุยถึงปeญหาและอุปสรรคในการเดินทางของนักท1องเท่ียวในการเดินทางไปยังสถานท่ีต1าง ๆ โดย
การนําข�อมูลท่ีได�แลกเปลี่ยนกันมาบูรณาการในการทําแผนท่ีและจุดเชื่อมโยงในการให�บริการแก1
ลูกค�าท่ีมาใช�บริการกับโรงแรม เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจในการใช�บริการให�แก1ลูกค�า สอดคล�อง
กับแนวคิดของ Plessis (2007) ได�กล1าวว1า องค$กรสามารถพัฒนาความร1วมมือในขอบเขตบริบทของ
องค$กรเพ่ือนําไปสู1นวัตกรรม และความได�เปรียบทางการแข1งขันท่ียั่งยืน และการแบ1งปeนความรู�เป;น
ส1วนท่ีสําคัญส1วนหนึ่งของการจัดการความรู�ท่ีก1อให�เกิดประโยชน$หลายประการในระดับบุคคลและ
ระดับองค$กร โดยการแบ1งปeนความรู�สามารถเพ่ิมความสามารถ ด�านนวัตกรรมและผลการดําเนินงาน
ของบริษัทได� (Gurteen. 1999; Liebowitz. 2002; Lin. 2007; Yang and Woo 2008; Zhi et al. 
2008) และยังสอดคล�องกับแนวคิดของ Prahalad and Ramaswamy, (2000) กล1าวว1า การร1วมมือกัน
เพ่ือสร�างสรรค$การผลิตและบริการยังเป;นแนวคิดทางด�านธุรกิจในการทํางานร1วมกันระหว1างผู�ให�บริการท่ีมี
ความแตกต1างกันในลักษณะต1อเนื่อง พูดคุย แลกเปลี่ยนข�อมูล รวมถึงทรัพยากรในการเรียนรู�และ
พัฒนาร1วมกันเพ่ือสร�างมูลค1าในสินค�าและบริการท่ีสูงข้ึนแก1ท้ังสองฝoาย  

4.2 การรับรู�คุณค1าของลูกค�ามีผลกระทบเชิงบวกต1อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ  
   การรับรู�คุณค1าของลูกค�ามีผลกระทบเชิงบวกต1อแนวคิดนวัตกรรมการบริการ 
กล1าวคือ ธุรกิจโรงแรมบูติคมีการให�บริการท่ีมีความต�องการในการตอบสนองความต�องการท่ีมีความ
เป;นลักษณะเฉพาะและแตกต1างจากคู1แข1ง โดยการท่ีจะสามารถตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�
ตรงตามท่ีลูกค�าต�องการนั้นธุรกิจโรงแรมบูติคจําเป;นต�องคํานึงถึงความต�องการของลูกค�าท่ีแท�จริง
เนื่องจากกลุ1มลูกค�าท่ีมาใช�บริการนั้นมีความต�องการท่ีเป;นเอกลักษณ$เฉพาะตัวของกลุ1มลูกค�าท่ีมาใช�
บริการ การรับรู�คุณค1าของลูกค�าจึงเป;นสิ่งสําคัญในการแสวงหาแนวทางในการตอบสนองความต�องการ
เหล1านั้น โดยการมีปฏิสัมพันธ$กับลูกค�าหรือการสนทนาซ่ึงปกติการให�บริการของโรงแรมบูติคจะเน�น
เรื่องการเป;นกันเองในการให�บริการกับลูกค�าท่ีเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวทําให�การมี
ปฏิสัมพันธ$จะเป;นการพูดคุยกันแบบไม1เป;นทางการในการสอบถามความพึงพอใจในการให�บริการ 
รวมถึงการรับฟeงข�อเสนอแนะจากลูกค�าภายหลังการใช�บริการกับทางโรงแรม อีกท้ังในระหว1างท่ีลูกค�า
เข�าพักหรือใช�บริการอยู1ผู�จัดการและพนักงานโรงแรมจะคอยสังเกตว1าลูกค�าท่ีเข�ามาใช�บริการชอบการ
ให�บริการอะไรบ�างและไม1ชอบการบริการหรืออยากให�ปรับปรุงบริการอย1างไรบ�าง โดยการสังเกตนี้
เป;นการเอาใจใส1ในรายละเอียดของลูกค�าในการท่ีทางโรงแรมจะตอบสนองความต�องการได�ตรงจุด
เพ่ือสร�างความประทับใจในการใช�บริการกับทางโรงแรม เช1น โรงแรมบูติคสังเกตพฤติกรรมของลูกค�า
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ชาวจีนในการเข�ามาใช�บริการกับทางโรงแรมที่กลุ1มลูกค�ามีการนําเสื้อผ�ามาพาดตากที่ราวกําแพง
หน�าห�องพัก ซ่ึงถ�าดูจากทัศนียภาพท่ีเกิดข้ึนอาจส1งผลให�ภาพลักษณ$ของโรงแรมในสายตาลูกค�ากลุ1มอ่ืน
ท่ีมาพักดูไม1ดี ทางผู�จัดการโรงแรมใช�เวลาสังเกตการณ$อยู1สักระยะจึงเล็งเห็นว1าภายในห�องพักท่ีตากผ�า
สําหรับเสื้อผ�าเป>ยกนั้นไม1เพียงพอต1อการใช�งาน จึงจัดการสั่งท่ีตากผ�าเอาไปวางไว�ท่ีห�องพักอีกห�องละ 
1 อัน ทําให�กลุ1มลูกค�าชาวจีนรู�สึกพึงพอใจในการใส1ใจในรายละเอียดและสร�างความประทับใจให�กับ
ลูกค�าอีกทางหนึ่งด�วย ซ่ึงถือเป;นการตอบสนองความต�องการของลูกค�าผ1านความรับรู�คุณค1าของลูกค�า
ท่ีทางโรงแรมมีความใส1ใจในรายละเอียดต1อสิ่งท่ีลูกค�าต�องการนั่นเอง สอดคล�องกับแนวคิดของ สุรชัย 
โฆษิตบวร (2553) ท่ีกล1าวว1า แนวทางในการสร�างสรรค$คุณค1าหรือการสร�างแนวความคิดนวัตกรรม
ใหม1ในบริการธุรกิจต�องใส1ใจและให�ความสําคัญถึงการรับรู�คุณค1าของลูกค�า โดยการนําเอาความรู�สึก
ของลูกค�าเป;นท่ีตั้งแล�วมองจากมุมท่ีลูกค�าต�องการ จากนั้นกลับมาพิจารณาถึงความสามารถท่ีธุรกิจจะ
ส1งมอบบริการในสิ่งท่ีลูกค�าต�องการได�หรือไม1 ในขณะท่ี Rajagopal (2006) พบว1า เม่ือธุรกิจทราบถึง
ความต�องการท่ีแตกต1างกันของลูกค�าแล�วจึงหาวิธีการในการพัฒนาปรับปรุงการบริการท่ีตอบสนอง
ความต�องการของลูกค�า และส1งมอบคุณค1าจากการบริการนั้นเพ่ือสร�างความพึงพอใจได�กับลูกค�า
มากท่ีสุดเท1าท่ีจะสามารถทําได�  
   การรับรู�คุณค1าของลูกค�ามีผลกระทบเชิงบวกต1อความสามารถการบูรณาการทาง
เทคโนโลยี กล1าวคือ ปeจจุบันเทคโนโลยีมีการนํามาใช�ในการประกอบธุรกิจเป;นจํานวนมากซ่ึงทาง
โรงแรมบูติคเองก็เช1นกันท่ีมีการนําเทคโนโลยีมาใช�ในการบูรณาการกับการให�บริการแก1ลูกค�าในด�าน
ของข�อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําข�อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินการให�บริการท่ี
จําเป;นมาใช�ในการเชื่อมโยงเข�ากับระบบเทคโนโลยีของโรงแรมในการมีปฏิสัมพันธ$กับลูกค�า เพ่ือทราบ
ถึงความต�องการในการใช�บริการกับทางโรงแรมท้ังช1องทางสื่อโซเชี่ยลมีเดียร$และอินเตอร$เน็ตท่ีมีส1วน
สําคัญในการติดต1อสื่อสารในการทราบถึงความต�องการของลูกค�าผ1านการรีวิวการใช�บริการของ
โรงแรมหรือคอมเม�นในการใช�บริการของโรงแรมจากเว็บเพจต1าง ๆ เพ่ือนําข�อมูลมาพัฒนาและปรับปรุง
การให�บริการที่ตอบสนองความต�องการให�แก1ลูกค�ามากยิ่งข้ึน อีกท้ังบางโรงแรมบูติคใช�วิธีการรับรู�
คุณค1าของลูกค�าผ1านโปรแกรม comanche ท่ีเป;นโปรแกรมในการจัดเก็บข�อมูลส1วนตัวต1าง ๆ  ในการเข�าพัก
ของลูกค�าต้ังแต1การเช็คอิน จนถึงการเช็คเอ�าท$ออกจากโรงแรม เพ่ือท่ีจะนําข�อมูลท่ีได�มาเชื่อมโยงกับ
แผนกต1าง ๆ ในการให�บริการในระหว1างท่ีลูกค�าพักอยู1ท่ีโรงแรม จากนั้นยังสามารถนําข�อมูลท่ีได�
ท้ังหมดมาวิเคราะห$หาความต�องการของลูกค�าท่ีเคยมาใช�บริการว1ามีความต�องการในการท่ีจะให�
โรงแรมพัฒนาหรือปรับปรุงบริการอย1างไรบ�างจากข�อมูลท่ีได�จากการใช�เทคโนโลยีดังกล1าวสามารถทําให�
โรงแรมปรับปรุงบริการท่ีตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�ตรงกับความต�องการท่ีแท�จริงของลูกค�า
ได�มากข้ึนส1งผลให�ลูกค�าท่ีมาใช�บริการเกิดความประทับใจในการให�บริการและกลับมาใช�บริการอีกครั้ง 
สอดคล�องกับแนวคิดของ ไพศาล กาญจนวงศ$ (2555) ท่ีกล1าวว1า ความสมารถการบูรณาการทาง
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เทคโนโลยีนั้นเป;นความสามารถด�านนวัตกรรมบริการท่ีมีความหลากหลายซ่ึงจะทําให�เกิดโอกาส เพ่ือ
การปรับเปลี่ยนรูปแบบในการวางแผนการบริการใหม1ว1าจะต�องมีรูปแบบในการบริการอย1างไร รวมถึง
รูปแบบในการติดต1อท่ีมีปฏิสัมพันธ$กับลูกค�า เพ่ือตอบสนองความต�องการในการให�บริการ อีกท้ังยังถือ
เป;นโอกาสทางการตลาดในการรับรู�ข�อมูลเพ่ือนําเสนอบริการให�ตรงกับความต�องการของลูกค�า ดังนั้น
ความสามารถการบรูณาการทางเทคโนโลยีท่ีนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข�ามาใช�ในการพัฒนาการ
ดําเนินงานของธุรกิจท่ีเป;นโรงแรมหรือท่ีพักนั้นเป;นการอํานวยความสะดวกในทุกภาคส1วนของ
กระบวนการดําเนินการ ตั้งแต1ระบบพื้นฐานหลักสําหรับโรงแรม เช1น แผนกลงทะเบียน (front 
office) แผนกให�บริการต1าง ๆ (back office) ระบบให�บริการอินเตอร$เน็ต (guest internet system) 
ระบบจัดจําหน1ายห�องพักออนไลน$ (online distribution system) ระบบบริหารงานสมาชิก 
(membership management system) และระบบบริหารลูกค�าสัมพันธ$ (customer relationship 
management) เป;นต�น ในขณะท่ี Sundbo (2001) กล1าวว1า การท่ีโรงแรมมีการปรับรูปแบบในการ
ให�บริการให�เข�ากับความต�องการของลูกค�าโดยมีการปรับแต1งประสบการณ$ในการให�บริการสําหรับ
แขกผู�เข�ามาใช�ตามคุณค1าท่ีลูกค�าต�องการจากบริการของโรงแรม เช1น การเช็คอิน / เช็คเอาท$ท่ียืดหยุ1น 
การปรับแต1ห�องพักท่ีมีความเป;นส1วนตัว หรือมีการบริการดูแลเด็กเล็กให�ลูกค�าได�เลือกใช�บริการ เป;นต�น 
นอกจากนี้ จักร ติงศภัทิย$ (2549) กล1าวอีกว1า ธุรกิจจําเป;นต�องศึกษาและทําความเข�าใจในความต�องการ
ของลูกค�าให�มากท่ีสุดในการตอบสนองความต�องการในการใช�บริการเพ่ือสร�างระดับความพึงพอใจ
ให�กับลูกค�าจึงจะทําให�ลูกค�าเกิดความจงรักภักดีต1อธุรกิจได�  
   การรับรู�คุณค1าของลูกค�ามีผลกระทบเชิงบวกต1อการผสานความร1วมมือกันของธุรกิจ 
กล1าวคือ เป;นการร1วมมือกันระหว1างธุรกิจโรงแรมบูติคกับธุรกิจท่ีเก่ียวข�องในการเชื่อมโยงบริการต1าง ๆ 
เข�าด�วยกันเพ่ือตอบสนองความต�องการของลูกค�า โดยการรับฟeงความต�องการจากการพูดคุยกับลูกค�า
ท่ีมาใช�บริการหรือเป;นการรับรู�ความต�องการจากการตอบแบบสอบถามของโรงแรม รวมถึงวีธีการรีวิว
การใช�บริการจากลูกค�าท่ีเคยมาใช�บริการผ1านทางเว็บโซต$ต1าง ๆ ในการหาแนวทางท่ีจะตอบสนองความ
ต�องการท่ีเป;นบริการเสริมจากการใช�บริการหลักคือการพักผ1อนกับทางโรงแรมด�วยการเสนอบริการใหม1 ๆ 
จากสิ่งที่ลูกค�าได�ให�ข�อเสนอแนะกับทางโรงแรม โดยคํานึงถึงความต�องการของลูกค�าเพ่ืออํานวย
ความสะดวกสบาย ด�วยวิธีการร1วมมือกับผู�ประกอบการหรือธุรกิจท่ีให�บริการในรูปแบบต1าง ๆ ท่ีเป;น
ธุรกิจเชื่อมโยงบริการ เช1น รถยนต$เช1า รถรับจ�าง รวมถึงแผนท่ีเส�นทางการท1องเท่ียวเพ่ือเดินทางไปยัง
สถานท่ีต1าง ๆ ในการอํานวยความสะดวกในการสร�างความประทับใจให�กับลูกค�านั้นกลับมาใช�บริการอีกครั้ง 
สอดคล�องกับแนวคิดของ ศศิอาภา สุคนธรัตน$ (2552) ได�กล1าวว1าการสร�างคุณค1า (value creation) 
ยังเป;นวิธีการท่ีน1าสนใจด�วยวิธีการสร�างสรรค$แนวคิดในการให�บริการใหม1 ๆ ข้ึนมาเพ่ือตอบสนองการ
ใช�งานและความพึงพอใจของผู�บริโภคท่ีเป;นกลุ1มเปzาหมาย ท่ีเล็งเห็นถึงความสําคัญของความสามารถ
ด�านนวัตกรรมบริการท่ีสะท�อนให�เห็นถึงการรับรู�ความมีคุณค1าของลูกค�าเป;นสิ่งท่ีสําคัญในการกระตุ�น
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ให�ธุรกิจหันมาใส1ใจและพัฒนาปรับปรุงรูปแบบในการนําเสนอแนวคิดการบริการรูปแบบใหม1 ๆ และ
การปรับปรุงกระบวนการในการให�บริการท่ีมองหาเครือข1ายทางธุรกิจเพ่ือให�บริการแก1ลูกค�า (Schilling 
and Hill, 1998; Powell, 2008) ในขณะท่ี Pagani and Fine (2008) กล1าวว1า การท่ีผู�ให�บริการการ
เสนอคุณค1าท่ีเหมาะสมให�กับลูกค�าอาจต�องใช�ความร1วมมือในระยะเริ่มต�นกับธุรกิจท่ีมีความเก่ียวข�องอ่ืน ๆ 
เนื่องจากความสามารถในการเสนอแนวทางการเลือกซ้ือสินค�าและบริการแบบครบวงจรให�กับ
ผู�บริโภคด�วยตนเองนั้นค1อนข�างลําบาก อีกท้ังยังเป;นการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงการให�บริการแบบ
เด่ียวให�มีศักยภาพในการสร�างสรรค$คุณค1าท่ีสามารถเป;นไปได�ให�กับบริการอ่ืน ๆ ในการสร�างโอกาสใน
การให�บริการใหม1โดยเน�นวิธีการใหม1เพ่ือสร�างคุณค1าท่ีไม1ได�เน�นไปท่ีการให�บริการใดบริการหนึ่งเพียง
อย1างเดียว แต1คุณค1าการนําเสนอใหม1นี้อาจเป;นการสร�างแนวคิดและการพัฒนาบริการใหม1ในแบบ
เครือข1ายท่ีไม1จําเป;นต�องเปลี่ยนแปลงบริการของธุรกิจเอง อาจกล1าวได�ว1าเป;นการบริหารความเชื่อมโยง
ของกลุ1มบริการเพื่อสร�างศักยภาพในการสร�างมูลค1าเพ่ิมให�กับบริการ (McNally et al., 2009; 
Schilling and Hill, 1998; Cooper et al, 1999; Allard C. R. van Riel et al., 2013)  

 
ประโยชน�ของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้สามารถใช�เป;นแนวทางในการพัฒนาความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ 
เพ่ือนําไปสู1ประสิทธิภาพในการแข1งขัน โอกาสทางการตลาด และผลการดําเนินงานของธุรกิจ ดังนั้น
ผลการวิจัยในครั้งนี้จึงก1อให�เกิดประโยชน$ในเชิงทฤษฎี (theoretical contributions) โดยเป;นการนํา
ทฤษฎีมาบูรณาการเพื่อให� เกิดองค$ความรู� ใหม1  และประโยชน$ เชิงการจัดการ (managerial 
contributions) โดยสามารถนําองค$ความรู�ไปประยุกต$ใช�ในธุรกิจโรงแรมบูติค หรือธุรกิจท่ีพักอ่ืน ๆ ท่ีมี
สภาพแวดล�อมในการดําเนินงานท่ีคล�ายคลึงกัน  

1. ประโยชน�เชิงการจัดการ 
  ประโยชน$ในเชิงการจัดการท่ีได�จากการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยนํามาสังเคราะห$เป;นข�อเสนอแนะเชิง
นโยบายเพ่ือสนับสนุนความสําเร็จของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการอย1างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงแบ1ง
ออกเป;นข�อเสนอเชิงนโยบายระดับประเทศ ระดับธุรกิจ และระดับบุคคล ดังนี้  

1.1 ข�อเสนอระดับประเทศ 
1.1.1 ภาครัฐบาลมุ1งเน�นการสนับสนุนและส1งเสริมการตลาดเฉพาะกลุ1มเพ่ือดึงดูด

การท1องเท่ียวสําหรับธุรกิจโรงแรมบูติคท่ีมีเอกลักษณ$และมีความโดดเด1นเฉพาะตัว รวมถึงลูกค�าท่ีใช�
บริการก็ยังเป;นกลุ1มท่ีมีความต�องการเฉพาะกลุ1มด�วย  

1.1.2 ส1งเสริมความร1วมมือกับผู�มีส1วนเก่ียวข�องและการใช�เทคโนโลยีในการทํา
การตลาด ด�วยการส1งเสริมความร1วมมือระหว1างภาคส1วนในการทําการตลาดของธุรกิจโรงแรมบูติค เช1น 
การสนับสนุนและการพัฒนาต1อยอดเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริการให�กับโรงแรมบูติค เป;นต�น  
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1.1.3 ส1งเสริมให�ความรู�เก่ียวกับความสามารถทางการบริการ โดยหน1วยงานภาครัฐ
ท่ีเก่ียวข�อง เช1น กรมพัฒนาธุรกิจการค�า ควรส1งเสริมและให�สิทธิพิเศษในการอบรมหรือฝ�กทักษะต1าง ๆ           
แก1ผู�ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เช1น การอบรมเรื่อง องค$ความรู�ด�านตลาด
บริการ การสร�างแบรนด$ การสร�างจุดขาย การบริหารงานสําหรับธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก เป;นต�น เพ่ือ
เสริมสร�างทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมให�ประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน  

1.2 ข�อเสนอระดับธุรกิจ 
1.2.1 เม่ือกล1าวถึงแผนยุทธศาสตร$การพัฒนาการท1องเที่ยวแห1งชาติ ฉบับที่ 2               

พ.ศ.2560 - 2564 ในยุทธศาสตร$ท่ี 1 ของแผนพัฒนาฯ ได�มีการส1งเสริมให�มีการพัฒนาสินค�าและบริการ
ด�านการท1องเท่ียวและแหล1งท1องเท่ียวให�สอดคล�องกับอัตลักษณ$และวิถีไทย ท้ังในเชิงอัตลักษณ$ท�องถ่ิน 
วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งแวดล�อม รวมถึงอัตลักษณ$ความเป;นไทย ในการส1งเสริมนวัตกรรมด�านการ
พัฒนาสินค�าและบริการด�านการท1องเท่ียวอีกท้ังเป;นการเสริมสร�างความภาคภูมิใจในความเป;นไทยและ
การเป;นเจ�าบ�านท่ีดีสําหรับประชาชนทุกระดับนั้น ซ่ึงทางโรงแรมบูติคควรให�ความสําคัญกับความสามารถ
ด�านนวัตกรรมบริการ ด�านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ ด�านการบูรณาการความสามารถทางเทคโนโลยี 
และการผสานความร1วมมือกันของธุรกิจ เนื่องจากปeจจัยดังกล1าวทําให�เกิดความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ  
และเป;นกระบวนการท่ีสนับสนุนให�การจัดการธุรกิจโรงแรมบูติคด�วยการตอบสนองความต�องการของ
ผู�ใช�บริการอย1างมีประสิทธิภาพ เป;นปeจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีธุรกิจโรงแรมบูติคต�องตระหนักในการ
สร�างสรรค$การให�บริการท่ีมีความเป;นเอกลักษณ$ในรูปแบบการบริการใหม1 ๆ ท่ีสอดคล�องกับวิถีชีวิต
และอัตลักษณ$ในความเป;นไทย อีกท้ังยังเป;นการปรับปรุงความสามารถทางเทคโนโลยีท่ีสอดคล�องกับ
รูปแบบชีวิตของผู�ใช�บริการในการให�บริการท่ีตอบสนองความต�องการและสร�างความประทับใจในการใช�
บริการ นอกจากนี้ยังเป;นการส1งเสริมให�เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด�านการเทคโนโลยีอีกด�วย 
เพ่ือให�เกิดความชํานาญและสามารถใช�ประโยชน$จากเทคโนโลยีได�อย1างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพใน
การให�บริการกับลูกค�า และสามารถผสานความร1วมมือกับหน1วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และธุรกิจ
ท่ีเก่ียวข�องกับการให�บริการเพ่ืออํานวยความสะดวกให�กับลูกค�าได�อย1างเหมาะสม  

1.2.2 ธุรกิจควรส1งเสริมการพัฒนาความสามารถด�านนวัตกรรมบริการท่ีเน�น
กระบวนการบูรณาการองค$ความรู�ขององค$กร ร1วมกับการรับรู�คุณค1าของลูกค�าเพ่ือสร�างความสามารถ
ด�านนวัตกรรมบริการ ด�วยการใช�ทรัพยากรขององค$กรท่ีมีอยู1และเป;นสิ่งท่ีธุรกิจมีความถนัดในการนํามา
สร�างสรรค$การบริการเพ่ือให�เกิดการบริการรูปแบบใหม1 ๆ ท่ีเป;นเอกลักษณ$ของตนเอง และแตกต1างจาก
คู1แข1งขันในการตอบสนองความต�องการของลูกค�า อีกท้ังการแบ1งปeนองค$ความรู�ร1วมกันระหว1างสมาชิก
ภายในองค$กรโดยการระดมความคิดเพ่ือปรับปรุงการให�บริการท่ีสอดคล�องกับความต�องการของลูกค�า 
แต1ไม1เสียความเป;นเอกลักษณ$ของโรงแรมบูติคไปซ่ึงเน�นการให�ความสําคัญกับสิ่งท่ีลูกค�ามีความต�องการ
และเป;นส1งท่ีทางโรงแรมสามารถตอบสนองความต�องการเหล1านั้นได�ด�วยการรับรู�ความต�องการของลูกค�า 
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เช1น การใส1ใจในรายละเอียดข�อมูลของลูกค�าระหว1างเข�าพัก หรือการดูรีวิวการใช�บริการจากเว็บไซต$อยู1
เป;นประจํา เพ่ือท่ีจะได�ทราบถึงความต�องการท่ีแท�จริงของลูกค�า อีกท้ังยังต�องมองถึงความต�องการใน
การท่ีจะนําเสนอจุดขายให�กับลูกค�าผ1านคุณค1าท่ีลูกค�าต�องการ โดยต�องมองว1า ยิ่งมีคุณค1ามากคนยิ่ง
ต�องการจ1ายมาก ยิ่งมีคุณค1าน�อยคนจะยอมจ1ายน�อย ดังนั้นเม่ือทราบถึงความต�องการของลูกค�าแล�ว
ธุรกิจต�องนําสิ่งท่ีได�มาปรับปรุงและพัฒนาการให�บริการท่ีเป;นคุณค1าท่ีมอบให�กับลูกค�าในสิ่งท่ีตอบสนอง
ความต�องการของเขาให�ได�  

1.2.3 ธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทยสามารถนําข�อมูลไปประยุกต$ใช�ในการพัฒนา
กิจการ โดยการสร�างความตระหนักและจิตสํานึกการนําแนวคิดนวัตกรรมการบริการเข�ามาใช�ในธุรกิจ
โดยผู�บริหารต�องมีวิสัยทัศน$ในการสร�างแรงจูงใจบุคลากรให�หันมาสนใจและให�ความสําคัญกับนวัตกรรม
บริการท่ีส1งผลให�เกิดความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ได�แก1 การสร�างสรรค$แนวคิดนวัตกรรมบริการ 
การบูรณาการในการใช�เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกกับการให�บริการแก1ลูกค�า และการผสานความร1วมมือกัน
ของธุรกิจในการกําหนดแนวทางปรับปรุงและพัฒนาความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการแข1งขันและสร�างโอกาสทางการตลาด ในการดําเนินงานของธุรกิจ รวมถึงปeจจัย
สนับสนุนให�เกิดความสามารถด�านนวัตกรรมบริการของธุรกิจโรงแรมบูติค เช1น การบูรณาการความรู�ของ
องค$กร และการรับรู�คุณค1าของลูกค�า เป;นต�น เพ่ือใช�เป;นแนวทางในการสร�างคุณค1าจากการดําเนินธุรกิจ
ด�วยความสามารถด�านนวัตกรรมบริการให�แก1ธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย อีกท้ังนําไปประยุกต$ใช�ใน
ทุกภาคส1วนของธุรกิจให�เกิดความเข�าใจร1วมกันและสร�างความพึงพอใจให�กับผู�ท่ีมาใช�บริการมากยิ่งข้ึน  

1.2.4 ผู�บริหารสามารถนําข�อมูลมาใช�วิเคราะห$ วางแผนการออกแบบการดําเนินงาน
รวมถึงการกําหนดแนวทางการปรับปรุง พัฒนาความสามารถด�านนวัตกรรมบริการโดยให�บุคลากรมีส1วนร1วม
ในการสร�างความสามารถด�านนวัตกรรมบริการของโรงแรมบูติค ต้ังแต1การสร�างสรรค$แนวคิดการบริการ
รูปแบบใหม1 ๆ ท่ีแตกต1างและเป;นเอกลักษณ$ของธุรกิจ การบูรณาการทางเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการ
ให�บริการแก1ลูกค�า ตลอดจนการผสานความร1วมมือกันของธุรกิจในการท่ีทําให�เกิดประสิทธิภาพในการ
แข1งขันและโอกาสทางการตลาดอันนําไปสู1ผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึนและเกิดความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ 

1.2.5 เพ่ือกระตุ�นให�บุคลากรทุกคนในกิจการเกิดการพัฒนาศักยภาพในการ
ให�บริการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผู�บริหารต�องทบทวนการดําเนินงานท่ีผ1านมาประกอบกับการวิเคราะห$
สภาพแวดล�อมท้ังภายในและภายนอกธุรกิจเพ่ือกําหนดกลยุทธ$การดําเนินงานท่ีเหมาะสม ทําให�ธุรกิจ
เกิดความสามารถด�านนวัตกรรมบริการท่ีคลอบคลุมต้ังแต1จุดเริ่มต�นจนถึงจุดสิ้นสุดคือส1งมอบบริการ
ให�กับลูกค�า โดยเริ่มจากการออกแบบการให�บริการ กระบวนการให�บริการ การวางแผนการตอบสนอง
ความต�องการของลูกค�า จนถึงการให�บริการท่ีสร�างความประทับใจและความพึงพอใจให�กับลูกค�าอันมี
ความเป;นเอกลักษณ$และแตกต1างจากการให�บริการของโรงแรมอ่ืน ๆ ท่ัวไป  
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1.2.6 ข�อมูลท่ีได�จากการวิจัยสามารถนํามาใช�เป;นแนวทางการปรับกระบวนทัศน$ของ
ผู�ประกอบการธุรกิจโรงแรมบูติคให�ตระหนักถึงการสร�างคุณค1าให�แก1ผู�ท่ีมาใช�บริการด�วยการพัฒนา
ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการอย1างมีระบบและต1อเนื่อง โดยมีเปzาหมายด�านการตอบสนองความ
ต�องการท่ีหลากหลายของลูกค�าต1อรูปแบบในการบริการของโรงแรมบูติคท่ีสามารถนําไปสู1การเพ่ิมมูลค1า
ในการให�บริการต1าง  ๆท่ีสร�างประสบการณ$และความประทับใจให�กับลูกค�าท่ีมาใช�บริการกับโรงแรมบูติค 

1.3 ข�อเสนอระดับบุคคล 
1.3.1 ผู�บริหารสามารถนําข�อมูลมาใช�จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรให�มีความ

ชัดเจนด�านการจัดอบรม การพัฒนาทักษะการดําเนินงานเพื่อเพิ่มความรู� ความเข�าใจเกี่ยวกับ
ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการของโรงแรมบูติค ด�านความสามารถในการบูรณาการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในการวิเคราะห$ถึงโอกาสและการเข�าถึงลูกค�าเพ่ือให�กิจการสามารถก�าวทันสภาพแวดล�อมท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอย1างรวดเร็ว โดยการส1งเสริมความรู�ด�านการให�บริการกับพนักงานภายในโรงแรม เช1น 
การใช�เทคโนโลยีเพ่ือการบริการในการสร�างช1องทางท่ีหลากหลายสําหรับการมีปฎิสัมพันธ$กับผู�ใช�บริการ
ในการนําเสนอบริการต1าง ๆ ของโรงแรม และการฝ�กอบรมทางด�านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในการ
ให�บริการแก1ลูกค�า 

1.3.2 การเสริมสร�างกิจกรรมและการมีส1วนร1วมในกระบวนการคิดและการระดม
สมองระหว1างสมาชิกภายในองค$กรเพ่ือศึกษาถึงความสามารถของธุรกิจท่ีเป;นเอกลักษณ$และเป;นจุดเด1น
ท่ีแตกต1างจากคู1แข1งขันในการนําเสนอการให�บริการกับลูกค�าท่ีแสดงถึงเอกลักษณ$ของโรงแรมท่ี
สอดคล�องกับวิถีชีวิตความเป;นไทย นอกจากนี้ยังแลกเปลี่ยนความคิดในการแก�ไขปeญหา และการ
แสวงหาโอกาสในการนําเสนอบริการรูปแบบใหม1 ๆ เพ่ือให�บริการแก1ลูกค�า ด�วยการรบริการท่ีเน�นการใช�
รูปแบบวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทยเพ่ือนําเสนอการให�บริการผ1านรูปแบบการแต1งกาย 
มารยาทในการทักทายและรูปแบบการสนทนาระหว1างการให�บริการกับลูกค�า 

2. ประโยชน�เชิงทฤษฎี 
  การวิจัยนี้ก1อให�เกิดประโยชน$เชิงทฤษฎีสองประการ ดังนี้ 

2.1 ได�กรอบแนวคิด ทฤษฎีวิจัยก1อให�เกิดการบูรณาการทางทฤษฎีเก่ียวกับความสามารถ
ด�านนวัตกรรมบริการ ประกอบด�วย แนวคิดนวัตกรรมการบริการ ความสามารถในการ บูรณาการทาง
เทคโนโลยี และการผสานความร1วมมือกันของธุรกิจ โดยปeจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถด�าน
นวัตกรรมบริการ ได�แก1 การบูรณาการความรู�ขององค$กร และการรับรู�คุณค1าของลูกค�า ในขณะท่ี
ผลกระทบของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ได�แก1 ประสิทธิภาพในการแข1งขัน โอกาสทาง
การตลาด และผลการดําเนินงานของธุรกิจ ท้ังนี้ผู�วิจัยได�ศึกษาทฤษฎีท่ีสามารถอธิบายกรอบแนวคิด
การศึกษาความสัมพันธ$เชิงสาเหตุและผลลัพธ$ของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการและผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย ประกอบด�วย 2 ทฤษฎี ดังนี้ ทฤษฎีแรก คือ ทฤษฎี
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มุมมองพ้ืนฐานทรัพยากรของธุรกิจเพ่ืออธิบายกรอบแนวคิดเก่ียวกับฐานการจัดการทรัพยากรและ
ความสามารถท่ีมีคุณสมบัติพิเศษในการดําเนินงานเพ่ือสร�างมูลค1าให�กับธุรกิจโรงแรมบูติค กล1าวได�ว1า
ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการเป;นการจัดการทรัพยากรและความสามารถท่ีมีอยู1อย1างชาญฉลาด
ให�เกิดคุณค1า ลอกเลียนแบบได�ยาก ไม1มีสิ่งใดมาทดแทนได�ในการให�บริการแก1ลูกค�าท่ีมาใช�บริการกับ
ทางโรงแรมบูติค ทําให�ธุรกิจบรรลุผลสําเร็จที่เหนือคู1แข1งขันด�วยการตอบสนองความต�องการของ
ผู�ท่ีมาใช�บริการได�อย1างเป;นท่ีน1าพึงพอใจของลูกค�าซ่ึงนําไปสู1ประสิทธิภาพในการแข1งขัน โอกาสทาง
การตลาดและผลการดําเนินงานท่ีดีของธุรกิจ ทฤษฎีท่ีสอง คือ ทฤษฎีความสามารถเชิงพลวัตของ
ธุรกิจเพ่ืออธิบายแนวทางในการการวิเคราะห$ถึงทรัพยากรหรือวิธีในการท่ีได�มาและเพ่ิมความม่ังค่ัง
ของธุรกิจโรงแรมบูติค ซ่ึงเป;นการดําเนินกลยุทธ$ท่ีมุ1งเน�นความสําคัญทางการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตใน
สภาพแวดล�อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอยู1ตลอดเวลา โดยความสามารถเชิงพลวัตประกอบด�วย
ปeจจัยสําคัญ 2 ส1วน ได�แก1 ปeจจัยแรก คือ พลวัต เป;นความสามารถทางกายภาพท่ีก1อให�เกิดการสร�าง
ความสามารถใหม1อันสอดคล�องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล�อมทางธุรกิจในการตอบสนอง
สิ่งใหม1 ๆ หรือนวัตกรรมใหม1ท่ีเกิดข้ึนในการเข�าสู1ตลาด ปeจจัยท่ีสอง คือ ความสามารถ เป;นบทบาทสําคัญ
ในการจัดการด�านกลยุทธ$ให�เหมาะสมด�วยวิธีการรวมกลุ1มทรัพยากรใหม1 การปรับโครงสร�างใหม1 
อันประกอบไปด�วยทักษะภายในและภายนอกของธุรกิจโรงแรมบูติคเพ่ือตอบสนองกับความต�องการท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมเชิงพลวัติอย1างเหมาะสม ได�แก1 
ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ ด�านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ ด�านความสามารถการบูรณาการ 
ทางเทคโนโลยี และด�านการผสานความร1วมมือกันของธุรกิจ 

2.2 การศึกษาเพ่ือสร�างความชัดเจนในลักษณะของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ
และผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทยท่ีมีลักษณะท่ีเฉพาะเจาะจงและความ
แตกต1างกับธุรกิจโรงแรมอื่น ๆ เพราะมีการให�บริการที่มีความแตกต1างและเป;นเอกลักษณ$เฉพาะตัว
ในการท่ีจะต�องเอาใจใส1ดูแลลูกค�าอย1างใกล�ชิดในการตอบสนองความต�องการ รวมถึงมีความยืดหยุ1น
ในการให�บริการเป;นอย1างมาก ซึ่งศึกษาภายใต�บริบทของธุรกิจโรงแรมบูติค พบว1า ปeจจัยแนวคิด
นวัตกรรมบริการ และความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยีเป;นปeจจัยท่ีนําสนับสนุนความสามารถ
ด�านนวัตกรรมบริการของธุรกิจโรงแรมบูติคท่ีผู�บริหารควรสร�างความตระหนักให�บุคลากรเห็นถึง
ความสําคัญของการสร�างความแตกต1างในเอกลักษณ$ของการให�บริการท่ีเป;นการบริการรูปแบบใหม1 ๆ 
และการเลือกใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและรับรู�ถึงความต�องการของลูกค�าท่ีมาใช�บริการ
กับทางโรงแรมบูติคอย1างเหมาะสม นอกจากนี้ธุรกิจโรงแรมบูติคควรสนับสนุนให�บุคลากรเข�ากับการอบรม
เพ่ือเพ่ิมความรู� และทักษะในการให�บริการ รวมถึงศักยภาพในการใช�เทคโนโลยีเพ่ือให�เกิดความชํานาญ
และสามารถใช�ประโยชน$จากเทคโนโลยีได�อย1างเหมาะสมและตรงกับความต�องการของลูกค�าเพ่ือให�
เกิดประสิทธิภาพในทุกข้ันตอนของการบริการ นอกจากนี้ พบว1า การส1งเสิรมจากภาครัฐบาลและการ
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มีพันธมิตรทางธุรกิจเป;นปeจจัยท่ีมีความสัมพันธ$ระหว1างความสามารถด�านนวัตกรรมบริการของธุรกิจ
โรงแรมบูติค ด�านการผสานความร1วมมือกันของธุรกิจ กับประสิทธิภาพในการแข1งขัน กล1าวได�ว1า 
ประสิทธิภาพในการแข1งขันต�องอาศัยปeจจัยการสนับสนุนจากภาครัฐบาลในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในด�านการจัดอบรมฝ�กทักษะท่ีเก่ียวข�องกับการให�บริการท่ีจําเป;นสําหรับธุรกิจโรงแรมบูติค 
เช1น ทักษะทางภาษา ทักษะการวางแผนกลยุทธทางการตลาด ฯ รวมถึงการได�รับการสนับสนุนและ
การให�ความช1วยเหลือจากธุรกิจท่ีเป;นเครือข1ายในการแลกเปลี่ยนประสบการณ$และการต1อยอด
การให�บริการท่ีตอบสนองความต�องการของลูกค�าท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนาการให�บริการท่ีตรงกับ
ความต�องการและสร�างความพึงพอใจให�กับลูกค�าท่ีมาใช�บริการได�อย1างมีประสิทธิภาพ 
 
ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต  

1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป;นการศึกษาปeจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถด�านนวัตกรรม
บริการของธุรกิจโรงแรมบูติคระดับองค$การ ดังนั้น ควรศึกษาเชิงสาเหตุต1าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต1อ
ความสามารถด�านนวัตกรรมบริการปeจจัยระดับองค$การ เช1น การปรับตัวต1อบริบทการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล�อม การประยุกต$ใช�ทรัพยากรในการบริการ ปeจจัยระดับกลุ1ม เช1น ศักยภาพของกลุ1มบุคลากร 
ทรัพยากรด�านทรัพยากรมนุษย$ และปeจจัยระดับบุคคล เช1น การรับรู�ถึงการสร�างคุณค1าในการให�บริการ 
เพ่ือทําให�ทราบว1ามีปeจจัยใดบ�างท่ีส1งผลต1อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการของธุรกิจโรงแรมบูติค
ต้ังแต1ระดับบุคคล ระดับกลุ1มและระดับองค$การ  

2. จากผลการวิจัยพบว1า ข�อจํากัดท่ีส1งผลกระทบต1อความสามารถด�านนวัตกรรมบริการ 
ได�แก1 การขาดความเชี่ยวชาญชํานาญการในหน�าที่การงานของพนักงานในโรงแรมบูติค ท่ีต�องพัฒนา
องค$ความรู�โดยการฝ�กอบรมในด�านการให�บริการแก1ลูกค�าในด�านภาษาและด�านอ่ืน ๆ  รวมถึงการใช�และ
พัฒนาด�านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู1ตลอดเวลาให�มีความทันสมัยเพ่ือการให�บริการท่ีตอบสนองความ
ต�องการของลูกค�า ดังนั้นควรศึกษาสาเหตุของปeญหาและแนวทางการพัฒนาศักยภาพความสามารถด�าน
นวัตกรรมบริการโดยเลือกใช�วิธีวิจัยของคุณภาพ เพ่ือให�ได�ข�อมูลในเชิงลึกของปeญหาและแนวทางแก�ไข
ปeญหาได�โดยตรงจากวิธีวิทยา  

3. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป;นการศึกษาถึงปeจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ$ของความสามารถ
ด�านนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย ดังนั้นการศึกษาครั้งต1อไป 
ผู�วิจัยสามารถทําการศึกษาได�ในแบบเฉพาะเจาะจงในลักษณะโรงแรมบูติคทีได�รับรางวัลไทยแลนด$บูติคอวอร$ส 
ด�านอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษาเชิงลึกเนื่องจากแต1ละรางวัลจะมีความเฉพาะและเป;นเอกลัษณ$ในการให�บริการ      
ท่ีแตกต1างกันในแต1ละด�าน เพ่ือให�เห็นถึงความสามารถด�านนวัตกรรมบริการของธุรกิจโรงแรมบูติค        
ท่ีชัดเจนและใช�เป;นกลยุทธ$ในการบริหารจัดการกิจการให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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4. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป;นการศึกษาหน1วยประชากรในภาคธุรกิจซ่ึงจัดเป;นกลุ1ม      
ผู�ให�บริการ เพ่ือให�ผลการศึกษาครอบคลุมท้ังด�านผู�ให�บริการและผู�ใช�บริการ ควรมีการศึกษาความคิดเห็น
ในแง1ของผู�ใช�บริการเก่ียวกับปeจจัยสาเหตุและพฤติกรรมการตอบสนองการให�บริการด�วยความสามารถ
ด�านนวัตกรรมบริการ  

5. การวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้เป;นการวิจัยแบบหาสาเหตุ (causal research) ซ่ึงการศึกษา
ปeจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ$ของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
ดังนั้น การวิจัยในอนาคต ผู�วิจัยควรศึกษาความสัมพันธ$เชิงสาเหตุและผลลัพธ$ด�วยวิธีการวิเคราะห$
แบบจําลองโครงสร�าง (structure equation model) เพ่ือศึกษาอิทธิพลท้ังทางตรง อิทธิพลทางอ�อม 
ประสิทธิภาพในการแข1งขัน โอกาสทางการตลาด ผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

6. เลือกศึกษากลุ1มตัวอย1างธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทยและการนําผลการวิจัยในครั้งนี้
ไปประยุกต$ใช�กับธุรกิจบริการอ่ืนนั้น จะต�องพิจารณาปeจจัยอ่ืน ๆ ร1วมด�วยเพ่ือให�เกิดความเหมาะสมกับ
ธุรกิจนั้น ๆ แต1อย1างไรก็ตามสามารถนําข�อมูลไปประยุกต$ใช�กับธุรกิจท่ีมีความเก่ียวข�องหรือมีลักษณะ
ใกล�เคียงกัน กล1าวคือเป;นธุรกิจบริการเหมือนกัน เช1น ธุรกิจสปา ธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสปอร$ตคลับ 
หรือ ธุรกิจท่ีพักแรมอ่ืน ๆ เป;นต�น  

7. การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ผู�วิจัยเลือกใช�วิธีวิทยาแบบปรากฎการณ$วิทยา เนื่องจากต�อง
ศึกษาปeจจัยสาเหตุและผลลัพธ$ของความสามารถด�านนวัตกรรมบริการของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย
ท่ีได�รับรางวัลการบริการยอดเยี่ยม หรือรางวัลท่ีเก่ียวข�อง โดยการวิเคราะห$การรับรู� ความหมาย และ
ประสบการณ$การท่ีได�ดําเนินงานมาของผู�บริหาร ทีมีการอธิบายรายละเอียดเพ่ือให�เกิดความหมายและ
แนวทางในการดําเนินงานท่ีเข�าใจร1วมกัน ดังนั้นผู�วิจัยอาจเลือกใช�วิธีวิทยาเฉพาะกรณีศึกษา (case 
study) ซ่ึงเป;นวิธีการแสวงหาความรู� ความจริง อย1างลุ1มลึกท่ีเกิดข้ึนภายในบริบทหรือระบบท่ีมีขอบเขต
เฉพาะเจาะจงท่ีมีความสมบูรณ$ในตัวเอง โดยศึกษาเฉพาะกรณีเชิงพรรณนา (descriptive case study) 
กับธุรกิจต�นแบบท่ีดําเนินงานธุรกิจโรงแรมบูติคท่ีได�รับรางวัลการบริการยอดเยี่ยม (excellent service) 
หรือรางวัลท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงอาจใช�กลุ1มตัวอย1างเช1น พนักงาน ลูกค�า หรือพันธมิตรทางธุรกิจโดยรอบของ
ธุรกิจมาเป;นหน1วยวิเคราะห$ (unit of analysis) เพ่ิมเติม เพ่ือให�ได�ข�อมูลเชิงลึกมากข้ึน  
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แบบสอบถามการวิจัย 

เรื่อง ความสามารถทางนวัตกรรมบริการ: ข!อพิสูจน$เชิงประจักษ$ 
ของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 

       คําช้ีแจง 
1. แบบสอบถามชุดนี้ เป�นส�วนหนึ่งของการจัดทําวิทยานิพนธ'ในระดับปริญญาเอก โดยมี

วัตถุประสงค'เพ่ือศึกษาความสามารถทางนวัตกรรมบริการ: ข2อพิสูจน'เชิงประจักษ'ของธุรกิจโรงแรมบูติค
ในประเทศไทย 

2. แบบสอบถามมีจํานวน 7 ตอน ได2แก� 
  ตอนท่ี 1 ข2อมูลท่ัวไปของผู2ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 ข2อมูลท่ัวไปของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
  ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับป;จจัยสาเหตุท่ีส�งผลกระทบต�อความสามารถทาง
นวัตกรรมบริการ 
  ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถทางนวัตกรรมบริการ  
  ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลลัพธ'ท่ีเกิดจากความสามารถทางนวัตกรรมบริการ  
  ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับป;จจัยท่ีมีผลต�อความสามารถทางนวัตกรรมบริการ  
  ตอนท่ี 7 ความคิดเห็นเก่ียวกับป;ญหา อุปสรรค และข2อเสนอแนะ 

3. ข2อมูลท่ีได2รับจากการตอบแบบสอบถามนี้จะเป�นประโยชน'ทางวิชาการอย�างมากต�อ
การนําไปใช2เป�นข2อมูลในการวิจัย และสามารถนําไปใช2ประโยชน'ต�อการพัฒนาการธุรกิจของท�านต�อไป 
จึงขอความกรุณาจากท�านได2โปรด   ตอบคําถามให2ตรงตามสภาพความเป�นจริง หรือตามท่ีปฏิบัติจริง 
เพ่ือจะได2ดําเนินการในข้ันตอนต�อไปอย�างสมบูรณ'  และข2อมูลท่ีท�านได2ให2ไว2 ข2าพเจ2า (ผู2วิจัย) จะเก็บ
เป�นความลับและจะไม�นําไปเผยแพร�แต�ประการใด อีกทั้งจะไม�มีการร�วมใช2ข2อมูลดังกล�าวกับ
บุคคลภายนอกโดยไม�ได2รับอนุญาตจากท�าน  
 ข2าพเจ2าขอขอบพระคุณท�านท่ีได2กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามชุดนี้ทุกข2อ ครบถ2วน
เป�นอย�างสูง หากท�าน มีข2อสงสัยประการใด โปรดติดต�อ ข2าพเจ2านายชยนันท' จงเจริญชัยสกุล ได2ท่ี
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท' 
08-6966-5541 หรือ อีเมล': freshy_sun@hotmail.com 
             

      ขอขอบพระคุณท่ีให2ข2อมูลไว2 ณ โอกาสนี้ 
         นายชยนันท' จงเจริญชัยสกุล  

         นักศึกษาปริญญาเอก  
       หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

       คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนท่ี 1 ข!อมูลท่ัวไปของผู!ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ   
  [    ]  ชาย   [    ]  หญิง 
 

2. อายุ  
  [    ]   น2อยกว�า 30 ป\   [    ]   30 – 40 ป\  
  [    ]   41– 50 ป\  [    ]   มากกว�า 50 ป\ 
 

3. ระดับการศึกษา 
  [    ]   ตํ่ากว�าปริญญาตรี  [    ]   ปริญญาตรี 
  [    ]   ปริญญาโท  [    ]   ปริญญาเอก 
 

4. ประสบการณ'การทํางานในธุรกิจโรงแรม 
  [    ]   น2อยกว�า 5 ป\   [    ]   5 – 10 ป\  
  [    ]   11 – 15 ป\  [    ]   มากกว�า 15 ป\ 
 

5. ตําแหน�ง 
  [    ]   กรรมการผู2จัดการ  [    ]   ผู2จัดการ  

 
ตอนท่ี 2 ข!อมูลท่ัวไปเก่ียวกับการดําเนินงานของธุรกิจ 

 

1. จํานวนห2องพัก 
  [    ]   น2อยกว�า 20 ห2อง [    ]   21 – 40 ห2อง        [    ]   41 –  60 ห2อง 

  [    ]   61 - 80 ห2อง          [    ]   81 - 100 ห2อง        [    ]   มากกว�า 100 ห2อง 
 

2. ระยะเวลาในการประกอบกิจการ 
  [    ]   น2อยกว�า 5 ป\ [    ]   5 - 10 ป\   
  [    ]   11 - 15 ป\ [    ]   มากกว�า 15 ป\ 

 

3. จํานวนเงินทุนการดําเนินงาน 
  [    ]   น2อยกว�า 10 ล2านบาท  [    ]   11 - 20 ล2านบาท        [    ]  21 - 30 ล2านบาท           
  [    ]   31 - 40 ล2านบาท   [    ]   41 - 50 ล2านบาท        [    ]  สูงกว�า 50 ล2านบาท 

 มีต�อหน2าถัดไป 
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4. จํานวนพนักงาน 
    [    ]   น2อยกว�า 20 คน  [    ]   20 - 30 คน 

      [    ]   31 – 50 คน  [    ]   มากกว�า 50 คน 
 

5. สถานท่ีตั้งกิจการ 
  [    ]   ภาคกลาง  [    ]   ภาคตะวันออก     [    ]   ภาคตะวันตก 

  [    ]   ภาคเหนือ  [    ]   ภาคใต2 
 

 6. กลุ�มลูกค2าหลักของธุรกิจ 
  [    ]   ลูกค2าภายในประเทศ  [    ]   ลูกค2ากลุ�มเอเชีย [    ]   ลูกค2ากลุ�มยุโรป 

[    ]   ลูกค2ากลุ�มอเมริกา  [    ]   อ่ืน ๆ ……………………………………………………. 
 

 7. ประสบการณ'ได2รับรางวัลเก่ียวกับโรงแรม หรือคุณภาพการบริการดีเยี่ยม 
  [    ]   ไม�เคยได2รับ   [    ]   เคยได2รับ โปรดระบุ……………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับป5จจัยสาเหตุท่ีส6งผลกระทบต6อความสามารถทางนวัตกรรมบริการ 
 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย (    ) ลงในช�องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท�านมากท่ีสดุ 
โดยพิจารณาดังนี้  

5 = เห็นด2วยมากท่ีสุด   4 = เห็นด2วยมาก   3 = เห็นด2วยปานกลาง   2 = เห็นด2วยน2อย   
1= เห็นด2วยน2อยท่ีสุด 

  

การดําเนินงาน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

 
มาก 
 (4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
น!อย 
(2) 

น!อย
ท่ีสุด 
(1) 

การบูรณาการความรู!ขององค$กร (Organizational Knowledge Integration) 
1. กิจการส�งเสริมให2บุคลากรเรียนรู2กระบวนการทํางาน

เป�นทีมในการประสานความรู2ต�าง ๆ อันได2แก�          
แผน กระบวนการ สารสนเทศ และการจัดการ
ทรัพยากรต�าง ๆ ของกิจการ 

     

2. กิจการสนับสนุนให2บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความคิด 
การวิเคราะห'ข2อมูล รวมถึงข2อเสนอแนะใน               
การดําเนินงาน 

     

3. กิจการสร2างความเข2าใจในการดําเนินงานร�วมกันใน
การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติให2ประสบความสําเร็จ
และมีประสิทธิภาพ 

     

4. กิจการสนับสนุนให2บุคลากรในองค'กรแบ�งป;นความรู2
ให2กับสมาชิกในองค'กรในการนําความรู2ไปประยุกต'  
ในการดําเนินงาน 

     

5. กิจการส� ง เสริ มบุ คลากร ในการ ดํ า เนิ นงานให2
สอดคล2องไปในทิศทางเดียวกัน และมีความเชื่อมโยง
กันเป�นหนึ่งเดียวในองค'กร 

     

 
 
 
 

        

�
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ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถทางนวัตกรรมบริการ  

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย (      ) ลงในช�องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท�านมากท่ีสุด 
 

การดําเนินงาน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

 
มาก 
 (4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
น!อย 
(2) 

น!อย
ท่ีสุด 
(1) 

ด!านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ (Service Innovation Idea) 
10. กิจการให2ความสําคัญกับความสามารถในการ

ประยุกต'ใช2ความรู2ร�วมกันเพ่ือสร2างสรรค'บริการใหม�
ให2แก�ลูกค2า 

     

11. กิจการมุ�งเน2นการนําเสนอวิธีการให2บริการรูปแบบ
ใหม�แก�ลูกค2าเพ่ือส�งมอบความสะดวก รวดเร็วท่ี
แตกต�างจากคู�แข�งขัน 

     

12. กิจการส�งเสริมให2พนักงานมีความคิดริเริ่มสร2างสรรค'
ในการบริการรูปแบบใหม� ๆ เพ่ือตอบสนองความ
ต2องการของลูกค2า 

     

13. กิจการส�งเสริมการพัฒนาความแปลกใหม�ในบริการ
ท่ีสอดคล2องกับความต2องการของลูกค2า 

     

การดําเนินงาน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

 
มาก 
 (4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
น!อย 
(2) 

น!อย
ท่ีสุด 
(1) 

การรับรู!คุณค6าของลูกค!า (Perception of Customer Value) 
6. กิจการให2ความสําคัญกับความต2องการของลูกค2าท่ี

หลากหลาย และมีความแตกต�างกัน  
     

7. กิจการตระหนักถึงความสําคัญของการรับรู2คุณค�าของ
ลูกค2า และประโยชน'ท่ีลูกค2าจะได2รับจากการใช2บริการ 

     

8. กิจการมุ�งเน2นการส�งมอบการบริการท่ีมีคุณค�าแก�
ลูกค2าเพ่ือให2ลูกค2าเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 

     

9. กิจการมีการแสวงหาแนวทางหรือวิธีการท่ีตอบสนอง
ความต2องการและความพึงพอใจของลูกค2าได2อย�าง
เหมาะสม 

     

�
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การดําเนินงาน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

 
มาก 
 (4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
น!อย 
(2) 

น!อย
ท่ีสุด 
(1) 

ด!านความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี (Technology Integration Ability) 
14. กิจการมีการผสมผสานระหว�างเทคโนโลยีภายนอก

และภายในองค'กรท่ีสามารถทําให2เกิดความเชื่อมโยง
กันในการให2บริการแก�ลูกค2า 

     

15. กิจการให2ความสําคัญกับการบูรณาการทาง
เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบช�องทางการส�งมอบ
บริการรูปแบบใหม� ๆ ให2กับลูกค2า 

     

16. กิจการส�งเสริมการบูรณาการเทคโนโลยีท่ีสามารถ
สร2างปฏิสัมพันธ'กับลูกค2าได2สะดวก เพ่ือให2ทราบ
ความต2องการท่ีแท2จริงของลูกค2า 

     

17. กิจการมุ�งเน2นการเชื่อมโยงเทคโนโลยีในการ
ให2บริการ เพ่ือสร2างความพึงพอใจและตอบสนอง
ความต2องการของลูกค2า 

     

ด!านการผสานความร6วมมือกันของธุรกิจ (Business Co-creation Synergy) 
18. กิจการเชื่อม่ันว�าการสร2างความร�วมมือทางธุรกิจ         

ทําให2เกิดพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือผสานความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด2านให2เกิดการบริการใหม�ท่ีตอบสนอง    
ความต2องการของลูกค2าได2อย�างมีประสิทธิภาพ 

     

19. กิจการมุ�งเน2นการแสวงหาและผสานความร�วมมือกับ
หน�วยงานภายนอกองค'กร ในการให2บริการรูปแบบ
ใหม�เพ่ือตอบสนองความต2องการของลูกค2าอย�าง
ต�อเนื่อง 

     

20. กิจการมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการให2บริการร�วมกัน
ระหว�างธุรกิจเพ่ือสร2างมูลค�าการบริการให2สูงข้ึน 

     

21. กิจการมีการเรียนรู2และพัฒนาการให2บริการร�วมกัน
ระหว�างธุรกิจเพ่ือสร2างมูลค�าเพ่ิมให2กับการ
ดําเนินงาน 

     

22. กิจการมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรในการให2บริการ
ร�วมกันระหว�างธุรกิจเพ่ือสร2างมูลค�าท่ีสูงข้ึนให2กับ
การบริการ 
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ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลลัพธ$ท่ีเกิดจากความสามารถทางนวัตกรรมบริการ  
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย (      ) ลงในช�องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท�านมากท่ีสุด 

 

การดําเนินงาน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

 
มาก 
 (4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
น!อย 
(2) 

น!อย
ที่สุด 
(1) 

โอกาสทางการตลาด (Market Opportunity)   

23. กิจการสามารถรักษาฐานลูกค2ากลุ�มเดิมและ
ตอบสนองความต2องการได2เป�นอย�างดี 

     

24. กิจการมีการแสวงหากลุ�มลูกค2ารายใหม�ให2มาใช2
บริการมากข้ึน 

     

25. กิจการสามารถตอบสนองความต2องการของตลาด
เฉพาะกลุ�มได2อย�างมีประสิทธิภาพ 

     

26. กิจการสามารถพัฒนาวิธีการนําเสนอผลิตภัณฑ'      
แก�ลูกค2าได2อย�างหลากหลาย สะดวกและรวดเร็ว 

     

ประสิทธิภาพการแข6งขัน (Competitive Efficiency)  
27. กิจการมีการนําเสนอบริการใหม� ๆ ท่ีมีความรวดเร็ว

ในการให2บริการและมีความแตกต�างจากคู�แข�งขัน   
ในตลาด 

     

28. กิจการมีความสามารถในการตอบสนองความ
ต2องการของลูกค2าได2เป�นอย�างดี 

     

29. กิจการสามารถสร2างความเป�นผู2นําด2านเทคโนโลยีใน
การบริการ รวมท้ังการใช2เทคโนโลยีในการให2บริการ
ท่ีเหนือกว�าคู�แข�งขัน 

     

30. กิจการสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได2อย�างมี
ประสิทธิภาพ ทําให2สามารถลดค�าใช2จ�าย หรือ            
มีต2นทุนท่ีต่ํากว�าคู�แข�ง 

     

31. กิจการมีความสามารถในการเรียนรู2และสร2างสรรค'
การให2บริการ อันจะนําไปสู�การสร2างนวัตกรรม    
การบริการใหม� ๆ อย�างต�อเนื่อง 

     

 

�
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การดําเนินงาน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

 
มาก 
 (4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
น!อย 
(2) 

น!อย
ที่สุด 
(1) 

ผลการดําเนินงานของธุรกิจ (Business Performance)  

32. กิจการมีภาพลักษณ'และชื่อเสียงท่ีดีในการให2บริการ
จนเป�นท่ียอมรับจากลูกค2า 

     

33. กิจการมีลูกค2าเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่องเม่ือเทียบกับ 
อดีตท่ีผ�านมา 

     

34. กิจการมีส�วนแบ�งทางการตลาดเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง      

35. กิจการมีรายได2จากการดําเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึนอย�าง
ต�อเนื่องเม่ือเทียบกับอดีตท่ีผ�านมา 

     

36. กิจการมีความสามารถในการทํากําไรได2ตาม
เปcาหมายท่ีวางไว2 

     

 

ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับป5จจัยท่ีมีผลต6อความสามารถทางนวัตกรรมบริการ 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย (      ) ลงในช�องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท�านมากท่ีสุด 

 

การดําเนินงาน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

 
มาก 
 (4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
น!อย 
(2) 

น!อย
ที่สุด 
(1) 

สภาพแวดล!อมเชิงพลวัตทางธุรกิจ (Business Environmental Dynamism) 
37. ความผันผวนทางเศรษฐกิจท้ังในประเทศ และ ระดับโลก

ทําให2กิจการจําเป�นต2องปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ดําเนินงานให2สอดคล2องกับสถานการณ'ทางเศรษฐกิจ 

     

38. พฤติกรรมผู2บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปส�งผลกระทบต�อ
ความสามารถด2านการดําเนินงานของธุรกิจ 

     

39. การเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วทางเทคโนโลยีทําให2
เกิดผลกระทบต�อการพัฒนานวัตกรรมบริการของ
โรงแรม 

     

40. สภาพการแข�งขันท่ีมีความรุนแรงสูงข้ึนของ       
โรงแรมบูติคทําให2ธุรกิจต2องพัฒนาความสามารถทาง
นวัตกรรมบริการรูปแบบใหม�อย�างต�อเนื่อง 

     

�
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ตอนท่ี 7 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับป5ญหา และข!อเสนอแนะต6อความสามารถทางนวัตกรรม
การบริการของ   โรงแรมบูติค 
 

 7.1 ป;ญหาการดําเนินงานท่ีพบเก่ียวกับนวัตกรรมการบริการของโรงแรมบูติค 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7.2 ท�านมีแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมการบริการของโรงแรมบู
ติคของท�านในอนาคตอย�างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบพระคุณท่ีกรุณาให2ข2อมูล 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามก่ึงโครงสร�างสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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แบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร�าง 
เรื่อง 

ความสามารถทางนวัตกรรมบริการ : ข�อพิสูจน�เชิงประจักษ�ของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
 
คําช้ีแจง 

1. แบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร�างชุดนี้เป3นเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บข�อมูลเชิงคุณภาพประกอบ 
การวิจัย เรื่องความสามารถทางนวัตกรรมบริการ: ข�อพิสูจน�เชิงประจักษ�ของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 

2. แบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร�างมีจํานวน 5 ตอน ได�แก8 
  ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร�างเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ให�ข�อมูล 

  ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร�างเก่ียวกับป;จจัยเชิงสาเหตุของความสามารภทาง
นวัตกรรมบริการของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
  ตอนท่ี 3 แบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร�างเก่ียวกับความสามารถทางนวัตกรรมการบริการ
ของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
  ตอนท่ี 4 แบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร�างเก่ียวกับผลลัพธ�จากความสามารถทางนวัตกรรม
บริการของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
  ตอนท่ี 5 แบบสัมภาษณ�กึ่งโครงสร�างเก่ียวกับป;ญหาและข�อเสนอแนะต8อนวัตกรรม
บริการของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 
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แบบสัมภาษณ$ผู�จัดการโรงแรมบูติค 
 สวัสดีครับ กระผม นายชยนันท� จงเจริญชัยสกุล กําลังดําเนินการวิจัยเรื่อง “ความสามารถ
ทางนวัตกรรมบริการ: ข�อพิสูจน�เชิงประจักษ�ของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย” วันนี้ ผู�วิจัย
มีความต�องการรับฟ;ง ความคิดเห็นจากท8าน และท8านสามารถแสดงความคิดเห็นได�อย8างเต็มท่ี ซ่ึง
การสนทนาในครั้งนี้จะใช�เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครับ  
 ช่ือผู�จดบันทึกการสนทนา..................................................................วันท่ี....................... 
 โรงแรมผู�ให�ข�อมูล................................................................................. 
 

ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณ$กึ่งโครงสร�างเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ให�ข�อมูลและข�อมูลท่ัวไปของกิจการ 
1. ชื่อ................................................เพศ..................อายุ...................การศึกษา.................................... 
2. ตําแหน8งงานป;จจุบัน........................................................................ 
3. จํานวนพนักงาน.....................................คน 
4. ระยะเวลาการดําเนินงานของธุรกิจ..................................ปB 
5. จํานวนทุนการดําเนินงาน.................................................บาท 
6. กลุ8มลูกค�าของธุรกิจ (ส8วนใหญ8เป3นลูกค�าภายในประเทศ หรือลูกค�ากลุ8มเอเชีย หรือกลุ8มยุโรป หรือ
กลุ8มอเมริกา) 
................................................................................................................................................................ 
บริษัทท8านเคยได�รางวัลเก่ียวกับการบริการท่ีเป3นเลิศ หรือนวัตกรรมบริการอะไรบ�าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ$ก่ึงโครงสร�างเก่ียวกับป1จจัยเชิงสาเหตุของความสามารภทางนวัตกรรม
บริการของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 

 

2.1 โรงแรมของท5านมีการบูรณาการความรู�ขององค$กรอย5างไรบ�าง 

(กระบวนการส
งเสริมให�บุคลากรเรียนรู�กระบวนการทํางานเป�นทีม / สนับสนุนการแลกเปลี่ยน
ความคิดในการดําเนินงาน / สร�างความเข�าใจร
วมกันในการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติให�ประสบ
ความสําเร็จ / แบ
งป)นความรู�เพ่ือนําไปประยุกต-ในการดําเนินงาน / การดําเนินงานมีความเชื่อมโยง
กันเป�นหนึ่งเดียวในองค-กร)  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
 

2.2 โรงแรมของท5านมีการรับรู�คุณค5าของลูกค�าอย5างไรบ�าง 

(การให�ความสําคัญกับความต�องการของลูกค�าท่ีมีความแตกต
างกัน / การรับรู�ถึงประโยชน-ท่ีลูกค�าจะ
ได�รับจากรใช�บริการ / การส
งมอบการบริการท่ีมีคุณค
าแก
ลูกค�าเพ่ือให�เกิดความพึงพอใจในการ
รับบริการ / การแสวงหาแนวทางหรือวิธีการตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�อย
างเหมาะสม)  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
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ตอนท่ี 3 แบบสัมภาษณ$ก่ึงโครงสร�างเก่ียวกับความสามารถทางนวัตกรรมการบริการของธุรกิจ
โรงแรมบูติคในประเทศไทย 

3.1 โรงแรมของท5านมีการดําเนินงานด�านแนวคิดนวัตกรรมการบริการอย5างไร 

(ความสามารถในการประยุกต-ใช�ความรู�ร
วมกันเพ่ือสร�างสรรค-บริการใหม
 ๆ / การนําเสนอวิธีการ
ให�บริการรูปแบบใหม
เพื่อส
งมอบความสะดวก รวดเร็วในการให�บริการที่แตกต
างจากคู
แข
งขัน / 
พัฒนาความแปลกใหม
ในการให�บริการท่ีสอดคล�องความต�องการของลูกค�า) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  
3.2 โรงแรมของท5านมีการดําเนินงานด�านความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยีอย5างไร 

(การเชื่อมโยงเทคโนโลยีต
าง ๆ ในการให�บริการแก
ลูกค�า / การบูรณาการเทคโนโลยีท่ีสามารถสร�าง
ปฏิสัมพันธ-กับลูกค�าเพ่ือทราบความต�องการในการใช�บริการ หรือสร�างความพึงพอใจและตอบสนอง
ความต�องการของลูกค�า) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
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3.3 โรงแรมของท5านมีการผสมผสานความร5วมมือกันของธุรกิจอย5างไรบ�าง 

(การสร�างพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือให�เกิดการบริการรูปแบบใหม
 / การแลกเปลี่ยนแนวความคิด หรือ                    
การแลกเปลี่ยนทรัพยากรในการให�บริการร
วมกันระหว
างธุรกิจเพ่ือสร�างมูลค
าการบริการให�สูงข้ึน) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
 

ตอนท่ี 4 แบบสัมภาษณ$กึ่งโครงสร�างเก่ียวกับผลลัพธ$จากความสามารถทางนวัตกรรมบริการของ
ธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 

 

4.1 โรงแรมของท5านมีการดําเนินงานเก่ียวกับการสร�างโอกาสทางการตลาดอย5างไร 

(สามารถรักษาฐานลูกค�าเดิม / แสวงหากลุ
มลูกค�ารายใหม
ให�มาใช�บริการ / ตอบสนองความต�องการ
ของตลาดเฉพาะกลุ
ม / สามารถพัฒนาวิธีการนําเสนอผลิตภัณฑ-แก
ลูกค�าได�อย
างหลากหลาย สะดวก
และรวดเร็ว) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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4.2 โรงแรมของท5านมีกระบวนการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพทางการแข5งขันอย5างไรบ�าง 

(มีการนําเสนอบริการใหม
ท่ีมีความรวดเร็วและแตกต
างจากคู
แข
งขัน / ตอบสนองความต�องการของ
ลูกค�าได�เป�นอย
างดี / บริหารทรัพยากรได�อย
างมีประสิทธิภาพ ทําให�ลดค
าใช�จ
าย หรือมีต�นทุนต่ํากว
า
คู
แข
งขัน / ความสามารถในการเรียนรู�สร�างสรรค-การให�บริการอันนําไปสู
การสร�างนวัตกรรมการ
บริการใหม
 ๆ อย
างต
อเนื่อง)  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

4.3 สภาพแวดล�อมทางเชิงพลวัตทางธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงในป1จจุบันมีผลกระทบอย5างไรกับ
โรงแรมของท5าน  

(ความผันผวนทางเศรษฐกิจทําให�เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงาน / การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีอย
างรวดเร็ว / สภาพการแข
งขันท่ีมีความรุนแรงของโรงแรมบูติคในป)จจุบัน)  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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4.4 ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมของท5านในป1จจุบันเทียบกับอดีตท่ีผ5านมาเป8นอย5างไรบ�าง 

(ภาพลักษณ-และชื่อเสียง / ลูกค�าเพ่ิมข้ึน / ส
วนแบ
งทางการตลาด / รายได� / ความสามารถในการทํากําไร) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

ตอนท่ี 5 แบบสัมภาษณ$ก่ึงโครงสร�างเก่ียวกับป1ญหาและข�อเสนอแนะต5อนวัตกรรมบริการของ
ธุรกิจ โรงแรมบูติคในประเทศไทย 

 

5.1 โรงแรมของท8านมีป;ญหาการดําเนินงานท่ีพบเก่ียวกับความสามารถทางนวัตกรรมบริการของ
โรงแรมบูติค อย8างไรบ�าง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  
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5.2 ท8านมีข�อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒความสามารถทางนวัตกรรมบริการของโรงแรมบูติค
ของท8านในอนาคตอย8างไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  
 
 

ขอขอบพระคุณท่ีกรุณาให�ข�อมูล 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
คุณภาพของเครื่องมือ 
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ตารางท่ี 27 ค�าดัชนีความสอดคล�องของข�อคําถามกับวัตถุประสงค! 
 

 

 
 
 
 

 
 

การดําเนินงาน 

ประมาณค�าความ
คิดเห็นของ

ผู�ทรงคุณวุฒิคนท่ี 
ค�า
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 

การบูรณาการความรู�ขององค*กร (Organizational Knowledge Integration) 

1. กิจการส�งเสรมิให�บุคลากรเรียนรู�กระบวนการทํางานเป*นทีม
ในการประสานความรู�ต�าง ๆ อันได�แก� แผน กระบวนการ 
สารสนเทศ และการจดัการทรัพยากรต�าง ๆ ของกิจการ 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

2. กิจการสนับสนุนให�บุคลากรมีการแลกเปลีย่นความคิด            
การวิเคราะห!ข�อมลู รวมถึงข�อเสนอแนะในการดําเนินงาน 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

3. กิจการสร�างความเข�าใจในการดําเนินงานร�วมกันในการ
พัฒนาแนวทางการปฏิบัติให�ประสบความสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

4. กิจการสนับสนุนให�บุคลากรในองค!กรแบ�งป:นความรู�ให�กับ
สมาชิกในองค!กรในการนําความรู�ไปประยุกต!ในการ
ดําเนินงาน 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

5. กิจการส�งเสรมิบุคลากรในการดําเนินงานให�สอดคล�องไปใน
ทิศทางเดียวกัน และมคีวามเช่ือมโยงกันเป*นหน่ึงเดียวใน
องค!กร 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

การรับรู�คุณค�าของลูกค�า (Perception of Customer Value) 
6. กิจการให�ความสําคัญกับความต�องการของลกูค�าท่ีหลากหลาย 

และมีความแตกต�างกัน  
+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

7. กิจการตระหนักถึงความสําคัญของคุณค�า และประโยชน!ท่ี
ลูกค�าจะได�รับจากการใช�บริการ 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

8. กิจการมุ�งเน�นการส�งมอบคุณค�าในการให�บริการแก�ลูกค�า
เพ่ือให�ลูกค�าเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

9. กิจการมีการแสวงหาแนวทางหรือวิธีการท่ีตอบสนองความ
ต�องการลูกค�าได�อย�างเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 
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ตารางท่ี 27 ค�าดัชนีความสอดคล�องของข�อคําถามกับวัตถุประสงค! (ต�อ) 

การดําเนินงาน 

ประมาณค�าความ
คิดเห็นของ

ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 
ค�า
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 

ด�านแนวคิดนวัตกรรมการบริการ (Service Innovation Idea) 

10. กิจการให�ความสําคัญกับความสามารถในการประยุกต!ใช�
ความรู�ร�วมกันเพื่อสร�างสรรค!บริการใหม�ให�แก�ลูกค�า 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

11. กิจการมุ�งเน�นการนาํเสนอวิธีการให�บริการรูปแบบใหม�
แก�ลูกค�าเพื่อส�งมอบความสะดวก รวดเร็วที่แตกต�าง
จากคู�แข�ง 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

12. กิจการสนับสนนุให�พนักงานมีความคิดริเร่ิมสร�างสรรค!
ในการบริการรูปแบบใหม� ๆ เพื่อสอด  คล�องกับความ
ต�องการของลูกค�า 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

13. กิจการส�งเสริมการพัฒนาทักษะให�แก�พนักงาน เพื่อให�มี
ความแปลกใหม�ในบริการที่สอดคล�องกับความต�องการ
ของลูกค�า 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

ด�านความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี (Technology Integration Ability) 

14. กิจการเชื่อม่ันว�าการผสมผสานระหว�างเทคโนโลยี
ภายนอกและภายในองค!กรสามารถทําให�เกิดความที่
เชื่อมโยงกันในการให�บริการ ที่สะดวกแก�ลูกค�า 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

15. กิจการให�ความสําคัญกับการบูรณาการทางเทคโนโลยี
ในการพัฒนาระบบช�องทางการส�งมอบบริการรูปแบบ
ใหม� ๆ ให�กับลูกค�า 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

16. กิจการส�งเสริมการบูรณาการเทคโนโลยีที่สามารถสร�าง
ปฏิสัมพันธ!กับลูกค�าได�สะดวก เพื่อให�ทราบความ
ต�องการที่แท�จริงของลูกค�า 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

17. กิจการมุ�งเน�นการเชื่อมโยงเทคโนโลยีในการให�บริการ 
เพื่อสร�างความพึงพอใจและตอบสนองความต�องการ
ของลูกค�า 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 
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ตารางท่ี 27 ค�าดัชนีความสอดคล�องของข�อคําถามกับวัตถุประสงค! (ต�อ)      

การดําเนินงาน 

ประมาณค�าความ
คิดเห็นของ

ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 

ค�า
IOC แปล

ผล 

1 2 3 

ด�านการผสานความร�วมมือกันของธุรกิจ (Business Co-creation Synergy) 

18. กิจการเชื่อม่ันว�าการสร�างความร�วมมือทางธุรกิจทําให�
เกิดพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อผสานความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด�านให�เกิดการบริการใหม�ที่ตอบสนองความต�องการของ
ลูกค�าได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

19. กิจการมุ�งเน�นการแสวงหาและผสานความร�วมมือกับ
หน�วยงานภายนอกองค!กร ในการให�บริการรูปแบบใหม�
เพื่อตอบสนองความต�องการของลูกค�าอย�างต�อเนื่อง 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

20. กิจการมีการแลกเปลี่ยนข�อมูลในการให�บริการร�วมกัน
ระหว�างธุรกิจเพื่อสร�างมูลค�าการบริการให�สูงข้ึน 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

21. กิจการมีการเรียนรู�และพัฒนาการให�บริการร�วมกัน
ระหว�างธุรกิจเพื่อสร�างมูลค�าเพิม่ให�กับการดําเนินงาน 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

22. กิจการมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรในการให�บริการ
ร�วมกันระหว�างธุรกิจเพื่อสร�างมูลค�าที่สงูข้ึนให�กับการ
บริการ 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

โอกาสทางการตลาด (Market Opportunity)  

23. กิจการสามารถรักษาฐานลูกค�ากลุ�มเดิมและตอบสนอง
ความต�องการและได�เป*นอย�างด ี

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

24. กิจการมีการแสวงหากลุ�มลูกค�ารายใหม�ให�มาใช�บริการ
มากข้ึน 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

25. กิจการมีความสามารถในการตอบสนองความต�องการ
ของตลาดเฉพาะกลุ�มได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

26. กิจการมีความสามารถในการพฒันาการบริการให�
สอดคล�องกับรูปแบบการดําเนนิชีวิตของลูกค�าอย�าง
ต�อเนื่อง 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 
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ตารางท่ี 27 ค�าดัชนีความสอดคล�องของข�อคําถามกับวัตถุประสงค! (ต�อ)      

การดําเนินงาน 

ประมาณค�าความ
คิดเห็นของ

ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 

ค�า
IOC แปล

ผล 

1 2 3 

ประสิทธิภาพการแข�งขัน (Competitive Efficiency)    

27. กิจการมีการนําเสนอบริการใหม� ๆ ที่มีความรวดเร็วใน
การให�บริการและมีความแตกต�างจากคู�แข�งขันในตลาด 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

28. กิจการมีความสามารถในการตอบสนองความต�องการ
ของลูกค�าได�เป*นอย�างด ี

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

29. กิจการสามารถสร�างความเป*นผู�นําด�านเทคโนโลยีในการ
บริการรวมทั้งการใช�เทคโนโลยีในการให�บริการที่
เหนือกว�าคู�แข�งขัน 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

30. กิจการมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทรัพยากร
อย�างมีประสทิธิภาพ ซ่ึงมีผลในการลดค�าใช�จ�ายหรือมี
ต�นทุนที่ต่ํากว�าคู�แข�ง 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

31. กิจการมีความสามารถในการเรียนรู�และสร�างสรรค!การ
ให�บริการ อันจะนําไปสู�การสร�างนวัตกรรมการบริการ
ใหม� ๆ อย�างต�อเนื่อง 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

ผลการดําเนินงานของธุรกิจ (Business Performance)   

32. กิจการมีภาพลักษณ!ที่ดีในการให�บริการจนเป*นที่ยอมรับ
จากลูกค�า 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

33. กิจการมีลูกค�าเพิ่มข้ึนอย�างต�อเนื่องเม่ือเทียบกับอดีตที่
ผ�านมา 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

34. กิจการมีส�วนแบ�งทางการตลาดเพิ่มข้ึนอย�างต�อเนื่อง +1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 
35. กิจการมีรายได�จากการดาํเนินงานที่เพิ่มข้ึนอย�าง

ต�อเนื่องเม่ือเทียบกับอดีตที่ผ�านมา 
+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

36. กิจการมีความสามารถในการทํากําไรได�เพิ่มข้ึนอย�าง
ต�อเนื่อง 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 
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ตารางท่ี 27 ค�าดัชนีความสอดคล�องของข�อคําถามกับวัตถุประสงค! (ต�อ) 
 

การดําเนินงาน 

ประมาณค�าความ
คิดเห็นของ

ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 
ค�า
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 

สภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจ (Business Environmental Dynamism)  

37. ความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศ  และ  ระดับ
โลกทําให�กิจการจําเป*นต�องปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ดําเนินงานให�สอดคล�องกับสถานการณ!ทางเศรษฐกิจ 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

38. พฤติกรรมผู�บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปส�งผลกระทบต�อ
ความสามารถด�านการดําเนนิงานของธุรกิจ 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

39. ป:จจุบนัเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว ทาํให�
กิจการประสบป:ญหาในการวางแผนการดําเนนิงาน 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

40. ความรุนแรงทางการแข�งขันที่สูงในป:จจุบันทําให�กิจการ
ต�องมีการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมบริการ
รูปแบบใหม�อย�างต�อเนื่อง 

+1 +1 +1 1.0 ใช�ได� 

 
หมายเหตุ : รายชื่อผู�เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือ จํานวน 3 ท�าน ได�แก�  

1. รองศาสตราจารย! ดร.สมสรรญก! วงษ!อยู�น�อย ท่ีปรึกษาอธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี 
2. ผู�ช�วยศาสตราจารย! ดร.กฤตชน วงศ!รัตน! คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี 
3. ดร.รุ�งโรจน! สีเหลืองสวัสด์ิ ท่ีปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย 

และท่ีปรึกษาสมาคมธุรกิจท�องเท่ียวหัวหิน ชะอํา  
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ตารางท่ี 28 ค�าอํานาจจําแนกรายข�อและความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
 

 
 

ข�อ 
ค�าอํานาจจําแนก 

(Discrimination Power) 
ค�าความเช่ือมั่น 

(Cronbach Alpha) 

1. ความสามารถทางนวัตกรรมบริการ  

 

1.1 แนวคิดนวัตกรรมบริการ (Service Innovation Idea)   

1 0.584 

2 0.867 

3 0.691 

4 0.777 

รวม  0.870 

1.2 ความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี 
     (Technology Integration Ability)  

 

 
1 0.649 

2 0.830 

3 0.746 

4 0.636 

รวม  0.864 

1.3 การผสานความร�วมมือกันของธุรกิจ 
     (Business Co-creation Synergy)  

  

1 0.619  
2 0.641  
3 0.760  
4 0.781  
5 0.732  

รวม  0.875 

2. ผลกระทบท่ีเกิดจากความสามารถทางนวัตกรรมบริการ   

2.1 โอกาสทางการตลาด (Market Opportunity)   

1 0.630  

2 0.772  

3 0.872  

4 0.621  

รวม  0.820 
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ตารางท่ี 28 ค�าอํานาจจําแนกรายข�อและความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (ต�อ) 
 

 
 
 
 
 
 

ข�อ 
ค�าอํานาจจําแนก 

(Discrimination Power) 
ค�าความเช่ือม่ัน 

(Cronbach Alpha) 

2.2 ประสิทธิภาพการแข�งขัน (Competitive Efficiency)  

 

1 0.627 

2 0.785 

3 0.722 

4 0.738 

     5 0.797  

รวม  0.885 

2.3 ผลการดําเนินงาน (Business Performance)   

1 0.524  
2 0.876  
3 0.886  
4 0.918  
5 0.639  

รวม  0.904 

3. ผลกระทบท่ีเกิดจากความสามารถทางนวัตกรรมบริการ  

 

3.2 การรับรู�คุณค�าของลูกค�า 
     (Perception of Customer Value) 

 

1 0.590 

2 0.703 

3 0.757 

4 0.726 

รวม  0.850 
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ตารางท่ี 29 การวัดความเหมาะสมของข�อมูลตัวอย�าง Kaiser-Meyer –Olkin Measure of Sampling 
Adequacy (KMO) 

 

ตัวแปร ค�า KMO 

1. การบูรณาการความรู�ขององค!กร (OKI) 0.845 

2. การรับรู�คุณค�าของลูกค�า (PCV) 0.688 

3. แนวคิดนวัตกรรมการบริการ (SII) 0.779 

4. ความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลย ี(TIA) 0.785 

5. การผสานความร�วมมือกันของธุรกิจ (BCS) 0.862 

6. โอกาสทางการตลาด (MO) 0.752 

7. ประสิทธิภาพการแข�งขัน (CE) 0.879 

8. ผลการดําเนินงานของธุรกิจ (BP) 0.808 

9. สภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจ (BED) 0.700 

 
ตารางท่ี 30 ค�าน้ําหนักองค!ประกอบ Factor Loading 
 

ข�อ 
ค�านํ้าหนักองค!ประกอบ

(Factor Loading) 

1. ความสามารถทางนวัตกรรมบริการ  

1.1 แนวคิดนวัตกรรมบริการ (Service Innovation Idea)   
1 0.836 
2 0.908 
3 0.863 

4 0.880 

1.2 ความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลย ี
     (Technology Integration Ability)  

 

1 0.891 

2 0.925 

3 0.918 

4 0.906 
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ตารางท่ี 30 ค�าน้ําหนักองค!ประกอบ Factor Loading (ต�อ) 
 

ข�อ 
ค�านํ้าหนักองค!ประกอบ

(Factor Loading) 

1.3 การผสานความร�วมมือกันของธุรกิจ 

     (Business Co-creation Synergy)  
 

1 0.864 

2 0.870 

3 0.907 

4 0.912 

5 0.862 

2. ผลกระทบท่ีเกิดจากความสามารถทางนวัตกรรมบริการ  

2.1 โอกาสทางการตลาด (Market Opportunity)  

1 0.843 

2 0.807 

3 0.802 

4 0.840 

2.2 ประสิทธิภาพการแข�งขัน (Competitive Efficiency)  

1 0.856 

2 0.833 

3 0.884 

4 0.808 

5 0.871 

2.3 ผลการดาํเนินงาน (Business Performance)  

1 0.800 

2 0.917 

3 0.909 

4 0.923 

5 0.786 
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ตารางท่ี 30 ค�าน้ําหนักองค!ประกอบ Factor Loadin (ต�อ) 
 

 

ข�อ 
ค�านํ้าหนักองค!ประกอบ

(Factor Loading) 

2. ผลกระทบท่ีเกิดจากความสามารถทางนวัตกรรมบริการ  

2.4 สภาพแวดล�อมเชิงผลวัตทางธุรกิจ 
     (Business Environmental Dynamic)  

 

1 0.804 

2 0.847 

3 0.817 

4 0.826 

3. ปZจจัยท่ีส�งผลกระทบต�อความสามารถทางนวัตกรรมบริการ  

3.1 การบูรณาการความรู�ขององค!กร 
     (Organizational Knowledge Integration)  

 

1 0.844 

2 0.874 

3 0.850 

4 0.855 

5 0.827 

3.2 การรับรู�คณุค�าของลูกค�า 
     (Perception of Customer Value) 

 

1 0.765 

2 0.823 

3 0.847 

4 0.902 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

การทดสอบค�าความลําเอียงของข�อมูล 
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ตารางท่ี 31 ค�าทดสอบความลําเอียงของข�อมูล 
 

ข�อมูลท่ัวไปของธุรกิจ            
โรงแรมบูติคในประเทศไทย 

N Mean S.D. 
t-test for Equality of Means 

t Sig (2 tailed) 

1. จํานวนห�องพัก 
93 2.37 1.473 2.951 0.004 
92 3.05 1.693 

2. จํานวนเงินทุนการดําเนินงาน 
93 3.19 2.055 2.045 0.042 
92 3.83 2.151 

3. จํานวนพนักงาน 
93 2.02 1.233 0.621 0.535 
92 2.13 1.150 

4. สถานท่ีตั้งกิจการ 
93 3.22 1.481 0.520 0.604 
92 3.33 1.423 

5. กลุ�มลูกค�าหลัก 
93 3.12 1.607 2.231 0.027 
92 3.65 1.647 

6. ประสบการณMได�รับรางวัล 
93 1.54 0.501 1.399 0.163 
92 1.43 0.498  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
การทดสอบตามเง่ือนไขของการวิเคราะห�การถดถอยแบบพหุคูณ                                               

(Multiple Regression Analysis) 
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การทดสอบตามเง่ือนไขของการวิเคราะห�การถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 

 
1. การทดสอบค7าความคลาดเคล่ือนของตัวแปรตามทีการแจกแจงปกติ (Test of 

Normality) ด�วยค	า Multivariate Normality ผลการทดสอบ พบว	า ค	าความคลาดเคลื่อนของตัวแปร
มีการแจกแจงปกติ แสดงดังภาพต	อไปนี้  

1.1 ค	าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรประสิทธิภาพในการแข	งขัน  
   ตัวแปรอิสระ คือ แนวคิดนวัตกรรมการบริการ ความสามารถการบูรณาการทาง
เทคโนโลยี และการผสานความร	วมมือกันของธุรกิจ  
   ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการแข	งขัน  

 
 

ภาพท่ี 11  กราฟค	าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรความสามารถทางนวัตกรรมบริการ 3 ด�านกับประสิทธิภาพ
ในการแข	งขัน  

 
1.2 ค	าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรโอกาสทางการตลาด 

   ตัวแปรอิสระ คือ แนวคิดนวัตกรรมการบริการ ความสามารถการบูรณาการทาง
เทคโนโลยี และการผสานความร	วมมือกันของธุรกิจ  
   ตัวแปรตาม คือ โอกาสทางการตลาด  
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ภาพท่ี 12  กราฟค	าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรความสามารถทางนวัตกรรมบริการ 3 ด�านกับโอกาสทาง 
การตลาด  

 

1.3 ค	าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรผลการดําเนินงานของธุรกิจ  
   ตัวแปรอิสระ คือ ประสิทธิภาพในการแข	งขัน โอกาสทางการตลาด  
   ตัวแปรตาม คือ ผลการดําเนินงานของธูรกิจ 
  

 
 

ภาพท่ี 13  กราฟค	าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรความสามารถทางนวัตกรรมบริการ 3 ด�านกับ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
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1.4 ค	าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรผลการดําเนินงานของธุรกิจ  
   ตัวแปรอิสระ คือ ประสิทธิภาพในการแข	งขัน โอกาสทางการตลาด  
   ตัวแปรตาม คือ ผลการดําเนินงานของธูรกิจ  
   ตัวแปรแทรก คือ สภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจ 
 

 
 

ภาพท่ี 14  กราฟค	าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจ ประสิทธิภาพใน
การแข	งขัน โอกาสทางการตลาด และผลการดําเนินงานของธุรกิจ  

 

1.5 ค	าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรแนวคิดนวัตกรรมการบริการ  
   ตัวแปรอิสระ คือ การบูรณาการความรู�ขององคDกร การรับรู�คุณค	าของลูกค�า  
   ตัวแปรตาม คือ แนวคิดนวัตกรรมการบริการ 

 
ภาพท่ี 15  กราฟค	าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรการบูรณาการความรู�ขององคDกร การรับรู�คุณค	าของ

ลูกค�า และแนวคิดนวัตกรรมการบริการ 
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1.6 ค	าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรแนวคิดนวัตกรรมการบริการ  
   ตัวแปรอิสระ คือ การบูรณาการความรู�ขององคDกร การรับรู�คุณค	าของลูกค�า  
   ตัวแปรตาม คือ ความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี 
 

 
 
ภาพท่ี 16  กราฟค	าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรการบูรณาการความรู�ขององคDกร การรับรู�คุณค	า

ของลูกค�า และความสามารถการบูรณาการทางเทคโนโลยี 
 

1.7 ค	าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรแนวคิดนวัตกรรมการบริการ  
   ตัวแปรอิสระ คือ การบูรณาการความรู�ขององคDกร การรับรู�คุณค	าของลูกค�า  
   ตัวแปรตาม คือ การผสานความร	วมมือกันของธุรกิจ 
 

 
 

ภาพท่ี 17  กราฟค	าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรการบูรณาการความรู�ขององคDกร การรับรู�คุณค	า
ของลูกค�า และการผสานความร	วมมือกันของธุรกิจ 
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2. การทดสอบค7าแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนเปAนค7าคงท่ีท่ีไม7ทราบค7า 
(Homoscedasticity) 
  การทดสอบค	าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเปGนค	าคงท่ี โดยพิจารณาจาก
แผนภาพการกระจาย Scatter Plot ผลการทดสอบ พบว	า ค	าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน
ส	วนใหญ	กระจายเหนือและใต�ระดับ 0 ซ่ึงกระจายอยู	ในช	วงแคบ ดังนั้นจึงสรุปได�ว	าค	าแปรปรวนของ
ความคลาดเคลื่อนเปGนค	าคงท่ี แสดงดังภาพต	อไปนี้  

2.1 ค	าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนตัวแปรตามประสิทธิภาพในการแข	งขัน 

 
 

 

ภาพท่ี 18 กราฟค	าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตามประสิทธิภาพในการแข	งขัน 
 

2.2 ค	าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนตัวแปรตามโอกาสทางการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 19 กราฟค	าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตามโอกาสทางการตลาด 
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2.3 ค	าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนตัวแปรตามผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 20 กราฟค	าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตามผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
 

2.4 ค	าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนตัวแปรตามแนวคิดนวัตกรรมการบริการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 21 กราฟค	าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตามแนวคิดนวัตกรรมการบริการ 
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2.5 ค	าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนตัวแปรตามความสามารถการบูรณาการ              
ทางเทคโนโลยี 

 
 
ภาพท่ี 22 กราฟค	าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตามความสามารถการบูรณาการ                

ทางเทคโนโลยี 
 

2.6 ค	าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนตัวแปรตามการผสานความร	วมมือกัน
ของธุรกิจ 

 
 
ภาพท่ี 23 กราฟค	าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตามการผสานความร	วมมือกัน

ของธุรกิจ 
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3. ค7าความคลาดเคล่ือนแต7ละค7าเปAนอิสระต7อกัน (Autocorrelation)  
  การทดสอบค	าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรอิสระ โดยใช�ค	า Durbin-Watson จากผล
การทดสอบ พบว	า ค	าอยู	ระหว	าง 1.5 – 2.5 แสดงว	าตัวแปรอิสระไม	มีความสัมพันธDระหว	างกัน แสดง
ดังตารางท่ี 32 ต	อไปนี้  
 
ตารางท่ี 32 การทดสอบค	าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรอิสระ โดยใช�ค	า Durbin – Watson 

โมเดล Durbin-Watson 

โมเดลท่ี 1 : การทดสอบผลกระทบของความสามารถทางนวัตกรรมบริการ 3 
ด�านท่ีมีต	อประสิทธิภาพในการแข	งขัน 

1.715 

โมเดลท่ี 2 : การทดสอบผลกระทบของความสามารถทางนวัตกรรมบริการ 3 
ด�านท่ีมีต	อโอกาสทางการตลาด 

2.118 

โมเดลท่ี 3 : การทดสอบผลกระทบของประสิทธิภาพในการแข	งขัน โอกาสทาง
การตลาด ท่ีมีต	อผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

1.716 

โมเดลท่ี 4 : การทดสอบผลกระทบของสภาพแวดล�อมเชิงพลวัตทางธุรกิจท่ีมีต	อ
ความสัมพันธDระหว	างประสิทธิภาพในการแข	งขัน โอกาสทางการตลาดกับผล
การดําเนินงานของธุรกิจ 

1.981 

โมเดลท่ี 5 : การทดสอบผลกระทบของการบูรณาการความรู�ขององคDกร การ
รับรู�คุณค	าของลูกค�าท่ีมีต	อแนวคิดนวัตกรรมการบริการ 

1.914 

โมเดลท่ี 6 : การทดสอบผลกระทบของการบูรณาการความรู�ขององคDกร การ
รับรู�คุณค	าของลูกค�าท่ีมีต	อความสามารถการบูรณาการทาง
เทคโนโลยี 

1.765 

โมเดลท่ี 7 : การทดสอบผลกระทบของการบูรณาการความรู�ขององคDกร การ
รับรู�คุณค	าของลูกค�าท่ีมีต	อการผสานความร	วมมือกันของธุรกิจ 

1.918 

 
4. การทดสอบค7าความสัมพันธ�ระหว7างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity)  

  การทดสอบ Multicollinearity พบว	า ค	าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธDระหว	างตัวแปรอิสระ
ท้ังหมดมีค	าน�อยกว	า 0.80 แสดงว	าตัวแปรต	าง ๆ ไม	มีความสัมพันธDกัน (Cooper and Schindler, 
2006) ดังตารางท่ี 33  
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ตารางท่ี 33 การทดสอบค	าความสัมพันธDระหว	างตัวแปรอิสระ  

  *P <0.05, **P<0.01  

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปร OKI  PCV SII  TIA  BCS  CE  MO  BP  BED  

x̄  4.09  4.45  4.15  4.01  3.92  3.89  4.17  4.06  3.87  

SD 0.63  0.54  0.68  0.76  0.72  0.68  0.61  0.75  0.73  
OKI          
PCV .569**                
SII .528** .644**              
TIA .457** .645** .700**            
BCS .549** .553** .673** .664**          
CE .497** .544** .754** .678** .663**       
MO .512** .621** .691** .619** .571** .769**    
BP .492** .415** .518** .525** .568** .695** .635**    
BED .354** .273** .261** .267** .376** .236** .154* .075  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
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ตารางท่ี 34 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 

ข�อมูลท่ัวไปของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย จํานวน ร�อยละ 

1. จํานวนห�องพัก   
น�อยกว%า 20 ห�อง 57 30.81 
21-40 ห�อง 47 25.41 
41-60 ห�อง 24 12.97 
61-80 ห�อง 15 8.11 
81-100 ห�อง 34 18.38 
มากกว%า 100 ห�อง 8 4.32 

รวม    185    100.00 

2. ระยะเวลาในการประกอบกิจการ   
น�อยกว%า 5 ป0 70 37.84 
5 - 10 ป0  93 50.27 
11 - 15 ป0 16 8.65 
มากกว%า 15 ป0 6 3.24 

รวม   185  100.00 

3. จํานวนเงินทุนการดําเนินงาน   
น�อยกว%า 10 ล�านบาท 48 25.95 
11 - 20 ล�านบาท 38 20.54 
21-30 ล�านบาท 14 7.57 
31-40 ล�านบาท 8 4.32 
41-50 ล�านบาท 11 5.95 
สูงกว%า 50 ล�านบาท 66 35.68 

รวม 185 100.00 
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ตารางท่ี 34 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม (ต%อ) 

 

ข�อมูลท่ัวไปของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย จํานวน ร�อยละ 

4. จํานวนพนักงาน   
น�อยกว%า 20 คน 84 45.41 
20 - 30 คน 43 23.24 
31 – 50 คน  18 9.73 
มากกว%า 50 คน 40 21.62 

รวม 185 100.00 

5. สถานท่ีตั้งกิจการ   
ภาคกลาง  33 17.84 
ภาคตะวันออก 35 18.92 
ภาคตะวันตก 7 3.78 
ภาคเหนือ  69 37.30 
ภาคใต� 41 22.16 

รวม 185 100.00 

6. กลุ%มลูกค�าหลักของธุรกิจ   
ลูกค�าภายในประเทศ 38 20.54 
ลูกค�ากลุ%มเอเชีย  23 12.43 
ลูกค�ากลุ%มยุโรป 35 18.92 
ลูกค�ากลุ%มอเมริกา 1 0.54 
กลุ%มลูกค�าอ่ืน ๆ 86 46.49 
Missing 2 1.08 

รวม 185 100.00 

7. ประสบการณEได�รับรางวัลเก่ียวกับโรงแรมหรือ
คุณภาพการบริการดีเยี่ยม 

ไม%เคยได�รับ 
เคยได�รับ 

  
95 51.35 

90 48.65 

รวม 185 100.00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
หนังสือขอเชิญเป�นผู�เช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก ซ 

หนังสือขอความอนุเคราะห�ข�อมูล 
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