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 The objective of this research was to investigate the Network Strategy 
Capability that effecting to the Market Opportunity, the Competitive Advantage, and 
the Corporate Performance. The Dynamism Environment was a moderator between 
these causal relationships.  This research also investigated to the cause factors of the 
Network Strategy Capability such as the Perceived Competitive Intensity, and the 
Business Relationship Awareness. Conducted research by mixed methodology, begin 
with quantitative research to test the causal relationships and used questionnaire as 
an instrument with 263 hotel’s executives in Thailand, and followed by qualitative 
research with phenomenology method, in-depth interview to the executives of hotel in 
Thailand that used to have a service reward and good hotel management. The statistic 
to test hypothesis was multiple regression analysis. 
 The results show that 1) Network Strategy Capability  composted of 
Knowledge  Sharing  Competency, Trust on Mutual Benefit, and Co-Cultural 
Organization positive, these factors were effected to the Market Opportunity and the 
Competitive  Advantage. 2) Market Opportunity and Competitive Advantage were 
positive effect to the Corporate Performance. 3) Dynamism Environment was positive 
effected to the relationships between the Market Opportunity and the Corporate 
Performance, but not effected to the relationships between the Competitive Advantage 
and the Corporate Performance. 4) Perceived  Competitive Intensity, and Business 
Relationship Awareness were positive effect to the Network Strategy Capability .  

 The research contributed the theoretical integration of Network Strategy 
Capability on Hotel business in Thailand. It can be used as a guideline to develop a 
Network Strategy Capability in order to enhanced effective and good performance in 
organization. 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 
             แนวคิดในการจัดการเครือข่ายนั้น เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปัจเจกบุคคลเริ่มมีการ
ติดต่อสื่อสารเพ่ือที่จะคบค้าสมาคมกับบุคคลอ่ืน หรือกลุ่มและเครือข่ายอ่ืนๆ ซึ่งแนวคิดนั้นเป็นไป
เพ่ือที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยคาดหวังถึงยุทธศาสตร์ความเป็นเครือข่ายในการแก้ไขปัญหา
และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยแนวคิดดังกล่าว เป็นหลักการเบื้องต้นที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
บุคคลผู้ที่ได้เห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม และมีความต้องการที่จะแก้ไขสถานการณ์ของการ
จัดการเครือข่าย โดยมุ่งเน้นกระบวนการจัดการของเครือข่าย (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร , 2548) 
เครือข่าย ตามความหมายของเสรี พงศ์พิศ นั้นหมายถึง ขบวนการทางสังคมที่เกิดจากการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร และสถาบัน โดยมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกันหรือ
ตามที่ตกลงกัน โดยการด าเนินกิจกรรมนั้นๆสมาชิกยังคงสามารถด าเนินงานอย่างเป็นเอกเทศไม่ขึ้น
ต่อกัน  
             การเชื่อมโยงเครือข่าย เป็นการประสานความสัมพันธ์และความร่วมมือในการบริหาร
จัดการเครือข่าย เพ่ือน าไปสู่การสร้างคุณค่า มูลค่าเพ่ิม และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจภายใต้พล
วัตรของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ เช่น องค์ประกอบของเครือข่าย โครงสร้างองค์กรเครือข่าย ระบบ
การบริหารจัดการเครือข่าย และขบวนการทางสังคม (จุฑาทิพย์ ภัทรวาท, 2558) สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
ปัจจัยที่ภาคธุรกิจจ าเป็นต้องค านึงถึงในการสร้างกลยุทธ์เครือข่ายเพ่ือน ามาซึ่งผลการด าเนินงานที่
ดีกว่า หลายธุรกิจได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจจนประสบความส าเร็จอย่างโดดเด่น 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากธุรกิจหลายภาคส่วนใน
การติดต่อการค้า ประสานงานและผนึกก าลังในการน าพาธุรกิจไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทาง ความส าเร็จ
ในการจัดรูปแบบกลยุทธ์เครือข่ายและการจัดการเครือข่ายจนประสบความส าเร็จนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจ
และน่าค้นหาเพื่อเป็นแบบอย่างในการสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ของการสร้างกลยุทธ์เครือข่าย
และน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งสามารถเป็นแนวทางให้ภาครัฐ
น าไปประยุกต์ใช้เพ่ือนสร้างกรอบการส่งเสริมความส าเร็จของธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว  
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             อุตสาหกรรมธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความส าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาล จากการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในประเทศไทยให้มีการเติบโตขึ้นในแต่ละปี แม้ว่าบางช่วงเวลาอาจมีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบ
การขยายตัวด้านการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศก็ตาม จากประมาณการความต้องการ
ก าลังคนของภาคอุตสาหกรรมบริการที่พัก ในช่วงปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมาถึงปัจจุบันนั้น ชี้ให้เห็นว่า
โรงแรม  ภัตตาคาร และร้านอาหาร มียอดของอัตราส่วนก าลังคนที่ต้องการในสัดส่วนที่เติบโตเพ่ิมขึ้น
อย่างเป็นล าดับ ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจทั้ง
ภายในประเทศและเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนโดยมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา (สถาบันเพ่ือ
การพัฒนาประเทศไทย, 2558) อย่างไรก็ตามธุรกิจการท่องเที่ยวก็ยังมีศักยภาพในการการเติบโตอยู่ 
จึงนับว่าอุตสาหกรรมธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของชาติ ซึ่ง
ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจหนึ่งในอุตสาหกรรมธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวหลัก ที่สร้างรายได้เข้า
ประเทศ พบว่าไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ธุรกิจมีรายไดจ้ากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยว
ชาวไทยรวมกันประมาณ 141,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 จากปี 2556 โดยแบ่งเป็นยอดเงินใน
ธุรกิจโรงแรมที่เกิดจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ประมาณ 97,600 ล้าน
บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.1 จากในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 และเป็นยอดเงินในธุรกิจโรงแรมจาก
นักท่องเที่ยวชาวไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ประมาณ 43 ,600 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.8 
จากในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558)   
             การท่องเที่ยวนับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของชาติโดยรวม
และเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ท าให้รัฐบาลด าเนินนโยบายต่างๆ เพ่ือสนับสนุน อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ส าหรับประเทศไทยนั้นรัฐบาลมีแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและมีการก าหนดยุทธศาสตร์ และ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ชัดเจน โดยในปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นปี “ท่องเที่ยววิถีไทย” มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทย
มากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้คนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพ่ือสัมผัสกับวิถีไทยต่างๆ 
อันเป็นผลให้คนไทยรักวัฒนธรรมไทยและภาคภูมิใจในความเป็นชนชาติไทย โดยการท่องเที่ ยวแห่ง
ประเทศไทยเป็นผู้ท าหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยตรง (ศิริเพ็ญ ดาบเพชร, 2558: 120-121)                                
             ธุรกิจโรงแรมในปัจจุบัน ถูกแบ่งตามการวิเคราะห์สถานการณ์โดยแบ่งออกเป็นเขตภูมิภาค
ได้แก่ ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) กรุงเทพมหานคร  ภาคใต้  ภาคเหนือ  ภาคตะวันออก  
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยในแต่ละภาคนั้นมีการเน้นด้านการวิเคราะห์ถึงสภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญเป็นหลัก ทั้งนี้ในการวิเคราะห์มักค านึงถึงจ านวนห้องพัก ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึง
อุปทานของโรงแรม อัตราการเข้าพักเป็นสิ่งแสดงถึงอุปสงค์ของโรงแรม (จุรีรัตน์  ชวเจริญ , 2539) 
และการบริการที่ดีเพ่ือเพ่ิมคุณค่าต่อตัวผู้บริโภคตามล าดับ นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ถึงมาตรฐานของ
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โรงแรม รวมถึงปัจจัยผลที่จะส่งไปยังการพัฒนาศักยภาพโรงแรมเพ่ือสนองนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐบาลควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็ง และผลการด าเนินงานกลับสู่สังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการด าเนินการธุรกิจด้านโรงแรมและที่พักที่มีต่อการ
สร้างมาตรฐานและความน่าเชื่อถือของโรงแรมนั้นคือ การก าหนดระดับดาว ซึ่งเป็นมาตรวัดคุณภาพ
ในการค านวณค่าดัชนีความน่าเชื่อถือเพ่ือการใช้ การวิเคราะห์  ไม่ว่าจะหาจากแหล่งข้อมูลอ้างถึงที่
เชื่อถือกันก็ตาม การสร้างความเชื่อมั่นในก าหนดระดับดาวของโรงแรมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
รวมถึงส่งผลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญเพ่ือเพ่ิมมูลค่าในการตอบสนองความต้องการผู้บริโภคโดยตรง 
(Núñez-Serrano, Turrión, and Velázquez, 2014) สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความชัดเจนและการคิด
วิเคราะห์แบบสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมกันและกันในการบริการที่ดีแก่ลูกค้า  รวมถึงการสร้าง
ความสามารถซึ่งเป็นศักยภาพในการท าผลก าไร (Strannegard and Strannegard, 2012)  ในการ
เพ่ิมขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการที่จะท าให้เกิดการลงตัวที่ดีที่สุดในการแสวงหาผลก าไร  
ประเด็นที่ส าคัญและมีผลต่อการสร้างก าไรนั้น โรงแรมควรมีกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายอันจะส่งผล
แผ่ขยายให้เกิดเครือข่ายที่ขยายตัวขึ้นเติบโตอย่างเข้มแข็งในธุรกิจและสังคม และเป็นการสร้าง
เครื่องมืออันส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพเครือข่ายอันดีระหว่างธุรกิจโรงแรมด้วยกัน (Xiong and Hu, 
2010) เพ่ือน าไปสู่ผลส าเร็จของการด าเนินงานทางธุรกิจ  
             การด าเนินงานและการบริหารจัดการของธุรกิจต้องค านึงถึงความส าเร็จขององค์การ ไม่ว่า
จะเป็นการก าหนดด้านรูปแบบ การก าหนดโครงสร้างอย่างเป็นทางการ และมีความยืดหยุ่นแบบไม่
เป็นทางการ ขณะเดียวกันเพ่ือก าหนดด้านการวางแผน การควบคุมและรวมถึงการประสานงานที่ดี
อย่างเป็นระบบ และความสัมพันธ์อันดีต่อสภาพแวดล้อมอย่างทั่วถึง  จากแนวคิดในการศึกษาด้าน
มุมมองจากฐานทรัพยากร (Resources base Views) ที่เป็นลักษณะเฉพาะของทรัพยากรที่มีอย่าง
จ ากัด จ าเป็นต้องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการจัดการโดยผู้บริหาร ด าเนินการร่วมกัน
ตรวจสอบให้เห็นว่าองค์การที่สมบูรณ์รวมถึงการสร้างมูลค่าบนพ้ืนฐานของทรัพยากรที่ไม่ซ้ ากัน หา
ยาก มีคุณค่า  และไม่เลียนแบบได้ง่าย (Barney, 1991) สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการ
เครือข่ายโดยมีความส าคัญเป็นอย่างมากส าหรับกลยุทธ์การด าเนินงานและการบริหารจัดการของ
ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นลักษณะของธุรกิจด้านการบริการหรือไม่ก็ตาม การสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบของ
พันธมิตรทางการค้าที่เหมาะสมและมีเป้าหมายร่วมกันในเครือข่ายอย่างชัดเจนจึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินงานภายใต้ทรัพยากรที่เหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและ
ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่ต้องการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก (Ta-Ping Lu and 
others, 2013)  จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายมีอยู่อย่าง
มากมาย แต่ประเด็นที่น่าสนใจในบริบทไทยนั้น ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ 
เป็นการบริหารจัดการองค์ความรู้เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน ร่วมปฏิบัติให้เกิดความสอดคล้อง
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เป็นแนวทางเดียวกันเป็นกระบวนการ คิดสร้างสรรค์ ส่งเสริม  นวัตกรรมรวมถึงการถ่ายโอนความรู้
ประสบการณ์ปฏิสัมพันธ์กิจกรรมร่วมกัน  (Sánchez and others 2013)  2) ผสานผนึกก าลังงาน
ด าเนินงานร่วมกัน เป็นความร่วมมือเพ่ือการด าเนินกิจการที่สร้างระบบทางการค้าเพ่ือ ลดความ
เหลื่อมล้ าทางการค้ารวม ถึงการปฏิบัติการคู่ขนานในระดับองค์การที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศในทาง
ธุรกิจเพ่ิมจุดแข็งและลดจุดอ่อนลง พัฒนาควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Ohtsuki, 2012)  
3) ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน เกิดจากการที่องค์การมีความเชื่อถือระหว่างกัน การรับรู้
ถึงประโยชน์ร่วมกันอย่างเสมอภาคซื่อสัตย์ สุจริต พร้อมทั้งมีความยุติธรรม มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารอย่างชัดเจน เที่ยงตรงกับธุรกิจในเครือข่ายเป็นอย่างดี และให้ความร่วมมือในการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน (Burke and others, 2007) และ 4) การร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร เกิด
จากผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดทิศทางร่วมกันในความมุ่งมั่นเพ่ือพัฒนาและเพ่ือการมุ่งเน้นไปยังลูกค้า 
สร้างภาวะผู้น าการยอมรับ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลในการปฏิบัติรวมทั้งการฝึกอบรม การจัด
กระบวนการท างานเป็นทีม และการใช้สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ (Vecchi and 
Brennan, 2009)  
             ผลลัพธ์ของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายที่ประกอบไปด้วยปัจจัยดังกล่าวก่อข้างต้นนั้น
ก่อให้เกิด โอกาสทางการตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยเอ้ือต่อความสามารถของธุรกิจในการตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้า ในการแสวงหากลุ่มลูกค้าใหม่เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพทางการตลาดสู่ความ
มั่นคงยั่งยืนของกิจการ (Kotler, 1994)  และเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งเป็น
ความสามารถพิเศษขององค์การที่คู่แข่งขันไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ รวมทั้งส่งผลให้คู่แข่งต้องท า
การปรับตัวก่อนที่จะเลียนแบบความสามารถได้ เช่น นวัตกรรม ระบบการจัดการภายในองค์การ 
(Ghapanchi, Wohlin, and Aurum, 2014)  และท้ายสุดปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์การ สามารถก่อให้เกิดผลในเชิงบวกหรือลบต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ผู้บริโภคนั้น โดยพบว่า ความผันผวนทางสภาพแวดล้อมอาจมีผลกระทบต่อกลยุทธ์และการปฏิบัติงาน
ของธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม (Li and Liu, 2014)  
             ดังนั้นเพ่ือความอยู่รอดและเติบในธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจึงควรมีการรับรู้ถึงความรุนแรงใน
การแข่งขัน  ค านึงถึงการแข่งขันที่นับวันนั้นมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นในด้านต่างๆ รวมถึงการแข่งขัน
ระหว่างกิจการประเภทเดียวกัน ธุรกิจจึงมีการแสวงหาวิธีการหรือกลยุทธ์ที่จะตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าได้ ซึ่งกระบวนการสร้างกลุ่มพันธมิตรทางการค้าเพ่ือเชื่อมโยง
และรวมเครือข่ายประเภทธุรกิจที่สอดคล้องในห่วงโซ่อุปทาน นั้นเป็นหนทางเลือกหนึ่งที่ธุรกิจควร
น ามาพิจารณา (Gündüz, and Semercišz, 2012) ด้วยเหตุที่การลงทุนธุรกิจของผู้ประกอบการนั้นได้
ค านึงถึงความส าคัญของการด าเนินงานในทุก ๆ มิติ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมจึงสามารถสร้าง
ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย เพ่ือให้ได้ผลการด าเนินงานที่มุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการที่ดี การ
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ตระหนักรู้ถึงการสานความสัมพันธ์ทางธุรกิจเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทางพันธมิตรและการให้การ
สนับสนุนทางเครือข่ายเชิงพาณิชย์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพ่ือให้กิจการรอดพ้น
จากผลกระทบที่อาจส่งผลต่อความอยู่รอด และสามารถชนะอุปสรรคที่มีการแข่งขันสูงในสภาวะที่มี
การขยายตัวทางการแข่งขันในทางธุรกิจ (Cobbs, 2011) 
             การศึกษาวิจัยในธุรกิจด้านโรงแรมในช่วงที่ผ่านมา พบว่า การเชื่อมโยงในกลุ่มพันธมิตร มี
หลากหลายมุมมองที่ท าการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเข้าพักโรงแรม  ความพึงพอใจในการใช้
บริการของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ  รวมถึงการการเลือกพักโรงแรมที่มีความ
ต่างกันตามระดับดาว เป็นต้น แตป่ัจจุบันยังมีการท าวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายไม่มากนัก 
ซึ่งเป็นการศึกษาในแนวการสร้างความส าเร็จของผลการด าเนินงานธุรกิจโรงแรมได้อย่างเป็น
กระบวนการและเป็นระบบ  ในทางธุรกิจนั้น ปัจจัยที่ส่งเสริมท าให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืนและสร้างผล
ก าไรได้นั้นต้องเกิดจากความร่วมมือ การผสานผนึกก าลังกันรวมถึงความไว้วางใจต่อกันของ
ผู้ประกอบการเพ่ือเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและได้รับการยอมรับจากลูกค้า  เกิด
จากความพึงพอใจท าให้ได้ผลก าไรอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็น “ผลการด าเนินงานของธุรกิจ” ที่เกิดขึ้น
โดยศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายนั่นเอง 
             จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้นการวิจัยนี้จึงได้มุ่งศึกษาศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายเพ่ือผล
การด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย โดยให้ความส าคัญกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย ทั้งนี้
ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยนี้สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารเชื่อมโยงข้อมูลต่างองค์การที่ด าเนิน
ธุรกิจเช่นเดียวกัน เพ่ือการพัฒนาให้เกิดผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม รวมถึงเป็นประโยชน์ใน
ส่วนที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่มีส่วนสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องในการน าข้อมูลที่
ได้ไปเป็นกรอบพิจารณาในการวางนโยบาย รวมทั้งการก าหนดแผนล่วงหน้าของกิจการธุรกิจเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแข่งขันสู่ความส าเร็จในระดับธุรกิจและระดับอุตสาหกรรม
โรงแรมในประเทศไทยต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 
             1. เพ่ือทดสอบผลกระทบของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย ที่มีต่อโอกาสทางการตลาด   
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย   
             2. เพ่ือทดสอบผลกระทบของโอกาสทางการตลาด และความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
             3. เพ่ือทดสอบผลกระทบความผันผวนของสภาพแวดล้อม ที่มีต่อความสัมพันธ์โอกาส 
ทางการตลาด และความได้เปรียบทางการแข่งขันกับผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทย 
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             4. เพ่ือทดสอบผลกระทบของการรับรู้ความรุนแรงทางการแข่งขัน การตระหนักรู้ถึง 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
             5. เพ่ือพัฒนารูปแบบกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย  
 

ค ำถำมของงำนวิจัย 
 

             เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และเป็นแนวทางการหาค าตอบของงานวิจัยใน
ครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถามส าหรับงานวิจัยดังนี้ 
             1. ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายส่งผลกระทบต่อ โอกาสทางการตลาด ความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยอย่างไร 
             2. โอกาสทางการตลาด และความได้เปรียบทางการแข่งขันส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยอย่างไร 
             3. ความผันผวนทางสภาพแวดล้อมส่งผลกระทบต่อโอกาสทางการตลาด และความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันกับผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยอย่างไร 
             4. การรับรู้ความรุนแรงทางการแข่งขัน การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจส่งผล
กระทบต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยอย่างไร 
             5. รูปแบบกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยควรเป็นอย่างไร 
 

สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 
             1. สมมติฐานที่ 1ก ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้ มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อโอกาสทางตลาดของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย       
                สมมติฐานที่ 1ข ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้ มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
             2. สมมติฐานที่ 2ก ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อโอกาสทางตลาดของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย       
                สมมติฐานที่ 2ข ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
             3. สมมติฐานที่ 3ก ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์
ร่วมกัน มีผลกระทบเชิงบวกโอกาสทางตลาด ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย                                         
                สมมติฐานที่ 3ข ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์
ร่วมกัน มีผลกระทบเชิงบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย   
             4. สมมติฐานที่ 4ก ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่าง
องค์กร มีผลกระทบเชิงบวกต่อโอกาสทางตลาด ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 



 
 
 

7 
 

                สมมติฐานที่ 4ข ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร 
มีผลกระทบเชิงบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
             5. สมมติฐานที่ 5 โอกาสทางการตลาดส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
             6. สมมติฐานที่ 6 ความได้เปรียบทางการแข่งขันส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
             7. สมมติฐานที่ 7ก ความผันผวนทางสภาพแวดล้อม มีผลกระทบเชิงบวกต่อความสัมพันธ์
ระหว่างโอกาสทางการตลาด กับผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
        สมมติฐานที่ 7ข ความผันผวนทางสภาพแวดล้อม มีผลกระทบเชิงบวกต่อความสัมพันธ์
ระหว่างความได้เปรียบทางการแข่งขัน กับผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย  
    8. สมมติฐานที่ 8ก การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน มีผลกระทบเชิงบวกต่อศักยภาพกล
ยุทธ์เครือข่ายด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
        สมมติฐานที่ 8ข  การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน มีผลกระทบเชิงบวกต่อศักยภาพ
กลยุทธ์เครือข่ายด้านการผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
                 สมมติฐานที่ 8ค การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน มีผลกระทบเชิงบวกต่อศักยภาพ
กลยุทธ์เครือข่ายด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
                 สมมติฐานที่ 8ง การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน มีผลกระทบเชิงบวกต่อศักยภาพกล
ยุทธ์เครือข่ายด้านการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กรของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
             9. สมมติฐานที่ 9ก การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
                สมมติฐานที่ 9ข การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกันธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
                สมมติฐานที่ 9ค การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน ของธุรกิจโรงแรมในประเทศ 
                สมมติฐานที่ 9ง การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกันของธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทย 

 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

 
                   1.  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยจ านวน 
1,311 แห่ง ประกอบด้วย โรงแรมระดับสามดาว 867 แห่ง ระดับสี่ดาว 336 แห่ง และระดับห้าดาว 
108 แห่ง (Booking.com, 2558)   
               2.  พ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ 
ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม เนื่องจากผู้บริหารเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในการบริหารจัดการโดยรวมจึงสามารถ
เป็นตัวแทนในการตอบแบบสอบถามได้ดี 
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                 3.  ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 - 4 
มกราคม 2559 ระยะเวลา 2 เดือน 
              4.  ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลัก
ทฤษฎีความน่าจะเป็น (non probability sampling) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) 
โดย เลือกเก็บรวบรวมข้อมูลจากธุรกิจโรงแรมที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับสถานประกอบการดีเด่นด้านการ
บริหารจัดการความสัมพันธ์ทั้งภายในและนอกองค์กร รวมถึงสถานประกอบการด้านบริการที่ดี
ประจ าปี 2557 จ านวน 6 ราย เพ่ือน ามาสู่กระบวนการอธิบายรายละเอียดศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 
เพ่ิมเพ่ือผลการด าเนินงานขององค์กรต่อไป 
                  5.  ตัวแปรที่ใช้ในการท าวิจัย 
      กลุ่มที่ 1 การทดสอบผลกระทบของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความสามารถในการ
แบ่งปันความรู้  ด้านผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน  ด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์
ร่วมกัน และด้านการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร ที่มีต่อโอกาสทางการตลาด  ความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน และผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
      ตัวแปรอิสระ ได้แก่  ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้  
ด้านผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน  ด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน  และด้าน
การร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร  
      ตัวแปรตาม ได้แก่ โอกาสทางการตลาด ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจ 
          กลุ่มที่ 2 การทดสอบผลกระทบของโอกาสทางการตลาด ความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน  ที่มีต่อผลการด าเนินงานธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
      ตัวแปรอิสระ ได้แก่ โอกาสทางการตลาด และความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
      ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการด าเนินงานธุรกิจ 
      กลุ่มท่ี 3 การทดสอบความผันผวนทางสภาพแวดล้อมที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่าง 
โอกาสทางการตลาด ความได้เปรียบทางการแข่งขัน กับผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทย  
      ตัวแปรอิสระ ได้แก่ โอกาสทางการตลาด และความได้เปรียบทางการแข่งขัน                            
      ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
      กลุ่มท่ี 4 การทดสอบผลกระทบของการรับรู้ความรุนแรงทางการแข่งขันที่มีต่อศักยภาพ
กลยุทธ์เครือข่ายด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้ ด้านผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน  
ด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน และด้านการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร    
       ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน 
        ตัวแปรตาม ได้แก่ ด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้ ด้านผสานผนึกก าลังการ
ด าเนินงานร่วมกัน ด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน และด้านการร่วมสร้างคุณค่า
วัฒนธรรมต่างองค์กร    
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              กลุ่มที่ 5 การทดสอบผลกระทบของการตระหนักถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีต่อด้าน
ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ ด้านผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน ด้านความไว้วางใจที่
รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน และด้านการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร  
                  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การตระหนักถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  
                  ตัวแปรตาม ได้แก่ ด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้ ด้านผสานผนึกก าลัง 
การด าเนินงานร่วมกัน  ด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน และด้านการร่วมสร้างคุณค่า
วัฒนธรรมต่างองค์กร    
      ตัวแปรควบคุม (Control  Variables) 
      ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ขนาดของกิจการ (Firm size)  มาตรฐานของโรงแรม (Hotel 
Standard) และ ประเภทโรงแรม (Types Hotels) 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

                ธุรกิจโรงแรม  (Business Hotels) หมายถึง ธุรกิจโรงแรมตั้งแต่ระดับสามดาว สี่ดาว  
และห้าดาวที่ด าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการที่พักแรม  อาหาร  รวมสิ่งที่สามารถอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ให้แก่ลูกค้าและนักท่องเที่ยว 
                1. การรับรู้ความรุนแรงทางการแข่งขัน (Perceived Competitive Intensity) 
หมายถึง การที่ผู้บริหารกิจการมีการรับรู้ค านึงถึงปัญหาการแข่งขันที่มีความรุนแรงทางการตลาดของ
ธุรกิจโรงแรม ซึ่งในการด าเนินธุรกิจมีความคาดหวังเพ่ือที่จะท าให้ธุรกิจสามารถแสวงหาและด าเนิน
อยู่ต่อได้ จะต้องมีความพยายามหาวิธีการรวมทั้งกลยุทธ์เพ่ือให้กิจการอยู่รอด มีข้อมูลของคู่แข่งขัน
พร้อมจะรับมือกับบริบทที่มีการแข่งขันที่รุนแรง 
                2.การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship Awareness) 
หมายถึง การสนับสนุนที่มีระหว่างกันอย่างยาวนานของผู้บริหารกิจการในช่วงสภาวะการแข่งขันสูง มี
ความสัมพันธ์ในการบริหารงาน โครงสร้างของทีมรวมทั้งกระบวนการในการท างานเป็นทีม รวมถึง
ความมุ่งม่ันจริงใจได้ประโยชน์จากการด าเนินงาน  
                    3. ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย (Network Strategy Capability) หมายถึง วิธีการและ
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจให้อยู่รอดในการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ รวมทั้งแนวคิดในการ
เชื่อมโยงระหว่างกัน เพ่ือจะน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการสร้างพันธมิตรทางการค้า สร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันรวมถึงการสร้างความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอ่ืนเพ่ือผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
                3.1 ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing Competency) 
หมายถึง บุคลากรมีการจัดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมมีความเต็มใจในการแบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดความรู้ของตนเองสู่บุคคลอ่ืนโดยไม่ปิดบังอ า
พรางมุ่งม่ันตั้งใจที่จะให้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอ่ืน และการแบ่งปันความรู้จากองค์กรอ่ืนกลับ
สู่องค์กรตนเอง 
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                    3.2 ผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน (Synergy of Collaboration) หมายถึง  
ผู้บริหารและบุคลากรให้ความร่วมมือกันด้วยความเข้มแข็งเพ่ือเพ่ิมศักยภาพองค์กรกันอย่างจริงจังใน
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน เทคโนโลยี เทคนิควิธีการต่าง ๆ  สร้างกลไกส าคัญท าให้เกิดประสิทธิภาพ 
บูรณาการกระบวนการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเชื่อมโยงการท างานตามเป้าหมายที่
ก าหนดร่วมกันทุกระดับสร้างความเข้มแข็งในทุกด้านเพ่ือผลส าเร็จขององค์กร 
                3.3 ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน (Trust on Mutual Benefit) หมายถึง 
การที่องค์กรมีความเชื่อถือระหว่างกัน การรับรู้ถึงผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเสมอภาคซื่อสัตย์ สุจริต 
พร้อมทั้งยุติธรรมมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน เที่ยงตรงกับธุรกิจอ่ืนเป็นอย่างดี การด าเนิน
ธุรกิจด้วยความโปร่งใส่ (Good  Governance) เน้นหลักความไว้เนื้อเชื่อใจในการสร้างความร่วมมือ
และสร้างประโยชน์กลับมาสู่องค์กรเพ่ือสร้างพันธมิตรทางการค้าร่วมกันได้เป็นอย่างดี                    
                3.4 การร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร (Co-Cultural Organization) หมายถึง 
การสร้างค่านิยมร่วมกันระหว่างเครือข่าย โดยความตระหนัก ปลูกฝังวิถีการด าเนินการร่วมกัน เป็น
แบบอย่างและการยอมรับเชื่อถือระหว่างกัน ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจ 
รวมทั้งค่านิยมพ้ืนฐาน การรับรู้ ความต้องการ พฤติกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งกระบวนความคิด 
                    4. โอกาสทางการตลาด (Market Opportunity) หมายถึง ปัจจัยเอื้อต่อความสามารถใน
การตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และการแสวงหากลุ่ม
ลูกค้าใหม่รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
วิธีการที่หลากหลายเพ่ือความรวดเร็วและสะดวกในการเสนอผลิตภัณฑ์บริการแก่ลูกค้า 
                5. ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) หมายถึง การที่องค์กร
หาวิธีการและพยายามคิดหากลยุทธ์เพ่ือใช้ในการด าเนินงานมุ่งสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการบริการให้มี
ความแตกต่างจากคู่แข่งขัน เพ่ือให้สามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งขันรายอ่ืนได้ 
                           6. ผลการด าเนินงานของธุรกิจ (Corporate Performance) หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิด
จากการด าเนินงานได้รับผลลัพธ์ที่เป็นทั้งตัวเลขทางการเงินและไม่ใช่ตัวเลขทางการเงิน ได้แก่ รายได้
ที่ได้รับจากการด าเนินงานเป็นไปตามผลลัพธ์ที่วางไว้ รักษาฐานลูกค้าเดิม สร้างการดึงดูดแก่ลูกค้าใหม่
ในการใช้บริการรวมถึง ผลลัพธ์ทางด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของธุรกิจให้เป็นที่รู้จักรวมทั้งความพึง
พอใจและการยอมรับจากลูกค้า 
                7. ความผันผวนทางสภาพแวดล้อม (Dynamism Environment) หมายถึง ปัจจัย
ภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งเป็นผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน
อาจส่งผลเชิงบวกหรือลบต่อการด าเนินงานในปัจจุบันและอนาคต  
                8. ธุรกิจโรงแรม หมายถึง ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยที่อยู่ในระบบสารสนเทศของ 
Booking.com ที่มีระดับดาวตั้งแต่ สามดาว สี่ดาว และห้าดาวที่ด าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการที่
พัก อาหาร รวมสิ่งที่สามารถอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ลูกค้าและนักท่องเที่ยว 
                9. ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม หมายถึง ผู้ที่มีอ านาจท าหน้าที่ในการบริหารงานธุรกิจโรงแรม 
เช่น กรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้จัดการทั่วไป 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำได้รับ 
 

1. ประโยชน์เชิงทฤษฎี 
                1.1 การบูรณาการทฤษฎีมุมมองบนพ้ืนฐานทรัพยากร ทฤษฎีเครือข่าย และทฤษฎีการ
บริหารเชิงสถานการณ์ เพ่ือการยืนยันกรอบแนวความคิดศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย ซึ่งเป็นการขยาย
ผล โดยการน าทฤษฎีเหล่านี้มาอธิบายเกี่ยวกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายให้เป็นรูปแบบมากขึ้น แสดง
ให้เห็นถึงปัจจัยสาเหตุ ได้แก่ การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ และปัจจัยที่เป็นผลของผลของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายในลักษณะของโอกาสทางการตลาด 
และความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจในบริบทของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย 
 
2. ประโยชน์เชิงการจัดการ 
                2.1 สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายส าหรับผู้ประกอบการ
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ที่มีลักษณะการด าเนินงานที่มีการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจเชื่อมโยง
กันอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการเพ่ิมผลก าไรและการประกอบการธุรกิจร่วมกัน จะ
ส่งผลให้กิจการสามารถแข่งขันกับกิจการที่ ไม่ใช่พันธมิตรให้มีศักยภาพมากขึ้น มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันและความสามารถที่จะด าเนินงานได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายให้มีการน าไปประยุกต์ใช้มากข้ึน 
                2.2 ผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์ รวมถึงการวางแผน ออกแบบการด าเนินงาน
การก าหนดแนวทางพัฒนา ปรับปรุงให้เกิดศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย โดยการสร้างความสัมพันธ์
เชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจด้วยกัน รวมถึงการให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ตั้งแต่
ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ ผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน ความไว้วางใจที่รักษา
ผลประโยชน์ร่วมกัน และการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กรเพ่ือให้เกิดโอกาสทางการตลาด 
ความได้เปรียบทางการแข่งขันซึ่งจะน าไปสู่ผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น 
                2.3 ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลมาใช้จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรมีการรู้จัก
เชื่อมโยงข้อมูลต่างองค์กร รวมถึงการสร้างพันธมิตรที่ดีต่อกัน อาจจัดให้มีการอบรมการพัฒนาในด้าน
การด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย รวมถึงการใช้
ทรัพยากรร่วมกันระหว่างกิจการและผลดีเสียที่เกิดขึ้นในธุรกิจเพ่ือให้กิจ การสามารถก้าวทัน
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
                2.4 ข้อมูลที่ได้น ามาใช้เป็นแนวทางการปรับกระบวนทัศน์ของผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรมให้ตระหนักถึงการรับรู้ความรุนแรงทางการแข่งขันรวมถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจจะส่งผลต่อ
การพัฒนาศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายอย่างเป็นระบบ ครบวงจรและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายด้านการ
เพ่ิมมูลค่าทางการพัฒนาเครือข่ายต่างองค์กรเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นต่อธุรกิจและใช้
ทรัพยากรร่วมกันระหว่างองค์กรเพ่ือช่วยลดต้นทุนและเชิงบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนการ
เตรียมความพร้อมต่อการพัฒนาในธุรกิจยุคดิจิตอล 
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         2.5  ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยครั้งนี้ภาครัฐบาลสามารถน าไปเป็นตัวร่างก าหนดนโยบาย
ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้แก่ภาคเอกชน ให้มีการบริหารจัดการร่วมกันภายใต้กรอบนโยบายการ
พัฒนากลยุทธ์เครือข่ายเพ่ือผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาอย่างเป็น
ขั้นตอนระบบกลไกท่ีได้จากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

    การวิจัยเรื่อง ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายเพื่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
อธิบายผลการวิจัย  โดยเนื้อหาในบทนี้ประกอบด้วย 
 
             1. ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัย   
             2. การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย   
             3. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย   
             4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับปัจจัยผลกระทบของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 
             5. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 
             6. สรุปสมมติฐานการวิจัย 
 

ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัย 
 

             การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีที่สามารถใช้เป็นกรอบในการอธิบายความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุและผลลัพธ์ ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายเพ่ือผลการด าเนินงาน ประกอบด้วยสามทฤษฎี ได้แก่  
ทฤษฎีมุมมองบนพ้ืนฐานทรัพยากร (Resource Based View of the Firm: RBV) มุ่งเน้นอธิบาย
ความสามารถในการได้มาและใช้ทรัพยากรเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน ซึ่งต้อง
อาศัยศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายอันจะเกิดจากทรัพยากรมนุษย์ขององค์การเป็นหลัก ทฤษฎีเครือข่าย 
(Network Theory) มุ่งท่ีอธิบายศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอัน
เกิดจากกระบวนการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร และทฤษฎีการ
บริหารเชิงสถานการณ์ (Contingency Theory)  มุ่งเน้นอธิบายการก าหนดกลยุทธ์ของธุรกิจที่ต้อง
สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในขณะนั้นเนื่องจากเป็น
ตัวแปรเชิงสถานการณ์ท่ีส าคัญที่มีผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจ 
                จากทฤษฎีพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิจัยทั้งสามทฤษฎีดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้สังเคราะห์เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการอธิบายผลการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
             1. ทฤษฎีมุมมองบนพ้ืนฐานทรัพยากร (Resource-Based View of the Firm)  กล่าวถึง
องค์กรรวมทั้งหน่วยงานที่มีความแตกต่างกันสามารถท่ีจะน าทรัพยากรเพ่ือมาใช้เป็นการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ให้เกิดความสอดคล้องร่วมกันได้ (Prahalad and Hamel, 1990) ซึ่งทฤษฎีมุมมองบนพ้ืนฐาน
ทรัพยากรนี้สะท้อนถึงความสามารถขององค์กร หมายถึง ทักษะ  ความช านาญ  และความสามารถใน
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การจัดการกับทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (Kor, Mahoney, and Michael,  2007) การรวม
สินทรัพย์ทั้งที่มีตัวตน ไม่มีตัวตน รวมถึงข้อมูลผ่านกระบวนการจัดการองค์กรมาปฏิบัตินั้น ต้องมีการ
ควบคุมและดูแลติดตามอย่างใกล้ชิดมีรูปแบบโครงสร้างทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งอาจจะ
ต้องมาจากการวางแผน  การควบคุม รวมถึงการประสานงานที่ดีร่วมกันอย่างเป็นระบบ (Barney, 
1991) ทรัพยากรเหล่านี้เกี่ยวข้องกับ กระบวนการในการพัฒนา  บริการใหม่รวมถึงความสามารถใน
การยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งความสามารถในการวิเคราะห์ แหล่งที่มาของ
ทรัพยากรจะสร้างเสถียรภาพให้เกิดข้ึนแก่ องค์กร การด าเนินงานในสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังนั้นองค์กร จึงต้องปรับกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องโดย
การพัฒนาวิธีการ ความสามารถ ที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Teece, Pisano and Shuen, 
1997) เพ่ือน ามาวางแผนก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรหรือธุรกิจ ซึ่งพิจารณาจากคุณลักษณะของ
ทรัพยากรภายในธุรกิจ เนื่องจากทรัพยากรต่าง ๆ เป็นปัจจัยช่วยให้องค์กรหรือธุรกิจสามารถ
ด าเนินงานโดยใช้โอกาสและจัดการกับอุปสรรคได้อย่างแท้จริง (Priem and  Butler, 2001) ดังนั้น
การก าหนดศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย จึงนับเป็นการจัดการเชิงกลยุทธ์ตามทฤษฎีมุมมองบนพ้ืนฐาน
ทรัพยากรในมุมมองของการใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่า และการพัฒนาความสามารถขององค์กรที่เป็น
เอกลักษณ์เพ่ือน าองค์กรไปสู่เป้าหมายการด าเนินงานที่บรรลุผลส าเร็จ 
             ทฤษฎีมุมมองบนฐานทรัพยากรสามารถน ามาอธิบายกลยุทธ์เครือข่ายกับผลการด าเนินงาน
ที่จะน าไปใช้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่มีความแตกต่างกันรวมถึงความได้เปรียบทางการ
แข่งขันให้มีความเข้มแข็งเชิงธุรกิจมากขึ้นทรัพยากรภายในขององค์กรถือว่ามีความส าคัญหลัก
ประกอบไปด้วย ด้านเงินทุน ด้านบุคลากร รวมถึงสินทรัพย์ในทุกๆด้าน กระบวนทางความรู้เฉพาะ
ด้าน ชื่อเสียง  และกลยุทธ์ที่จะใช้ในการด าเนินงานทางธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ ดังนั้นศักยภาพ
กลยุทธ์เครือข่าย จึงมีคุณลักษณะที่ประกอบอันส าคัญในการบริหารจัดการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลก าไรใน
การด าเนินธุรกิจเครือข่ายร่วมกันบนพ้ืนฐานปัจจัยต่างๆ ได้แก่   การมีคุณค่า  หาได้ยาก  
ลอกเลียนแบบได้ยาก และไม่สามารถทดแทนกันได้ (Barney, 1991)  
             โดยทั่วไปแล้วการด าเนินงานแบบการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นั้น หมายถึง การท างาน
พร้อมกันขององค์กรด้วยการเปลี่ยนแปลงอาจขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม (Sher and Lee,  2004) ซึ่ง
ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ  องค์กรหรือธุรกิจจ าเป็นต้องมุ่งมั่นที่จะรักษา
ความได้เปรียบในการแข่งขันโดยเตรียมพร้อมเพ่ือปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มที่เกิดเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา (Kor, Mahoney, and Michael, 2007) และให้ความส าคัญกับการใช้ทรัพยากรที่มี
คุณค่าพัฒนาให้เกิดกลยุทธ์ที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ (Wade and Hulland, 2004) ด้วย
การค านึงถึงคุณค่าเพ่ือความยั่งยืนของธุรกิจ  การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน  การตระหนักรู้ถึง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตลอดจนต้องพิจารณาใช้สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นตัวก าหนดซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย ทั้งในด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้  
ด้านผสานผนึกก าลังการด าเนินร่วมกัน  ด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน  และด้านการ
ร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร  เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาให้เกิด
ศักยภาพลยุทธ์เครือข่ายระหว่างกันเป็นอย่างดี ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายดังกล่าว  จึงเปรียบเสมือน
ความสามารถที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์กรจะส่งผลกระทบต่อ  โอกาสทางการตลาด และความ
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ได้เปรียบทางการแข่งขัน จะท าให้องค์กรที่ท าธุรกิจร่วมกันได้รับผลตอบแทนระหว่างกัน  จากการ
ด าเนินงานของธุรกิจที่ท าให้เกิดความโดดเด่นเหนือคู่แข่งขัน 
             กล่าวโดยสรุปว่า จากขอบเขตของทฤษฎีมุมมองบนพ้ืนฐานทรัพยากรโดยมีมุมมองว่า 
ทรัพยากรภายในองค์กรหรือธุรกิจเป็นพ้ืนฐานหลักในการด าเนินงาน ดังนั้นการอธิบายผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องอาศัยการพิจารณาจากพ้ืนฐานทรัพยากร
ภายในองค์กรที่เป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดผลการด าเนินงานประกอบกับการพิจารณาถึง
ความสามารถขององค์กรซึ่งจะช่วยให้องค์กรหรือธุรกิจมีทิศทางในการก าหนดผลการด าเนินงาน 
ประกอบกับการพิจารณาถึงความสามารถขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้องค์กรหรือธุรกิจมีทิศทางในการ
ก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม และสามารถน าไปปฏิบัติจนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
                2. ทฤษฎีเครือข่าย (Network Theory) แนวคิดเครือข่ายเกิดขึ้นครั้งแรกในสาขาทางด้าน
คณิตศาสตร์ราว ปี ค.ศ. 1736 เป็นที่รู้จักแพร่หลายเชื่อมโยงองค์ประกอบหรือด้านโครงสร้างของ
ระบบซึ่งเดิมอาจมองไปถึงการน าไปใช้ทางการเมือง สถาบันต่างๆ เพ่ือจะให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกัน
อย่างเป็นระบบไม่ว่าจะทางด้านสังคมและการสร้างมิตรภาพร่วมกันระหว่างองค์กรเพ่ือให้เกิดผล
ส าเร็จ (Taticchi and others, 2012) แนวคิดความสัมพันธ์กับแนวคิดที่ว่าด้วยการพ่ึงตนเองและ
พ่ึงพาอาศัยกันได้รับความนิยมและแพร่หลายในภาคธุรกิจเมื่อประมาณทศวรรษ 1970  นี้โดย
ความหมายในขณะนั้นจ ากัดอยู่ไว้ที่เรื่องความสัมพันธ์ของบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ที่เริ่มเล็งเห็น
ความส าคัญในการจัดความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ (Connection-relationship) เป็นการเริ่มต้นใน
ของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการจัดการธุรกิจอย่างส าคัญ ซึ่งในกระบวนทัศน์ที่นี้หมายถึง วิธี
คิด วิธีปฏิบัติ วิธีให้คุณค่า ซึ่งตั้งอยู่บนฐานการมองโลกความเป็นจริงแบบหนึ่ง หรือเรียกว่า ทัศนะ
แม่บท  
             ค าว่าเครือข่ายได้รับความสนใจในแวดวงธุรกิจอย่างมาก เพราะสาเหตุ 3 ประการ ได้แก่ 
ประการที่หนึ่ง การแข่งขันแบบใหม่ (New competition) ในยุคการค้าใหม่ไม่สามารถใช้โครงสร้าง
และการบริหารจัดการแบบเก่าได้อีกต่อไป แบบเก่าเป็นแบบอ านาจล าดับชั้น (Hierarchical) จัดการ
แบบแนวดิ่งจากบนลงล่าง แม้แต่องค์กรใหญ่ ๆ มีอ านาจมากก็จัดการตัวเองแบบเดิมต่อไปไม่ได้   
ประการที่สอง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีข่าวสาร ( Information Technology) ท าให้บริษัท
สามารถปรับตัวเองและมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทอ่ืน ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประการที่
สาม  ความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีก่อให้เกิดเครื่องมือในการวิเคราะห์โครงสร้างสังคมในลักษณะที่เป็น
เครือข่าย และองค์กรต่าง ๆ ล้วนมีลักษณะเป็นเครือข่ายทั้งภายในตัวมันเองและในความสัมพันธ์กับ
ภายนอกเป็นเครือข่ายที่มีการจัดการ เครือข่ายที่ขยายความไปถึงทุกคน ทุกฝ่าย ทุกเรื่อง ไม่ใช่แค่
เรื่องของผู้บริหารไม่กี่คนเช่นในอดีต ดังนั้นเครือข่ายในแวดวงธุรกิจจึงมีความหมายหลัก ๆ ว่าคือ 
เครื่องผูกมัดทางสังคมระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในระดับปัจเจกและระดับองค์กร (เสรี พงศ์พิศ, 2548) 
             การเน้นความส าคัญโดยการบูรณาการความร่วมมือ และแนวคิดกระบวนการพัฒนา
เครือข่าย รวมถึงปัจจัยที่จะส่งผลกระทบในด้านการปฏิบัติงาน วิวัฒนาการต่างๆ ของเครือข่ายที่มี
ระหว่างองค์กรด้วยกัน ความหลากหลายกลไกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
เครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันอย่างเป็นระบบ ที่จะส่งผลต่อ
ความส าเร็จขององค์กรมีส่วนร่วมในการผลิต สร้างความรู้ และแบ่งปันความรู้ข้อมูลที่แตกต่างกัน การ
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พัฒนาเครือข่ายองค์กรด้านกลยุทธ์เทคนิคและการขยายเงินทุนทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งรวมถึง ความ
โปร่งใส่ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมเครือข่าย (Liu, 2009) เครือข่ายองค์กรจัดเป็นปัจจัย
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มสี่วนส าคัญเป็นอย่างมากในการเพ่ิมมูลค่าและความสามารถในการแข่งขัน 
ซึ่งการท างานร่วมกันของเครือข่ายที่ร่วมมือกัน สร้างคุณค่าในองค์กรเครือข่าย เชื่อมต่อระหว่างกัน
ทางความสัมพันธ์ธุรกิจ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการพัฒนาในระยะยาวของเครือข่ายจะ
ก่อให้เกิดการสร้างกลยุทธ์ที่เกิดจากความไว้วางใจในก าหนดรูปแบบพัฒนาองค์กร อีกทั้งกระบวนการ
บริหารงานด้วยความสามารถในการตอบสนองความต้องการของศักยภาพธุรกิจเครือข่ายเพ่ิมความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน (Taticchi and others, 2012) 
             การมีส่วนร่วมในรูปแบบใหม่ของความร่วมมือ รวมถึงการส่งเสริม และรักษาความสัมพันธ์
ภายในธุรกิจเครือข่ายได้กลายเป็นวิธีธรรมชาติส าหรับองค์กรเพ่ือตอบสนองความต้องการในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพตลาดการแข่งขัน แนวคิดของเครือข่ายรวมไปถึงการพัฒนาวิธีการที่จะช่วยในการ
สนับสนุนสภาพแวดล้อมที่สามารถท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายอย่างมีมีประสิทธิภาพ กับ
การพัฒนาและการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์และส่งเสริมการ
ด าเนินงานของเครือข่ายร่วมกัน จะต้องมาจากความร่วมมือรวมถึงความคิดที่ส าคัญต้องมีความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และการรักษาไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์ (Canizes and others, 2012) เครือข่ายยัง
มีความสัมพันธ์ในการสร้างโอกาสส าหรับผู้ประกอบการ โดยมีผลต่อต้นทุนรวมและยังเพ่ิมความ
หลากหลายที่จะสะท้อนให้เห็นการพ่ึงพาสูง จากงานวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการไม่เพียงติดตาม
เป้าหมายทางการค้า แต่ยังต้องตอบสนองความต้องการในด้านการใช้ทรัพยากรบุคคล คือทุนทาง
สังคม ประสิทธิภาพของผลกระทบที่เก่ียวกับต้นทุนเพ่ิมทรัพยากร และขอบเขตของการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในเครือข่ายผู้ประกอบการ เป็นต้น ทั้งนี้เครือข่ายสามารถที่จะช่วยในสร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยมที่ส่งผลต่อคุณค่าต่างองค์กรร่วมกันได้เป็นอย่างดี รวมถึงช่วยอ านวยความสะดวกในการ
แลกเปลี่ยนทางสังคมและการกระจายความยุติธรรม เพ่ือส่งผลเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
(Khayesi and  others, 2014)  ซึ่งเป็นกลไกในการเพ่ิมศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติร่วมกันได้เป็นอย่างด ี
             เครือข่ายสามารถที่จะน ากระบวนการทางด้านเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Network) 
และเครือข่ายทางสังคม (Social Network) มาประยุกต์ในการด าเนินการด้านความสัมพันธ์ ลงทุนใน
กลุ่มกิจการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ต่างตอบแทนระหว่าง
กัน ไม่ว่าจะมีผลต่อกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือจะส่งผลต่อการวางระบบ กฎเกณฑ์และ
ปฏิสัมพันธ์ทางการค้าร่วมกันอย่างแนบแน่นมากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดความสอดคล้องกับองค์กรและความ
พึงพอใจของลูกค้า เพื่อส่งผลดีกลับมายังองค์กร ในความหมายอีกนัยหนึ่งที่ส าคัญการจัดการเครือข่าย
ทางสังคม เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่มีผลต่อการด าเนินงานทางธุรกิจเพ่ือใช้เป็นการด าเนินกลยุทธ์
ขององค์กรที่มุ่งเน้นความส าคัญทางด้านการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร  เพ่ือสู่จุดมุ่งหมาย
เดียวกันความส าเร็จของธุรกิจที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน เครือข่ายเป็นกระบวนการท างานเชิง
ทฤษฎีและเชิงประจักษ์ ท าให้ได้ร่องรอยของความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคล และองค์กรที่ท างาน
ร่วมกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในรูปของเครือข่ายมากขึ้น เชื่อมโยงระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร ว่า
เป็นการกระท าในลักษณะของความสัมพันธ์ระดับบุคคลขึ้นไป  
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             ดังนั้น การสร้างเครือข่ายที่ดี ต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เป็นสมาชิกของ
เครือข่าย ให้สามารถด าเนินกิจกรรมร่วมกันเพ่ือน าไปสู่จุดหมายของเครือข่ายที่เห็นพ้องต้องกัน ให้
เกิดผลประโยชน์ต่างตอบแทนระหว่างกันอย่างลงตัว เพ่ือความอยู่รอดของกิจการ หรือเป็นเครือข่ายที่
ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ก็ได้  เครือข่ายมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๆ อยู่อย่างน้อย 7 
องค์ประกอบ ได้แก่ การรับรู้มุมมองร่วมกัน (Common perception) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
(Common vision)  การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (Mutual  interests/benefits)  การ
มีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง (All  stakeholders participation) การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (Complementary relationship) การพ่ึงพิงอิงร่วมกัน 
(Interdependence) และ การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) องค์ประกอบที่กล่าวข้างต้น 
ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ในการน าไปช่วยจ าแนกระหว่างเครือข่าย แต่ยังมีผลต่อปัจจัยการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอีกทิศทางหนึ่งที่ดีด้วย 
             หลักส าคัญในการที่จะท าให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกิจกรรมการสนับสนุนใน
ด้านทรัพยากรที่ดีร่วมกันได้นั้น ต้องค านึงถึงการเพ่ิมมูลค่าที่ส่งผลถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลไกภายใต้
การท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างเครือข่ายจะเกิดความร่วมมือที่ดีร่วมกันขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการ 
เป้าหมาย  และเกณฑ์การวัดความส าเร็จ จะก าหนดมาตรการที่ใช้ก าหนดคุณลักษณะระหว่าง
ผู้เข้าร่วม ส่งผลต่อความส าเร็จของเครือข่ายเป็นอย่างดี (Parung and Bititci, 2006) เครือข่าย
ความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล โดยมีการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
(Boissevain, 1979) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยผลักดันให้องค์กรต้อง
ปรับปรุงพัฒนาทรัพยากรและความสามารถขององค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Eisenhardt and 
Martin, 2000; Wang and Ahmed, 2007) การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นการประยุกต์ผสมผสาน
รวมถึง การปรับเปลี่ยนด้านทักษะความสามารถ และทรัพยากรในรูปแบบต่าง ๆ ขององค์กรทั้ง
ภายในและภายนอก เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป และเพ่ือให้เป็นไปตามแบบแผน
ที่องค์กรได้ก าหนดไว้ จ าเป็นต้องมีการเชื่อมโยงความสามารถขององค์กรในด้านต่าง ๆ เข้ากับความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม (Teece, Pisano, and Shuen, 1997) ด้วยการสร้างเครือข่าย 
             จากผลการวิจัยของ Brunie (2009) แสดงทัศนะสนับสนุนว่า  การเติบโตขององค์กรจะ
ประสบผลส าเร็จได้เกิดจากการเรียนรู้ในด้านการเปลี่ยนแปลงหรือกระบวนการในการจัดการกับ
ทรัพยากรภายในองค์กร และการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนท าให้องค์กรเกิด
ความแตกต่าง  ซึ่งในขณะเดียวกัน การมองหาทรัพยากรที่ยังไม่ได้ถูกใช้งานอาจเป็นแหล่งที่มาในการ
สร้างสรรค์กลยุทธ์นวัตกรรมใหม่ได้ นอกจากนี้ความแตกต่างขององค์กรยังเป็นการสะท้อนถึง
ความสามารถของแต่ละองค์กร อันจะน าไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Helfat and 
Peteraf, 2009) 
             ดังนั้น กล่าวได้โดยสรุปว่า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเครือข่ายนั้น จะต้องให้ความส าคัญ
ในการจัดสรรทรัพยากรภายในองค์กรที่มีคุณค่า โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม ซึ่งต้องเผชิญทางด้าน
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สถานการณ์ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย ซึ่งจะท าให้องค์กรนั้น ๆ เกิดเครือข่าย
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน อีกทั้งสามารถสร้างโอกาสหลากหลายด้านอย่างลงตัว เพ่ือศักยภาพกลยุทธ์
เครือข่ายทุกด้าน ได้แก่  ความสามารถในการแบ่งปันความรู้   การผสานผนึกก าลังการด าเนินงาน
ร่วมกัน   ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน และ การร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร
ธุรกิจจึงจ าเป็นที่จะต้องหาวิธีการรวมทั้งการแสวงหากลยุทธ์เครือข่ายเพ่ือเสริมสร้างยุทธวิธีด้านการ
บริการรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาความสามารถ
เฉพาะตัวขององค์กร  แต่ถ้าหากธุรกิจไม่ได้มีการเตรียมการรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ดังกล่าวแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดรวมถึงการเจริญเติบโต  ความได้เปรียบทางการ
แข่งขันและผลการการด าเนินงานของกิจการรวมถึงการผสมผสานปรับเปลี่ยนทั้งแนวคิด  ทักษะ  
ความสามารถด้านการบริการ  โดยการคิดสร้างสรรค์พัฒนาน าเสนอรูปแบบการบริการใหม่ ๆ  
             3. ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์  (Contingency Theory)  หมายถึง แนวคิดการ
บริหารจัดการที่ผู้บริหารเลือกน ามาใช้ในการก าหนดโครงสร้าง  และระบบการควบคุมองค์กร โดย
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และลักษณะต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ขององค์กรหรือเป็นวิธีการบริหารจัดการองค์กรที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ต้องเผชิญต่างกัน 
(Donaldson, 2001) ท าให้องค์กรต้องปรับตัวและน าเทคนิคการบริหารสมัยใหม่มาใช้ให้ทันกับยุค
สมัย ดังเช่นศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายจะท าให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่สามารถ
ท าให้เกิดผลลัพธ์ทั้งในด้านโอกาสทางการตลาด   ด้านความได้เปรียบทางการแข่งขัน และส่งผลต่อ
การด าเนินงานของธุรกิจได้ในที่สุด ธุรกิจต้องพิจารณาภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งเป็นตัว
แปรเชิงสถานการณ์ที่ส าคัญซึ่งอาจมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์ดังกล่าว  ความส าคัญของการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีเชิงสถานการณ์ในการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายมีคุณค่าต่อ
องค์กรในด้านการเชื่อมโยงการไหลของลูกค้า และรวมถึงการสร้างมูลค่าหลักอีกทั้งยังกระตุ้นให้เกิด
การจัดการ การควบคุมมาตรฐานที่ดีมากขึ้น (Modell, 1996)  
             ผลการวิจัยของ (Saad and Siha, 2000) เสนอว่าการจัดการภายในองค์กรต้องศึกษาจาก
ข้อมูลเชิงลึกที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพระหว่างกันในองค์กรด้วย การ
ก าหนดนโยบายต่าง ๆ ต้องสัมพันธ์กันทั้งการจัดการ  การพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางให้เกิด
ประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจที่ควรจะเป็นภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ในขณะที่ (Teresa L .Ju 
,Shu-Hui Chen,  and  others, 2008) สะท้อนให้เห็นว่าการเป็นพันธมิตรส าคัญอยู่ในรูปแบบตาม
สัญญา  หรือในรูปแบบการเป็นพันธมิตรที่ดีระหว่างมีทิศทางรวมถึงรูปแบบที่ส่งผลต่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของธุรกิจด้วย ในการแข่งขันไม่ว่าจะอย่างใดก็ตามผลการวิจัยพบว่า  องค์กรที่ใช้
เทคโนโลยีชั้นสูง  มีความสามารถในการเรียนรู้รวมถึงประสบการณ์และความเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน
ส่งผลให้องค์กรได้เปรียบคู่แข่งขัน  ดังนั้นควรดึงคู่ค้าเข้ามาเป็นพันธมิตร โอกาสทางการตลาดก็จะมี
แนวโน้มที่จะเกิดผลตอบแทนที่สูงเพ่ิมขึ้นเช่นกันจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่สามารถช่วยสร้างมูลค่าอ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้เป็นยุทธศาสตร์พันธมิตร ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์เป็นกลไก
ส าคัญในการก าหนดและปรับสร้างบริหารองค์กรให้ธุรกิจเกิดความสัมพันธ์รวมถึงควรปรับกลยุทธ์
วิธีการด าเนินการร่วมกันซึ่งผลการปฏิบัติงานขององค์กรหรือธุรกิจเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน  ประกอบกับ
หากมีการแข่งขันที่รุนแรงก็ย่อมเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ  ได้ตรวจสอบ
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สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันและคิดค้นศักยภาพกลยุทธ์ด้านเครือข่ายเพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจ
(Rkein and Andrew, 2012)  จากสถานการณ์ดังกล่าว  ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายจึงนับเป็นอีก
กระบวนการหนึ่งที่สร้างการยอมรับในสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นแก่ธุรกิจซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาการ
เคลื่อนไหวและการยอมรับของตลาดต่อไป (Lofsten, 2014) 
             ดังนั้นการประเมินเป้าหมายของการใช้ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย  ประกอบด้วยการสร้าง
การยอมรับในด้านความพึงพอใจของลูกค้า  ด้านกระบวนการส่งเสริม การรวมความคิดและการ
เชื่อมโยงระหว่างกัน ความไว้วางใจต่อกันที่ดีเป็นการน าไปสู่ความแตกต่างที่ส่งผลต่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนให้เกิดแก่ธุรกิจ (Boons and others, 2013) อย่างไรก็ตามการศึกษาในประเด็นของ
ความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพเครือข่ายและผลการด าเนินงานของธุรกิจ  สามารถอธิบายได้ว่า
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ตอบสนองความต้องการกลับเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญและท าให้เกิด
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกนั การอยู่รอดของธุรกิจอาจน ามาซึ่ง โครงสร้างใหม่และกฏระเบียบ ของการ
แข่งขันซึ่งอาจกล่าวถึงการท างานที่ดีร่วมกันระหว่างคู่แข่งขัน (Gurtoo and Antony, 2007) 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (Said  and others,  2012) สภาพแวดล้อมสามารถท าให้เกิดกลไกที่ดี
อีกท้ังกลยุทธ์ที่ใช้ในการเสริมสร้างชื่อเสียงองค์กรจะเห็นได้ว่าด้านสิ่งแวดล้อมยังกลายเป็นความส าคัญ
มากขึ้นในการสร้างความไว้วางใจระหว่างองค์กรและผู้ที่จะมาร่วมทุนได้ให้ทัศนะเพ่ิมเติมว่า 
ความส าเร็จหลักของการบริหารจะถูกก าหนดโดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  การเลือกใช้กลยุทธ์การ
บริหารอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงกลยุทธ์ เดียวไม่สามารถใช้ได้กับสถานการณ์ทุกสถานการณ์ได้  ดังนั้น 
การบริหารจัดการเชิงสถานการณ์จึงมุ่งเน้นการปรับปรุงพฤติกรรมทางการบริหารให้เข้ากับ
สถานการณ์ขององคก์รกล่าวโดยสรุปว่า  ทฤษฎีบริหารเชิงสถานการณ์มีความส าคัญโดยใช้เป็นกรอบ
แนวทางเพ่ืออธิบายว่า ในขณะสถานการณ์และความผันผวนทางสภาพแวดล้อมปัจจุบัน นอกจาก
ธุรกิจจะได้รับผลกระทบจากการบริหารด้วยศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายแล้ว  ธุรกิจอาจจะต้องพิจารณา
ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจมีผลกระทบควบคู่กันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบองค์กรธุรกิจ  ประเภทธุรกิจ  ลักษณะ
ของธุรกิจ ความสามารถในการด าเนินงานตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนกลยุทธ์ของธุรกิจ  
รวมถึงสภาพแวดล้อมภายนอกอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นตัวแปรเชิงสถานการณ์ที่ส าคัญ  ทั้งนี้เพ่ือให้ผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจที่เกิดขึ้นสามารถอธิบายได้ภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงสถานการณ์กับ
การก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารอย่างเหมาะสม 
             กล่าวโดยสรุปว่า ทฤษฎีการจัดการเชิงสถานการณ์นั้นมีความส าคัญใช้เพ่ืออธิบายถึง การที่
องค์กรจะมีความสามารถเพ่ิมศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายได้นั้นต้องมีองค์ประกอบใน  ด้าน
ความสามารถในการแบ่งปันความรู้   ผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน   การรักษาสิทธิ
ประโยชน์ร่วมกันบนพื้นฐานความไว้วางใจ  และการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร  องค์กรยัง
ต้องให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอก โดยจะต้องให้ความส าคัญกับพนักงานลูกจ้าง  
รวมถึงลูกค้าและพันธมิตรเครือข่ายที่ร่วมมือกัน ทั้งนี้ต้องปรับตัวเข้ากันได้ให้เกิด  การรับรู้ความ
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รุนแรงในการแข่งขัน  และการตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงโอกาสทางการตลาด  
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน  ซึ่งถ้ากล่าวแล้วความผันผวนทางสภาพแวดล้อมอาจเกิดขึ้นได้ทุก
ขณะที่ผู้น าองค์กรถือว่ามีบทบาทและหน้าที่ส าคัญในการด าเนินการบริหารจัดการให้บรรลุ
เป้าประสงค์  ดังนั้นควรให้ความส าคัญด้านการก าหนดหน้าที่งานและการก าหนดหน้าที่ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างกันต่างองค์การ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการระหว่างองค์การที่ดี รวมถึง
ลดความขัดแย้งซึ่งอาจเกิดจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมต่างองค์กรของพนักงานภายนอกซึ่ง  
ในประเด็นส าคัญนี้ควรต้องค านึงถึงการเชื่อมโยงระหว่างองค์การจะมีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างานและการปรับบริบทความสัมพันธ์ระหว่างกันให้สอดคล้องกับความผันผวนทาง
สภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 
             จากการศึกษาทฤษฎีพ้ืนฐานทั้ง 3 ทฤษฎี จึงน าไปสู่การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยและ
การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย  ดังต่อไปนี้ 
 

การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย 
 

              จากการศึกษาทฤษฎีพ้ืนฐานทั้ง 3 ทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น  การวิจัยนี้จึงได้พัฒนากรอบ
แนวคิดการวิจัย  โดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมดและการเชื่อมโยงสู่
สมมติฐาน สามารถน าเสนอดังภาพที่ 1 
              จากกรอบแนวคิดในการวิจัยภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
คือ  ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย ประกอบด้วย ความสามารถในการแบ่งปันความรู้   ผสานผนึกก าลัง
การด าเนินงานร่วมกัน   การรักษาสิทธิประโยชน์ร่วมกันบนพ้ืนฐานความไว้วางใจ  และการร่วมสร้าง
คุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร ที่ส่งผลกระทบต่อตัวแปรตาม ได้แก่ โอกาสทางการตลาด  ความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน และ ผลการด าเนินงานของธุรกิจ นอกจากนี้การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
กลยุทธ์เครือข่าย พบว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์เครือข่าย ได้แก่  การรับรู้ความรุนแรงในการ
แข่งขัน และการตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในขณะเดียวกันความผันผวนทางสภาพแวดล้อม 
ซึ่งอาจเป็นปัจจัยตัวแปรแทรกที่มีบทบาทต่อความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายเพ่ือผล
การด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
              จากตัวแปรที่ได้ศึกษาดังกล่าวมาทั้งหมด ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานของการวิจัยโดยให้
การทดสอบผลกระทบระหว่างตัวแปรต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางบวก 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
 
 
 
 
 

ศักยภาพกลยุทธ์
เครือข่าย 

(Network Strategy 
Capability) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถใน
การแบ่งปันความรู้

(Knowledge 
Sharing 

Competency) 

ผสานผนึกก าลังการ
ด าเนินงานร่วมกัน

(Synergy for 
Collaboration) 

ความไวว้างใจที่
รักษาผลประโยชน์
ร่วมกัน (Trust On 
Mutual Benefit) 

การร่วมสร้างคุณค่า
วัฒนธรรมต่าง

องค์กร  
(Co-Cultural 
Organization) 

โอกาสทาง
การตลาด
(Market 

Opportunity) 

ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน
(Competitive 
Advantage) 

ผลกการ
ด าเนินงานของ

ธุรกิจ
(Corporate 

Performance) 

ตัวแปรควบคุม (Control Variables) 
ขนาดของกิจการ (Firm  size) 
มาตรฐานของโรงแรม (Hotel standard) 
ประเภทโรงแรม (Types Hotels) 

ความผันผวนทาง
สภาพแวดล้อม
(Dynamism 

Environment) 

H1ก – H4ก 
 

H1ข – H4ข 
 

H5 
 

H6 
 

H7ก – H7ข 
 

H8ก – H8ง 
 

H9ก – H9ง 
 

การรับรู้ความ
รุนแรงในการแข่งขัน

(Perceived 
Competitive 

Intensity) 

 
 

การตระหนักรู้ถึง
ความสัมพันธท์าง
ธุรกิจ(Business 
Relationship 
Awareness) 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 
 

              การวิจัยครั้งนี้ได้ทบทวนวรรณกรรมรวมถึงแนวคิดที่เกี่ยวกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 
              แนวคิดเก่ียวกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายถูกกล่าวถึง และปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน เป็น
การพัฒนาระบบธุรกิจให้มีความทัดเทียม  การบริหารจัดการความทันสมัยเพ่ือสร้างเครือข่ายร่วมกัน  
ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย (Network Strategy Capability) นับว่าเป็นกลยุทธ์ส าคัญและจ าเป็นที่
ช่วยให้ธุรกิจเกิดความร่วมมือระหว่างกันเป็นการสร้างพันธมิตรทางการค้าที่ท าให้ก้าวข้ามความ
ล้าสมัย ปรับให้ทันเทคโนโลยีในยุคไร้พรมแดน (Moller and Svahn, 2009) ศึกษาในกระบวนการ
เครือข่ายสามารถที่จะปรับเข้ากับธุรกิจ  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงเครือข่ายเกิดผลที่ดีต่อโอกาสทางธุรกิจ 
(Munksgaard and others, 2012) 
              นับว่ากลยุทธ์เครือข่ายส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นผลดีต่อกิจการ ศึกษาการเพ่ิม
มูลค่าตัวบ่งชี้ที่ดีของความส าเร็จของกลยุทธ์ทางธุรกิจ  ว่าในองค์กรธุรกิจเครือข่ายนั้นสามารถที่จะ
สร้างความเป็นตลาดใหม่ได้การจัดการในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย  ที่ส าคัญเป็นการเชื่อมโยง
การด าเนินงานที่เหมาะสมเป็นนวัตกรรมที่มีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองมุ่งเน้นลูกค้าเป็นส าคัญ 
นอกจากนี้ผลงานวิจัยของ Moller (2013) ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า วิธีการหลักของศักยภาพกลยุทธ์
เครือข่าย คือ การให้ความส าคัญทางด้านแรงบันดาลใจร่วมกันระหว่างองค์กรเป็นหลัก ความสัมพันธ์
ทางธุรกิจของเครือข่ายการร่วมแรงผลักดันร่วมกันสู่เป้าหมายการแลกเปลี่ยนอย่างอิสระการสร้าง
เอกภาพของการจัดการ ทั้งนี้องค์กรควรต้องมีการแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน (Knowledge Sharing) 
              ส าหรับการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันด้านเครือข่าย เพ่ือให้มีปฏิสัมพันธ์ที่จะ
ด าเนินการบริหารจัดการธุรกิจภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง ต้องมีการสร้าง
พันธมิตรการค้า (Moller and Halinen, 1999) ประสิทธิภาพและการจัดการเครือข่ายธุรกิจให้มี
มูลค่ามากขึ้นที่ส าคัญส าหรับการแข่งขันเพ่ือความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับธุรกิจ (Ramos and others, 
2013) เครือข่ายนอกจากจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการจัดการที่ดีแล้วยังมีส่วนท าให้
เกิดการควบคุมกิจการได้อีกหลากหลายรูปแบบสามารถลดความซับซ้อนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดความ
เสี่ยง ที่อาจท าให้เกิดความเสียหายได้ (Carneiro and others, 2013) การเชื่อมโยงเครือข่ายจาก
การศึกษาได้พบว่ามีผลบวกที่ดีต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการขยายตัวของเครือข่ายด้า น
การตลาดทั้งในและต่างประเทศทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการรับรู้ความส าคัญของลูกค้า รวมถึง
ความคาดหวังใหม่ที่จะสร้างโอกาสที่ดีแข็งแกร่งต่อธุรกิจ  (Hohenthal, Johanson, and  
Johanson,  2014) การจัดการเครือข่ายยังส่งผลดีต่อการวางระบบและลดผลกระทบที่อันอาจจะ
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ส่งผลเสียกลับมายังกิจการและความสัมพันธ์โดยตรง กิจการเครือข่ายยังจัดว่าเป็นการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจที่สถานประกอบการให้ความส าคัญต่อการพัฒนาสู่ความเป็นสากลสร้างความมุ่งมั่นให้
เพ่ิมมากขึ้นน าไปสู่การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการยอมรับในโอกาสที่ดีต่อการขยาย
เครือข่ายตลาดใหม่ 
              ความเป็นเครือข่ายทางธุรกิจนั้นถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธุรกิจ  
บทบาทในกระบวนการความเป็นนวัตกรรมของการสร้างธุรกิจใหม่ให้ เกิดขึ้น การพัฒนา  
ความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจนั้นเริ่มต้นจากกระบวนการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันไม่ว่าจะ
ความสัมพันธ์ทางนวัตกรรมสร้างสรรค์  หรือทางเทคโนโลยี เป็นต้นการลงทุนท าธุรกิจใหม่จาก
งานวิจัยพบว่าการสร้างเครือข่ายก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี  รวมถึงผลก าไรและ
สัมพันธ์ทางธุรกิจ (Rocca and Snehota, 2014) 
              จากที่กล่าวมาข้างต้นแนวคิดและความส าคัญทางเครือข่ายเป็นการพัฒนาในการสร้างกล
ยุทธ์ทางธุรกิจได้เป็นอย่างดีต้องมาจากปัจจัยรอบด้านที่มีความหลากหลายและคิดเป็นกระบวนการ
อย่างเป็นระบบ ในการสร้างฐานคิดที่ส าคัญของค าว่า “เครือข่าย” (พระมหาสุทิตย์อาภากโร, 2547) 
              การศึกษาการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือข่ายเพ่ือให้เกิดศักยภาพที่ดีนั้นต้องได้รับความ
ร่วมมือกันเป็นอย่างดีทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าด้วยกันเพ่ือสร้างเครือข่ายรวมถึงสร้างความ
แข็งแกร่งสู่ธุรกิจ (Gronsund, Grondalen, and Lahteenoja, 2013) การเพ่ิมขีดความสามารถให้
เกิดขึ้นจะส่งผลดีสู่องค์กรธุรกิจ ซึ่งในที่นี้อาจกล่าวถึงกระบวนการทางการพัฒนาเครือข่ายได้แก่ 1) 
สามารถวัดและตรวจสอบด้วยเครื่องมือที่วางแผนร่วมกันระหว่างธุรกิจร่วมค้าทางเครือข่าย  2) การ
สร้างกระบวนการทางธุรกิจที่ดีรวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความชัดเจน 3) การศึกษาข้อมติ
รวมถึงการสร้างกติกาที่ดีไม่ละเมิดสัญญาที่มีต่อกันซึ่งล้วนส่งผลที่ดีโดยรวมต่อการด าเนินธุรกิจทั้งสิ้น  
(Comuzzi, Vonk and Grefen,  2012) ผลตอบแทนกับมายังเป้าหมายหรือธุรกิจที่ด าเนินการค้า
ร่วมกันให้เกิดศักยภาพร่วมกันมากที่สุด เช่น การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์  การสร้างเครือข่าย จะ
เป็นวิธีการหนึ่งที่ต่อการสร้างความสัมพันธ์ มิตรภาพ รวมถึงการสื่อสารที่ดี ระหว่างองค์กร 
(Heidemann, Klier, and  Probst, 2012) 
              อาจกล่าวได้ว่าศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายนับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายและยังมีความน่าสนใจ
อย่างยิ่งส าหรับการด าเนินธุรกิจในยุคที่มีการแข่งขันสูง ช่วงชิงตลาดและการได้มาซึ่งผลการ
ด าเนินงานทางธุรกิจต่างตอบแทนอย่างดีต่อกันการแข่งขันเชิงรุกปัจจุบันศักยภาพเครือข่ายมีความ
จ าเป็นและสร้างอรรถประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมากในการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างกันรวมถึงการเจรจาต่อรองทางการค้า (Khakhar and  Rammal, 2013) ซึ่งผู้ประกอบการมี
ความจ าเป็นจะต้องศึกษาวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมในบริบทต่าง ๆ ที่จะเข้ามาอย่างคาดไม่ถึง 
นอกจากนั้นการศึกษาศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย มุ่งเจาะจงไปที่การพัฒนาการเชื่อมโยงระบบ
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เครือข่ายให้แก่การบริหารจัดการธุรกิจ มีการแบ่งปันระหว่างกัน  ผลต่างตอบแทนและทรัพยากร มี
ความโดดเด่นในกลุ่มเครือข่ายร่วมกันสามารถที่จะสร้างความไว้วางใจต่อกันและส่งผลต่อลูกค้า 
รวมถึงผลการด าเนินงานที่ดีต่อกิจการ จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้สรุป
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที ่1  สรุปการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 
 
ผู้แต่ง- ชื่อเรื่อง ที่มา ข้อค้นพบจากงานวิจัย 
Ritter, and Gemunden 
(2004) The  impact of a 
Company’s Business 
Strategy on its 
technological 
competence,  
Network Competence and  
innovation success 

Journal of 
Business 

การจัดการทางด้านเครือข่ายส่งผลสร้าง
ความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจในการผสานรวมถึงการผนึกก าลัง
ร่วมกันของธุรกิจเพ่ือให้เกิดศักยภาพรวมถึง
ความเข้มแข็งธุรกิจ 

Durresi and others (2007) 
Network trust 
management in 
emergency situations 

 

Journal of 
Computer 
and System 
Sciences 

ความไว้วางใจในเครือข่ายนั้นต้องมีการวาง
ระบบของการบริหารจัดการที่จะส่งผลที่ดี
กลับมาสู่องค์กรภาคธุรกิจที่มีการเชื่อมโยง
เครือข่ายระหว่างกัน โครงสร้างพื้นฐานที่ดีก็
เช่นกันย่อมส่งผลที่ดีต่อ ศักยภาพเครือข่าย 

Ramos, Henneberg, and 
Naude (2012) 
Understanding network 
picture complexity: An 
empirical analysis of 
contextual factor 

Industrial 
Marketing 
Management 

การเกิดความรับรู้ตระหนักถึงการอยู่รอด
และความเข้มข้นทางการแข่งขันท าให้เกิด
การเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดการพัฒนา
ระหว่างกิจการด้วยกันรวมถึงความสัมพันธ์
อันดีในการสร้างธุรกิจเครือข่ายรวมถึงปัจจัย
ทางด้านความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
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ตารางที่ 1 สรุปการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย (ต่อ) 
 
ผู้แต่ง- ชื่อเรื่อง ที่มา ข้อค้นพบจากงานวิจัย 
Meutia, and Tubagus 
Ismail (2012) The 
Development of 
Entrepreneurial Social  
Competence And 
Business Network  to 
Improve Competitive 
Advantage And Business 
Performance of Small 
Medium Sized  
Enterprises: A Case Study 
of Batik Industry In 
Indonesia 

Procedia – 
Socialand  
Behavioral 
Sciences 
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ประโยชน์และประสิทธิภาพของการท างาน
ของภาคธุรกิจ  ความร่วมมือ แนวความคิด
ใหม่ที่มีเครือข่าย เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยี  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพ่ือ
ส่งผลที่ดี การจัดการความรู้ 

Huang and Wilkinson 
(2013) The dynamics and 
evolution Of  trust in 
business relationships 

Industrial 
Marketing 
Management 

ความไว้วางใจระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่มี
ความสัมพันธ์ทางการค้าร่วมมือกันในด้านการ
ลงทุนและการแสวงหาผลประโยชน์ด้วยกัน 
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(2013) Managing 
obligations and 
opportunities: Long 
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Personal Network 
Strategies in Global 
Organizations 

Research In 
Transportatio
n Business & 
Management 

กลยุทธ์เครือข่ายเป็นตัวบ่งชี้ถึงความส าเร็จ
ของกลยุทธ์ทางธุรกิจมีความเกี่ยวข้องด้าน
เครือข่ายอีกท้ังยังมีความส าคัญอย่างมาก ที่
จ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางธุรกิจ 
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ตารางที่ 1 สรุปการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย (ต่อ) 
 
ผู้แต่ง- ชื่อเรื่อง ที่มา ข้อค้นพบจากงานวิจัย 
Dumitrascu and others 
(2014)Evaluation of 
Business Network: a New  
Methodological 
Perspective 

Procedia 
Social 
and  
Behavioral 
Sciences 

ความส าคัญในการสร้างเครือข่ายได้นั้น 
ต้องประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการ 
ได้แก่การได้รับประโยชน์ร่วมกัน การ 
เชื่อมโยงกัน และรวมถึงด้านการสร้าง 
ความหลากหลายสิ่งใหม่เพ่ือให้เกิดผล 
การด าเนินงาน 

Wen-jung Chen and Han-
Yin Cheng (2012)Factors 
affecting the knowledge 
sharing attitude of 
hotel service personnel 

International 
Journal of 
Hospitality 
Management 

การทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาในประเด็น
ผลกระทบของศักยภาพเครือข่ายในธุรกิจ
โรงแรมสะท้อนในทิศทางเดียวกันว่า 
เครือข่ายส่งผลให้ 
เกิดโอกาสทางด้านการตลาด  ความ
ไว้วางใจ  การแบ่งปันความรู้เพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน 

Jussila , Karkkainen, and  
Immonen (2014) Social 
media utilization in 
business–to-business  
Relationships of 
Technology  
 

Computers in 
Human 
Behavior 

ปัจจุบันภาคธุรกิจกับธุรกิจในแบบดั้งเดิมมี
ความล้าหลังและไม่ให้ ความส าคัญในความ
ร่วมมือระหว่างกันแต่ปัจจุบันต้องให้
ความส าคัญระหว่างธุรกิจกับธุรกิจมาก
ยิ่งขึ้นเพ่ือลดช่องว่างทางการ 
แข่งขันเพ่ิมโอกาสทางการตลาดและ
ศักยภาพรวมถึงความท้าทายเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการลดช่องว่างและการ
เชื่อมโยงทางการค้าต่อกัน 

  
              จากการทบทวนประมวลและสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพกลยุทธ์
เครือข่ายพบว่าปัจจุบันแนวโน้มในการศึกษาปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย มี
หลากหลายประเด็นแต่ที่ส าคัญและน่าสนใจคือ มุ่งเน้นการเสนอการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกันเพ่ือ 
การรับรู้ปรับเปลี่ยนให้เท่าทันการแข่งขัน และการเรียนรู้ ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงได้ก าหนดขอบเขต
รวมทั้งองค์ประกอบของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย อันประกอบด้วย 
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              1.1 ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ 
              ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ (Knowledge  Sharing  Competency)  หมายถึง  
การจัดการความรู้ระหว่างกันเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมรวมถึงแนวทาง
กลยุทธ์ประสิทธิภาพรวมถึงการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ส าคัญต่อกันเชื่อมความสัมพันธ์ต่างองค์กร 
              การบริหารจัดการองค์ความรู้เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกันเพ่ือให้เกิด การปฏิบัติ
สอดคล้องเป็นไปแนวทางเดียวกันเป็นกระบวนการส่งเสริม ที่มีต่อการเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่โดยไม่มี
ช่องว่างเ พ่ือก่อให้ เกิดความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริม นวัตกรรม รวมถึงการถ่ายโอนความรู้ 
ประสบการณ์รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กิจกรรมร่วมกัน (Sanchez and others, 2013) ซึ่งมีส่วนท าให้
เกิดการสรรค์พลังแห่งความคิดใหม่อีกทั้งระบบการจัดการที่เปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาไปทั่วองค์กร
ระหว่างกัน  ผู้ประกอบการต้องมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันแม้ว่าบางครั้งอาจมี
การจัดการข้ามวัฒนธรรมองค์กรซึ่งจะมีความหลากหลายในวัฒนธรรมที่ต่างกันก็ตาม อาจมองว่าเป็น
ปัญหาและอุปสรรคในการแบ่งปันความรู้ก็ตาม (Zhang, Ordóñez de Pablos, Xu, 2014) ใน
งานวิจัยหลายฉบับยังค้นพบว่า การแบ่งปันความรู้ความรู้นั้น มีผลส่งต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรไป
ในทางสร้างสรรค์และเป็นการร่วมคิดเพ่ือสิ่งใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี  มีความสัมพันธ์ข้ามองค์กรกัน
รวมถึงบรรยากาศในการท างานเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกัน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงข้อมูล
ทางด้านเครือข่ายเพื่อให้เกิดศักยภาพทางกลยุทธ์ในการส่งเสริมกันก่อให้เกิดกระบวนทัศน์สิ่งใหม่เป็น
แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างองค์กรด้วยกัน (Johansson and others, 2013)  
              ส่วนในการศึกษาของ Yuan - Hui Tsai and others (2013)  พบว่า การแบ่งปันความรู้
ระหว่างกันมาจากอิทธิพลของความสัมพันธ์ของทุนทางสังคมและการคุ้นเคยสนิทสนมกันมายาวนาน
ในเชิงบวกเสมือนว่าเป็นหุ้นส่วนเดียวกัน อิทธิพลนี้จะส่งผลต่อการร่วมเรียนรู้ด้วยกันและลดความ
ซับซ้อนลงอาจแสดงให้เห็นรับรู้โดยตรงต่อผลกระทบที่จะได้รับไปในทางที่ดีระหว่างกัน ทั้งเกิด
วิสัยทัศน์การสร้างค่านิยมอันดีข้ามองค์กรอย่างไม่มีเงื่อนไขทางปฏิบัติสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Eng 
Chew, and Loo Hay Lee (2014)  พบว่า การที่จะสร้างมูลค่าและความร่วมมือให้เกิดขึ้นได้นั้นต้อง
มาจากการแบ่งปัน การสร้างศักยภาพขีดความสามารถระหว่างกันมุ่งหลักการตรวจสอบผลกระทบหา
แนวทางกลยุทธ์ร่วมกันเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพรวมถึงการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ส าคัญบางอย่างต่อ
กันเป็นการลดรอยต่อทางการเรียนรู้แก่กัน บางลักษณะไม่สามารถท าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้ทั้งหมด
แต่ทั้งนี้ถึงอย่างไรก็ตามกล่าวได้ว่า  ทฤษฎีมุมมองบนพ้ืนฐานทรัพยากรและทฤษฎีเครือข่าย นับว่า
ควรต้องเร่งด าเนินการต่อกันลักษณะการแบ่งปันความรู้และการถ่ายโอนความรู้ข้ ามองค์กรซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายที่ย่อมจะสะท้อนให้เห็นถึง การน าทรัพยากรที่มีอยู่
มาใช้ให้คุ้มค่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งเชิงรุก พร้อมก้าวสู่ความเป็นเลิศ
ในธุรกิจโดยการประยุกต์ผสมผสานต่อการพัฒนาคุณภาพการสร้างการเชื่อมโยงศักยภาพเครือข่ายให้
ทันสมัยและความอยู่รอดของกิจการเพ่ือให้ได้มายังโอกาสทางการตลาด จะเห็นได้ว่าความสามารถใน
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การแบ่งปันความรู้เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้การบริหารงานภายในองค์กรประสบกับความส าเร็จได้  
ดังนั้นความสามารถในการแบ่งปันความรู้จึงเป็นอีกวิถีทางที่จะท าให้การบริหารงานขององค์กรส าเร็จ
ลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   
              1.2 ผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน 
              ผสานผนึกก าลังการด าเนินร่วมกัน (Synergy for Collaboration) หมายถึงความร่วมมือ
ของธุรกิจเพ่ือส่งเสริมความสามารถระหว่างกันทั้งสองฝ่าย ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันก าหนดเทคนิค
พัฒนากลยุทธ์ร่วมกันเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งต่อธุรกิจ 
              ทางการค้ารวมถึงการปฏิบัติการคู่ขนานในระดับองค์กรที่จะหาแนวทางสู่ความเป็นเลิศ
ในทางธุรกิจเพิ่มจุดแข็งและลดจุดอ่อนลง การพัฒนาควบคู่กับปรับเปลี่ยนตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงท า
ให้การด าเนินธุรกิจปัจจุบันต้องปรับตัวให้เท่าทันการแข่งขัน การร่วมผนึกก าลังร่วมกันเพ่ือสู่ความเป็น
เลิศได้นั้นต้องมีการวางแผน การด าเนินงานร่วมกันที่ดีจากองค์หนึ่งสู่องค์กรหนึ่งโดยที่มีความแตกต่าง
กันน้อยที่สุดเพ่ือรุดหน้าก้าวเดินและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาในการท าธุรกิจร่วมกัน (Ohtsuki, 2012) 
ในการผนึกก าลังร่วมกันสามารถท าให้ธุรกิจเกิดความสอดคล้องและความร่วมมือกันสองฝ่ายเพ่ือผล
การท างานที่จะออกมาดีแม้ว่าในบางครั้งการท าหน้าที่งานร่วมกันของธุรกิจอาจคิดว่าเป็นการเสีย
มูลค่าบ้าง รวมถึงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ภายในร่วมกันและอาจส่งผลการด าเนินธุรกิจเป็นสิ่งหนึ่งที่
สามารถวัดประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันและยังเป็นการบอกถึงความเข้มข้นของธุรกิจ 
(Sueyoshi, 2009) ศักยภาพในการที่ท าให้เกิดความเข้าใจแสดงให้เห็นถึง สถานะปัจจุบันของการ
ท างานร่วมกันในพ้ืนที่รวมถึงเขตความรับผิดชอบเดียวกันย่อมสามารถเพ่ิมระบบการจ าแนกความ
พยายามที่จะเป็นการเพ่ิมจุดแข็งของธุรกิจเป็นอย่างดี และอีกทั้งเป็นการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
(Golev, 2016) 
              ในขณะที่ Vizjak (1900) ได้ศึกษาถึงการสร้างงานให้มีศักยภาพที่ดีได้ต้องมาจากแนวคิด
ของกลยุทธ์ขององค์กรเป็นอย่างดีและเป็นที่ยอมรับอันจะเป็นกุญแจที่น่าสนใจท าให้เกิดการท างาน
ร่วมกันอันสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานธุรกิจที่มีการพัฒนาและผลิตในด้าน
ผลิตภัณฑ์รวมถึงได้เป็นโอกาสอันดีจะสร้างสินค้าสู่ตลาดอันจะส่งผลช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาที่มีความหลากหลายมากขึ้นรวมทั้งระบุความพอใจในการก าหนดความสัมพันธ์
ที่ส าคัญในการประเมินและตระหนักถึงศักยภาพของการท างานร่วมกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Mahajan and Wind (1988) พบว่า การท างานร่วมกันระหว่างองค์กรหรือภาคธุรกิจแบบเดียวกัน
นั้นควรต้องก าหนดกลยุทธ์หน่วยธุรกิจเป็นเป้าหมายหลักในการร่วมพัฒนากลยุทธ์ของบริษัทให้เกิด
ความหลากหลายเป็นอย่างมากสมมติฐานที่ส าคัญนั้นน่าจะได้แก่ การท างานร่วมกันที่อาจเกิดขึ้นใน
ระหว่างภาคธุรกิจสามารถสร้างผลงานผลิตภัณฑ์ตลาดที่มีการท าก าไรที่สูงขึ้นเมื่อธุรกิจผนึกผสานการ
ท างานร่วมกันก็จะเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นและยังเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรที่หายาก 
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ทั้งนี้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างการท างานร่วมกันจะเป็นการสร้างผลก าไรให้แก่ภาคธุรกิจเป็น
อย่างดี   ทั้งนี้การท างานร่วมกันรวมถึงการผนึกก าลังด าเนินงานร่วมกัน 
              การท างานร่วมกันของกลุ่มอันจะส่งถึงพลังและอีกท้ังยังสร้างความพึงพอใจ ในการท างาน
และการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงในระยะยาวอันจะส่งผลถึงความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจส่งไป
ในทิศทางบวก (Zorlu, and Hacioglu, 2012) 
              1.3 ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน 
              ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วม (Trust on Mutual Benefit)  หมายถึง การที่
องค์กรมีความเชื่อถือระหว่างกัน การรับรู้ถึงผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเสมอภาคซื่อสัตย์ สุจริต พร้อม
ทั้งยุติธรรมมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน เที่ยงตรงกับธุรกิจอ่ืนเป็นอย่างดี  การด าเนิน
ธุรกิจด้วยความโปร่งใส่ (Good  Governance) เน้นหลักความไว้เนื้อเชื่อใจในการสร้างความร่วมมือ
และสร้างประโยชน์กลับมาสู่องค์กรเพ่ือสร้างพันธมิตรทางการค้าร่วมกันได้เป็นอย่างดี ความไว้วางใจ
หมายถึง เมื่อมีความไว้วางใจที่ดีต่อกันแล้วถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นมากส าหรับการเปลี่ยนแปลงในการ
สร้างธุรกิจร่วมกัน (Sorensen, Hasle, and Pejtersen, 2011) เมื่อกล่าวถึงความไว้วางใจแล้วใน
หลายมิติอาจเสนอองค์ประกอบในด้านของความไว้วางใจ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ความไว้วางใจ
ระหว่างบุคคล (Interpersonal trust) และพนักงานงานกับพนักงานและพนักงานกับผู้บังคับบัญชา
ความไว้วางใจในระบบ (System trust) ความไว้วางใจจึงส่งผลถึงการกระท าต่อผู้อ่ืนบนพ้ืนฐานความ
คาดหวังเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล ภายใต้เงื่อนไขของความเสี่ยงและการพ่ึงพากัน 
(Mayer, Davis, and Schoorman, 1995) 
              ความไว้วางใจในที่ท างานมีอยู่สองรูปแบบ ได้แก่ ความตั้งใจรวมถึงไว้วางใจและความ
เปิดเผยต่อผู้อ่ืน (Gillespie, and  others, 2003) ความไว้วางใจเป็นได้ทั้งความเชื่อ (Belief)  การ
ตัดสินใจ (Decision) รวมถึงการกระท า (Action) (Dietz and Hartog,  2006) Rotter (1971) ได้
กล่าวถึงความหมายความไว้วางใจว่าเป็นความหวังต่อบุคคลเป็นที่น่าเชื่อถือทั้งด้านค าพูด การปฏิบัติ
หรือการกระท า ค าให้สัญญากัน หรือรวมแม้กระทั่งการใช้ข้อความอันสื่อถึงซึ่งจะสามารถไว้วางใจกัน 
Cook and Wall (1980)  กล่าวว่าความไว้วางใจเป็นความเชื่อมั่นต่อเจตนาของเพ่ือร่วมงานและ
ผู้บริหาร รวมทั้งความมั่นใจในความสามารถของเพ่ือนร่วมงานและผู้บริหาร 
              Lewicki (1998) ให้ความหมายของความไว้วางใจว่าเป็นสิ่งที่บุคคลมีความมั่นใจและตั้งใจ
ที่จะท าให้เกิดความสอดคล้องที่อยู่บนพ้ืนฐานของค าพูด การกระท า และการตัดสินใจของบุคคลอ่ืน 
Ambrose (2003) ได้กล่าวถึงความหมายความไว้วางใจว่า ความไว้วางใจนั้นเป็นผลที่สะท้อนที่เกิด
จากความเชื่อมั่น ความซื่อสัตย์ ของบุคคล จากการประมวลค านิยามของนักวิชาการต่าง ๆ หลาย
สาขา ความพยายามที่จะเข้าใจความไว้วางใจนั้น นักวิจัยต้องศึกษาและวินิจฉัยถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความไว้วางใจที่ดีต่อกันได้  
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              Burke and others (2007) ได้เสนอโมเดลที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและมีอิทธิพล
ต่อการศึกษาความไว้วางใจ ได้เสนอถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจ (Trust factors) หรือลักษณะ
ปัจจัยของผู้ที่ได้รับความไว้วางใจหรือที่ เรียกว่า คุณลักษณะที่น่าไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา 
(Trustworthiness) จะปรากฏอยู่บ่อย 3 ปัจจัยด้วยกันได้แก่ ความสามารถ (Ability) ความเมตตา
กรุณาและการยึดถือหลักคุณธรรม ซึ่งเขาได้อธิบายไว้ว่าความสามารถ เป็นกลุ่ มของทักษะต่าง ๆ 
สมรรถนะและคุณลักษณะพิเศษที่บุคคลหรือกลุ่มมีความสามารถสูงในทักษะบางสาขา สามารถให้
บุคคลอื่นไว้วางใจในงานที่เก่ียวข้องกับสาขานั้นได้ 
              1.4 การร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร 
              การร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร (Co- Cultural Organization) หมายถึง การ
สร้างค่านิยมร่วมกันระหว่างเครือข่าย โดยความตระหนัก ปลูกฝังวิถีการด าเนินการร่วมกัน เป็น
แบบอย่างและการยอมรับเชื่อถือระหว่างกัน ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจ 
รวมทั้งค่านิยมพ้ืนฐาน การรับรู้ ความต้องการ พฤติกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งกระบวนความคิด 
              วัฒนธรรมถูกสร้างขึ้นมาระหว่างกันผ่านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมรวมถึงบุคคลในสังคม 
ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดความส าเร็จกับมายังองค์กร หลักส าคัญในการด าเนินการเพ่ือให้
ประสบกับความส าเร็จได้นั้น ต้องเกิดจากแรงผลักดันไม่ว่าจะเกิดจากตัวผู้บริหารรวมถึงพนักงานจะ
ท าให้เกิดผลก าไรต่อธุรกิจ ร่วมมือกันเพ่ือท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ และบูรณาการวัฒนธรรมต่าง
องค์กรเข้ากันอย่างดี (Hahn, Lee, and Lee, 2015) ในขณะเดียวกันการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรม
องค์กรร่วมกันก็อาจเป็นเรื่องที่ต้องเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจระหว่างกันในขอบเขตข้อมูลขององค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นทีมรวมทั้งบริบทขององค์กรที่ต่างกัน (Avnet, 
2015) ความสัมพันธ์ในข้อตกลงทางวัฒนธรรมเฉพาะนั้นต้องเกิดจากการ ก าหนดด้านโครงสร้างของ
องค์กรประกอบกับความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันวัฒนธรรมองค์กรตนเอง รวมทั้งมิตรภาพในความ
ไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างกันการแลกเปลี่ยนรวมทั้งการให้ข้อมูลเชิงลึกแก่กันได้ที่มีความ
แตกต่างภายนอกองค์กร ที่กล่าวมานี้ยังมีความเกี่ยวโยงในด้านการแบ่งปันข้อมูลด้วยกัน 
(Krackhardt, and Kilduff, 2002)  
              ผลงานวิจัยของ Khakhar and Rammal (2013) ได้ศึกษาพบว่า วัฒนธรรมและปัจจัย
การเมืองมีอิทธิพลต่อกระบวนการเจราจาต่อรองในการศึกษาอีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับธุรกิจและสังคม
เครือข่ายเป็นเครื่องมือส าคัญในการสัมพันธ์เชิงบวกกับความมุ่งมั่นในเครือข่ายธุรกิจความผูกพันกัน
สามารถเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสต่อกันอันจะเกิดประโยชน์โดยรวมแก่องค์กรธุรกิจ  สร้าง
ศักยภาพในการหาโอกาสทางธุรกิจได้ในอนาคต รวมทั้งสามารถที่จะส่งผลดีทั้งทางการเมือง  สังคม 
และการเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวข้องกับความเชื่อมั่นรวมถึงความปลอดภัยจะท าให้เกิดการไว้วางใจ  และ
เคารพซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายความเชื่อทางวัฒนธรรม  ซึ่งในขณะเดียวกันผลประโยชน์ทางธุรกิจที่มี
การขยายเครือข่ายและองค์ความรู้นั้นได้ระบุถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมต่างองค์กรกันมีผลต่อ
ความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นกิจการร่วมค้ารวมทั้งการเรียนรู้ระหว่างกันอันจะมีส่วน
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ส าคัญได้แก่ ความสามัคคีร่วมกับผู้อ่ืน สภาพแวดล้อม  การเคารพผู้ที่อาวุโสกว่า และยังรวมไปถึง
ความสัมพันธ์กตัญญูทั้ งส่วนตัวและคุณค่าทางสังคมด้วย  ประเด็นอันส าคัญที่จะท าให้ เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีต้องมีการสื่อสารเป็นบริบทส าคัญ (Li Xinjian and Putterill, 2007) สังคมที่
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การบริหารงานที่เป็นการจัดการข้ามวัฒนธรรมนั้นอาจต้องศึกษาและสังเกตุ
ถึงวิถีวัฒนธรรมของแต่ละสังคมที่จะด าเนินการร่วมกันเพ่ือจะได้มีการบริหารจัดการวัฒนธรรมตาม
ข้อตกลงรวมถึงคุณลักษณะของเงื่อนไข (Rodngues, 1997)  
              งานวิจัยที่ด าเนินการศึกษาการจัดการข้ามวัฒนธรรมองค์กรที่มีความแตกต่างกันนั้นยังมี
ความน่าสนใจอย่างมากที่ได้ผลในการศึกษาพบว่า การถูกกระตุ้นทางจิตวิทยานั้นบุคคลที่มีส่วนร่วมใน
พฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงนั้นจะมาจากแรงจูงใจเป็นหนึ่งในหลักการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน การจัดการ
ข้ามวัฒนธรรม ในระดับระหว่างประเทศก็เช่นกันจะมีหลายมิติมารวบรวมเชื่อมต่อระหว่างกันและเอ้ือ
ประโยชน์แก่กัน มีแนวโน้มที่จะบรรลุความกับความส าเร็จเมื่อขยายกิจการด าเนินงานไปยังตลาดทั่ว
โลกไม่ว่าจะเป็นการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือให้พอดีกับเกณฑ์ปกติกับวัฒนธรรมของประเทศอ่ืน ๆ  
ดังนั้นคุณลักษณะที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานอาจเกิดความแตกต่างกันไปบ้างแต่จะมีความ
คล้ายคลึงก็ควรต้องปรับให้ผสมผสานกันไปในการพัฒนาประสิทธิภาพมากขึ้น  (Moberg and 
Leasher, 2011)   
              ดังนั้นเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นและแสดงว่าองค์กรมีศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของ
ธุรกิจโรงแรมต้องมีการด าเนินงาน โดยให้ความใส่ใจในการบริหารจัดการวัฒนธรรมต่างองค์กรได้เป็น
อย่างดี และพร้อมที่จะปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ให้มีการร่วมแรงร่วมใจกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
กลับมายังองค์กรธุรกิจ 
              จากการสังเคราะห์วรรณกรรมข้างต้นสามารถกล่าวโดยสรุปว่า ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย
ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยมีองค์ประกอบส าคัญ 4 มิติอันได้แก่ ความสามารถในการแบ่งปัน
ความรู้  ผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน  ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน  การร่วม
สร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร  เป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีท าให้ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายสามารถที่
จะยกระดับการเชื่อมโยงรวมถึงการร่วมกิจการค้าเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของธุรกิจรวมถึงการ
ยกระดับให้สูงขึ้นจากทรัพยากรภายในที่มีคุณค่า และยังเป็นจุดแข็งในการที่จะพัฒนาไปสู่ผลลัพธ์ด้าน
โอกาสทางการตลาด  ตลอดจนความได้เปรียบทางการแข่งขัน และส่งผลถึงการด าเนินงานของธุรกิจ
ได้ในที่สุดแต่ถึงอย่างไรก็ตาม เมื่อหากพิจารณาภายใต้กรอบทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์แล้ว
สามารถอธิบายได้ว่า การก าหนดศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในสภาวะปัจจุบันที่น าไปสู่ผลลัพธ์ดังกล่าว  ธุรกิจต้องค านึงถึงปัจจัยจากความผันผวนทาง
สภาพแวดล้อม  เช่น สภาพการเมือง สภาพสังคม  สภาพเศรษฐกิจ สภาพการแข่งขัน ซึ่งเป็นตัวแปร
เชิงสถานการณ์ที่ส าคัญโดยอาจมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์ตลอดจนสามารถสะท้อนถึงผลการ
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ด าเนินงานของธุรกิจด้วยการค านึงถึงสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อศักยภาพกล
ยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 
              การพัฒนากลยุทธ์ หมายถึง การค้นหาวิธีการที่ดีที่สุดในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยอาศัยข้อมูลในอดีตจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ ซึ่งมีเทคนิคในการเข้าถึงการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพได้หลายวิธี เช่น การสนทนา
กลุ่ม การใช้แบบสอบถาม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายในองค์การ (บุญช่วย กระแจะจันทร์, 2550: 29) การตัดสินใจในทางกลยุทธ์มีความส าคัญต่อ
องค์กรในแง่ของความพยายามในการได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันที่สามารถช่วยให้สินค้า
และบริการขององค์กรสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าได้ ในการพัฒนากลยุทธ์ องค์กร
จึงควรพิจารณาผ่านการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือน ามา
แก้ไขและพัฒนางาน โดยการพัฒนากลยุทธ์นั้นองค์กรสามารถพัฒนาได้ในสามระดับ ได้แก่ กลยุทธ์
ระดับนโยบาย เป็นกลยุทธ์ขององค์กรโดยรวมที่ได้จากการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบทั้งปัจจัยภายใน
และภายนอกองค์กร แล้วน ากลยุทธ์นี้ไปสู่กลยุทธ์ระดับแผนงานที่จ าเป็นต้องมีความสอดคล้องกับกล
ยุทธ์ระดับนโยบายและแผนงานในแผนกหรือฝ่ายต่างๆภายในองค์กร และกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการที่
แปลงกลยุทธ์ระดับนโยบายและระดับแผนงานมาสู่รายละเอียดในการน าไปสู่การปฏิบัติให้เ ป็น
รูปธรรมมากขึ้น  
              กลยุทธ์เครือข่ายส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ เป็นการเพ่ิมมูลค่าของความส าเร็จ
ในการด าเนินงานทางธุรกิจ  องค์กรธุรกิจเครือข่ายสามารถผนึกก าลังและสร้างการจัดการในลักษณะ
ที่เก่ียวข้องกับเครือข่ายที่ส าคัญ ซ่ึงเป็นการเชื่อมโยงการด าเนินงานทีล่งตัวและเป็นนวัตกรรมที่มีความ
หลากหลายในการตอบสนองและมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส าคัญ ผลงานวิจัยของ Moller 
(2013) สะท้อนให้เห็นว่าจุดร่วมของของกลยุทธ์เครือข่าย นั่นคือ การให้ความส าคัญทางด้านแรง
บันดาลใจร่วมกันระหว่างองค์กรเป็นหลัก ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเครือข่ายการร่วมแรงผลักดัน
ร่วมกันสู่เป้าหมายการแลกเปลี่ยนอย่างอิสระ การสร้างเอกภาพของการจัดการ โดยอาศัยการแบ่งปัน
ความรู้ระหว่างกัน นับเป็นการสร้างพันธมิตรทางการค้าที่เป็นความเชื่อมโยงเครือข่ายปฏิสัมพันธ์การ
ด าเนินงานบริหารจัดการธุรกิจภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีการแข่งขัน (Moller and Halinen, 1999) 
ส่งผลให้การด าเนินงานนั้นเกิดประสิทธิภาพ และการจัดการเครือข่ายธุรกิจให้มีมูลค่ามากขึ้นนั้น
ส าคัญส าหรับการแข่งขันเพ่ือความยั่งยืนของธุรกิจ (Ramos and others, 2013) ความเป็นเครือข่าย
ทางธุรกิจนั้นจัดว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธุรกิจ  มีบทบาทในกระบวนการสร้าง
นวัตกรรมทางธุรกิจใหม่ให้เกิดขึ้น การพัฒนาความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจนั้นเริ่มต้นจากกระบวนการ
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สร้างความไว้วางใจระหว่างกันไม่ว่าจะความสัมพันธ์ทางนวัตกรรมสร้างสรรค์  หรือทางเทคโนโลยี 
เป็นต้นการลงทุนท าธุรกิจใหม่จากงานวิจัยพบว่าการสร้างเครือข่ายก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ได้เป็นอย่างดี รวมถึงผลก าไรและสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Rocca and Snehota, 2014) 
              การพัฒนากลยุทธ์เครือข่ายจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการด าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างธุรกิจที่สามารถเป็นพันธมิตรร่วมกันได้ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานทั้งสองฝ่าย โดยอาศัย
เทคนิคในการพัฒนาได้ดังนี้ 1) การวิจัยแสวงหาความรู้จากผู้รู้ ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
สนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มี
ความสนใจในเรื่องนั้นๆ เพ่ือหาข้อตกลงในการน าไปสู่การพัฒนากลยุทธ์เครือข่าย 2) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการจัดการองค์กรในปัจจุบันที่เป็นระบบเปิด สภาพแวดล้อมจึง
มีอิทธิพลส าคัญต่อองค์กรและผู้บริหารจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาเพ่ือแสวงหาโอกาสจากปัจจัยเอ้ื อ
และขจัดปัจจัยที่จะน าธุรกิจไปสู่ความล้มเหลว 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยผลของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 
 

              การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาผลกระทบของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายที่มีผลต่อโอกาส
ทางการตลาด  ความได้เปรียบทางการแข่งขัน  อนึ่งศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายประกอบด้วยกัน 4 มิติ
อันได้แก่  ความสามารถในการแบ่งปันความรู้  ผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน  ความไว้วางใจ
ที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน และการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร กล่าวได้ว่า เป็น
คุณลักษณะพิเศษที่สามารถช่วยให้กิจการด าเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรเครือข่าย ลดต้นทุนเพ่ิมผล
ก าไรต่างตอบแทน ตลอดจนพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ  ตลอดจนสามารถท าให้
ตอบสนองโอกาสทางการตลาด รวมถึงความได้เปรียบทางการแข่งขัน ได้อย่างเหมาะสมและเกิดเป็น
ผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
 
1. ผลกระทบของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายที่มีต่อโอกาสทางการตลาด และ ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน 
              ในการด าเนินธุรกิจปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจและการช่วงชิงตลาดมีการแข่งขันค่อนข้างสูง
ดังนั้นสิ่ งหนึ่ งที่องค์กรธุรกิจควรสร้างขึ้นเ พ่ือลดแรงกดดันทางสภาพแวดล้อม ต้องเพ่ิมขีด
ความสามารถให้มากขึ้นอย่างเป็นล าดับเพ่ือให้กิจการอยู่รอดและเพ่ิมผลก าไร สิ่งส าคัญประการส าคัญ
ในการบริหารจัดการที่จะเพ่ิมมูลค่าที่ดีได้นั้นคือ โอกาสทางการตลาด เพ่ือเป็นการส่งถึงผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดจากศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย ดังนี้ 
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              1.1 โอกาสทางการตลาด (Market Opportunity) หมายถึง ปัจจัยเอ้ือต่อความสามารถ
ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และการแสวงหา
กลุ่มลูกค้าใหม่รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือความรวดเร็วและสะดวกในการเสนอผลิตภัณฑ์บริการแก่ลูกค้า  
              การเพ่ิมศักยภาพในทางการตลาดรวมถึงการยกระดับฐานะการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า การ
สนองความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่มมีส่วนส าคัญที่ช่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยกันหลาย
ช่องทางที่หลากหลายสะดวกรวดเร็วในการที่จะน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้าให้มากที่สุด
ประการส าคัญในการได้มายังผลลัพธ์ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายนั้นควรมีหลักการนอกจาก
ผลประโยชน์ร่วมกันแล้วยังควรต้องให้ความส าคัญในการแสวงผลหาก าไร เพ่ือความมั่นคงของกิจการ
นั่นคือ โอกาสทางการตลาด Kotler (1994)  กล่าวว่า ในการสร้างโอกาสทางการตลาดในช่วงสาม
ทศวรรษที่ผ่านมานั้นจากการศึกษาและวิจัยตลาดจะเห็นว่าการเข้าถึงตลาดเพ่ือสังคมนั้นเป็น
แนวความคิดใหม่ต้องเกิดขึ้นเพ่ือให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่ไม่นิ่งดังนั้น ทิศทางในการปฏิบัติ
รวมถึงการหาโอกาสทางตลาดนั้น ต้องดูและศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานกลุ่มเป้าหมายประกอบกันด้วยการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึน การมุ่งเน้นตลาดเพ่ือแทรกแซงและหาโอกาสทางการตลาดใหม่
การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน โดยจะต้องพิจารณาปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ จ านวนลูกค้าที่เป็น
เป้าหมาย ก าลังซื้อของลูกค้า ความกระตือรือร้นที่จะซื้อมีมากเพียงใดหลังจากนั้นจึงก าหนดและหา
ช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อไป เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   นอกจากนี้
ผู้ประกอบการต้องศึกษาว่าโอกาสทางการตลาดต้องสามารถที่จะสร้างเครือข่ายร่วมกันเพ่ือสร้างมูลค่า
ให้กับธุรกิจ ดังนั้นต้องพัฒนาตลาดที่อาจท้าทายและโอกาสที่จะต่อสู้กับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้   
การสร้างเครือข่ายจะเป็นกลไกอันส าคัญที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพรวมถึงโอกาสทางการตลาด 
(Ehret, Kashyap, and Wirtz, 2013) 
              นอกจากนี้สิ่งที่เป็นประเด็นจะท าให้เกิดโอกาสทางการตลาดที่ดีได้นั้น ต้องมากจากตลาด
ที่ไม่สมบูรณ์ยังสามารถศึกษาและพัฒนาให้ใหม่ได้  ดังนั้นการน าไปสู่โอกาสที่ส าคัญส าหรับการสร้าง
เทคโนโลยีต้องมีความทันสมัย   ซึ่งผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการนั้นควรต้องพัฒนาศึกษาควบคู่
เพ่ือเพ่ิมความสัมพันธ์ระหว่างความไม่สมบูรณ์ของตลาดกับผู้ประกอบการใหม่จะเป็นการสร้างโอกาส
และขอบเขตได้เป็นอย่างดี (Cohen and Winn, 2007) ในขณะที่งานวิจัยของ Moller (2013) ระบุ
ว่าตลาดธุรกิจที่มีความซับซ้อนหลายชั้นมีลักษณะแบบมีกลไกส าคัญที่จะสามารถตรวจสอบโดยใช้
ความหลากหลายทางทฤษฏีซึ่ง ความสัมพันธ์รวมถึงเครือข่ายธุรกิจในมุมมองของตลาดนั้นควรต้อง
ศึกษาถึงตลาดและเน้นท า CRM หรือ ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเป็นการใฝ่หา พัฒนาของเครือข่าย
การตลาดธุรกิจ ซึ่งน่าจะสร้างความร่วมมือกับธุรกิจอ่ืน ๆ ได้เช่น ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจโรงแรม  
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ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจอาหาร และธุรกิจบันเทิง ซึ่งอาจจะสามารถสนับสนุนให้เกิดผลดีต่อการเกิด
ผลประโยชน์ร่วมกันและโอกาสทางการตลาด 
              ส าหรับงานวิจัยของ Hall and Roelich (2016) ได้ศึกษาถึงกระบวนการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางเครือข่ายที่ส่งผลให้โอกาสทางตลาดมีการเชื่อมโยงกับธุรกิจอย่างเป็ นระบบและ
ขั้นตอนเพ่ือสร้างผลก าไรให้เกิดขึ้น สิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจพันธมิตรทางเครือข่าย
นั้นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่งขัน รวมถึงการมุ่งเน้นความสัมพันธ์เชิงพฤติกรรมใน
องค์กรมีส่วนที่ช่วยในการส่งเสริมให้กิจการธุรกิจ ดังนั้นการแข่งขันในตลาดส่งผลต่อประสิทธิผลของ
การตอบสนองโอกาสทางตลาด  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ Mendonca, Varajao, and 
Oliveira (2015) กล่าวว่าเครือข่ายความร่วมมือมีส่วนช่วยให้องค์กรเกิดความโดดเด่น  แบบอย่างที่ดี
เพ่ือให้องค์กรสามารถแข่งขันได้มากขึ้น สร้างความร่วมมือแก่กันขยายขอบเขตการประสานงาน
ระหว่างกันได้เป็นอย่างดี  การแข่งขันทางตลาดแม้จะมีการแข่งขันที่สูงแต่การปรับตัวให้ยืดหยุ่น
สามารถเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีต้องมาจากด้านการตอบสนองความคล่องตัว การ
ปรับตัว  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมส่งอิทธิพลแทบทั้ งสิ้นต่อปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและ
โอกาสทางตลาด  สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เกิดโอกาสที่ดีต่อกิจการองค์กร ได้แก่ ความยืดหยุ่นองค์กร  การลด
ต้นทุน  ทรัพยากรในองค์กร  การแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน  ทักษะ และความรู้ รวมถึงกลยุทธ์ทั่วไปที่ยัง
สามารถไปเพิ่มการเติบโตการผลิตในองค์กร (Wallnofer and Hacklin, 2013) ได้ให้ความหมายของ
ศักยภาพเครือข่ายว่าการสร้างผลก าไรได้นั้น ควรต้องศึกษากฏเกณฑ์  สร้างโอกาสทางการตลาดเพ่ือ
บทบาทหน้าที่ของความสัมพันธ์ทางสังคม รวมถึงการพัฒนารูปแบบทางธุรกิจให้มีศักยภาพในการ
อธิบายผลการด าเนินงานได้รับการส่งเสริมและการถ่ายทอดจากโอกาสทางตลาด  ในการศึกษาของ 
Velu (2016) กล่าวว่าทรัพยากรที่มีอิทธิพลต่อวิวัฒนาการของการแข่งขันและความร่วมมือสามารถที่
จะสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดแก่ธุรกิจขององค์กรได้ต้องมาจากเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีการสาน
ประโยชน์และพลังร่วมกัน เพ่ือส่งผลต่อกิจการให้เกิดส่วนแบ่งทางการตลาด (Moller, 2013) ได้
ศึกษาถึงทฤษฎีการตลาดความสัมพันธ์พบว่า  เครือข่ายมีความสัมพันธ์กับการตลาดถือว่าเป็น
หลักการที่ส าคัญในสร้างมูลค่า แนวทางในการสร้างตลาดธุรกิจมีความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนร่วมกัน
อย่างเป็นอิสระ  
              เมื่อศึกษาจากงานวิจัยของ Bianchi and Mathews (2016) พบว่า การพัฒนา
ความสัมพันธ์รวมถึงความสามารถในการสร้างเครือข่ายส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพของ
องค์กรได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจเครือข่ายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าส าหรับการก าหนด
เป็นทฤษฎีสากลที่เน้นบทบาทของความสัมพันธ์ทางธุรกิจซึ่งมีวิวัฒนาการและการเติบโตของตลาด 
การยอมรับเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการพัฒนาอาจรวมถึงความแตกต่างอาจเกิดทั้งในด้านวัฒนธรรม
การมีส่วนร่วม รวมถึงความผูกพันระหว่างผู้คนและเพ่ือนร่วมงานสิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการ



 
 
 

36 
 

ด าเนินธุรกิจให้เติบโตในด้านโอกาสทางตลาดนั้นควรต้องพ่ึงพาอาศัยกันเชื่อมโยงต่อกันอย่างเป็น
ระบบ ดังนั้นความสัมพันธ์เครือข่ายธุรกิจส่งผลอิทธิพลทางบวกที่จะส่งผลการเติบโตของตลาด  
การบูรณาการและการประสานงานกิจกรรมทางการตลาดรวมถึงความสะดวกเพ่ือความมุ่งมั่น  ความ
พึงพอใจ 
              จากการสังเคราะห์งานวิจัยข้างต้น พบว่า โอกาสทางการตลาดสามารถด าเนินการให้
กิจการและองค์กรในธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้าและผลก าไรได้ เมื่อศึกษาถึงหลายปัจจัยที่จะน ามา
สนับสนุนเป็นองค์ประกอบหลัก Hiranpong, Decharin, and Thawesaengskulthai (2016) ศึกษา
พบว่า การด าเนินการที่ไม่ประสบกับความส าเร็จทางด้านเครือข่ายที่มีต่อโอกาสทางการตลาดมี
สาระส าคัญอยู่ 4 ด้านที่เป็นตัวแปรแฝงได้แก่ 1) ความไม่พึงพอใจในด้านคุณภาพชีวิตความแตกต่าง  
2). ประสิทธิผลของทางเลือกบนความแตกต่าง  3) การโยกย้ายคนและแรงงาน  และ 4) การกล้า
แสดงออกเม่ือพบผู้อ่ืนได้กลายเป็นอุปสรรค   
              การเพ่ิมศักยภาพในทางการตลาดรวมถึงการยกระดับฐานะการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า การ
สนองความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่มมีส่วนส าคัญที่ช่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยกันหลาย
ช่องทางที่หลากหลายสะดวกรวดเร็วในการที่จะน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้าให้มากที่สุด
ประการส าคัญในการได้มายังผลลัพธ์ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายนั้นควรมีหลักการนอกจาก
ผลประโยชน์ร่วมกันแล้วยังควรต้องให้ความส าคัญในการแสวงผลหาก าไร เพ่ือความมั่นคงของกิจการ
นั่นคือ โอกาสทางการตลาด Kotler (1994)  กล่าวว่า ในการสร้างโอกาสทางการตลาดในช่วงสาม
ทศวรรษที่ผ่านมานั้นจากการศึกษาและวิจัยตลาดจะเห็นว่าการเข้าถึงตลาดเพ่ือสังคมนั้นเป็น
แนวความคิดใหม่ต้องเกิดขึ้นเพ่ือให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่ไม่นิ่งดังนั้น ทิศทางในการปฏิบัติ
รวมถึงการหาโอกาสทางตลาดนั้น ต้องดูและศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานกลุ่มเป้าหมายประกอบกันด้วยการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึน การมุ่งเน้นตลาดเพ่ือแทรกแซงและหาโอกาสทางการตลาดใหม่
การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน โดยจะต้องพิจารณาปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ จ านวนลูกค้าที่เป็น
เป้าหมาย ก าลังซื้อของลูกค้า ความกระตือรือร้นที่จะซื้อมีมากเพียงใดหลังจากนั้นจึงก าหนดและหา
ช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อไป เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   นอกจากนี้
ผู้ประกอบการต้องศึกษาว่าโอกาสทางการตลาดต้องสามารถที่จะสร้างเครือข่ายร่วมกันเพ่ือสร้างมูลค่า
ให้กับธุรกิจ ดังนั้นต้องพัฒนาตลาดที่อาจท้าทายและโอกาสที่จะต่อสู้กับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้การ
สร้างเครือข่ายจะเป็นกลไกอันส าคัญที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพรวมถึงโอกาสทางการตลาด (Ehret, 
Kashyap and Wirtz, 2013) 
              นอกจากนี้สิ่งที่เป็นประเด็นที่จะท าให้เกิดโอกาสทางการตลาดที่ดีได้นั้น ต้องมากจาก
ตลาดที่ไม่สมบูรณ์ยังสามารถศึกษาและพัฒนาให้ใหม่ได้ดังนั้นการน าไปสู่โอกาสที่ส าคัญส าหรับการ
สร้างเทคโนโลยีที่ต้องมีความทันสมัยแล้วแบบธุรกิจนวัตกรรมซึ่งผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการนั้น
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ควรต้องพัฒนาอีกทั้งต้องศึกษาควบคู่ทางสังคมทั้งในและต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมความสัมพันธ์ระหว่าง
ความไม่สมบูรณ์ของตลาดกับผู้ประกอบการใหม่จะเป็นการสร้างโอกาสและเขตข้อมูลอย่างยั่งยืน 
(Cohen and Winn, 2007) ในขณะที่งานวิจัยของ Moller (2013) ระบุว่าตลาดธุรกิจที่มีความ
ซับซ้อนหลายชั้นนั้นมีลักษณะแบบมีกลไกอันส าคัญที่จะสามารถปรากฏทางสังคม ที่อาจได้รับการ
ตรวจสอบโดยใช้ความหลากหลายทางทฤษฏีต้องศึกษาจากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐศาสตร์  
และจิตวิทยา เพ่ือสร้างวิวัฒนาการทางด้านทฤษฎีเพ่ือต้องน าไปปรับสู่การตรวจสอบทางตลาด 
ความสัมพันธ์รวมถึงเครือข่ายธุรกิจในมุมมองของตลาดนั้นควรต้องศึกษาถึงตลาดและเน้นท า CRM 
หรือ ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเป็นการใฝ่หา พัฒนาของเครือข่ายการตลาดธุรกิจ ซึ่งน่าจะสร้างความ
ร่วมมือกับธุรกิจอื่น ๆ ได้เช่น ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจโรงแรม  ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจอาหาร และธุรกิจ
บันเทิง ซึ่งอาจจะสามารถสนับสนุนให้เกิดผลดีต่อการเกิดผลประโยชน์ร่วมกันและโอกาสทางการ
ตลาดต่อไปได้  
              จากการสังเคราะห์จากวรรณกรรม ได้แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ส าคัญอันเกิดจากศักยภาพกล
ยุทธ์เครือข่ายทั้งสี่ประเด็นที่กล่าวมาในเบื้องต้น  จึงน าไปสู่การทดสอบผลกระทบของศักยภาพกล
ยุทธ์เครือข่ายด้านด้านต่าง ๆ กับ โอกาสทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ด้วย
สมมติฐานที่ 1ก – 4ก แสดงความสัมพันธ์ ดังภาพที่ 2    
              สมมติฐานที่ 1ก  ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้ มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อโอกาสทางตลาดของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย       
              สมมติฐานที่ 2ก ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อโอกาสทางตลาดของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย    
              สมมติฐานที่ 3ก  ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความไว้วางใจทีร่ักษาผลประโยชน์ร่วมกัน
บนพื้นฐาน มีผลกระทบเชิงบวกโอกาสทางตลาด ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย    
              สมมติฐานที่ 4ก  ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร 
มีผลกระทบเชิงบวกต่อโอกาสทางตลาดของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายในด้านต่าง ๆ กับโอกาสทางการตลาด 
 
              1.2 ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) หมายถึง กิจการ
สามารถหาวิธีการจากการให้บริการจัดสรรทรัพยากรในการด าเนินงาน กิจกรรมในลักษณะบูรณาการ 
โดยใช้กลยุทธ์การสร้างคุณค่า ทักษะ ความสามารถ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์
รวมถึงการบริการให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน เพ่ือให้สามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งขันรายอื่นได้  
              ปัจจัยที่เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญมากที่สุดในการก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันก็คือ 
ความรู้ (Knowledge) ที่องค์กรต้องพยายามที่จะสร้างขึ้นมาด้วย (Learning) และพัฒนามาเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ให้ได้จากนั้นผู้บริหารต้องดึงเอาความรู้ต่าง ๆ ที่
บุคลากรมีเพ่ือมาสร้าง (Innovation)ให้กับองค์กรต่อไป ผลลัพธ์จากศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายไม่
เพียงแต่ท าให้ธุรกิจเกิดความแตกต่างด้านผลประโยชน์ร่วมกัน และมีโอกาสทางการตลาด ศักยภาพ
กลยุทธ์เครือข่ายยังช่วยให้การได้เปรียบทางการแข่งขัน ช่วยส่งผลไปยังผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้   เนื่องจากการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนั้นมีผลกระทบต่อ
การสร้างความเชื่อมั่นต่อความส าเร็จธุรกิจ อีกทั้งยังมีส่วนที่ส าคัญเชื่อมโยงไปยังพ้ืนฐานทรัพยากร
ขององค์กร(RBV)ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ประสบกับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุง  (Ghapanchi, 
Wohlin, and Aurum, 2014) ความได้เปรียบทางการแข่งขันบางองค์กรนั้นจะเน้นและให้

ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 

(Network Strategy Capability) 
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ความส าคัญต่อมุมมองฐานความรู้รวมทั้งพฤติกรรมองค์กรที่เคยปฏิบัติอยู่ว่ามีคุณลักษณะเด่นนั้น
อย่างไรเพ่ือรักษาความได้เปรียบจะมีผลส่งไปยังการสร้างทุนทางปัญญาที่ใช้ร่วมกันภายในองค์กร
เครือข่าย ให้เกิดความส าเร็จและอยู่ในเกณฑ์ค่าระดับที่ดีอีกทั้งความสามารถของพนักงานในการที่จะ
แบ่งปันความรู้ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญต่อการสร้างศักยภาพเป็นอย่างดี (Jalal, Toulson, and Tweed, 
2013)  นอกจากนี้การศึกษาวิจัยของ Perren (2013) พบว่าความได้เปรียบทางการแข่งขันนั้นมักจะถู
ใช้ในการปฏิบัติแต่ไม่ได้หมายถึงสิ่งๆ เดียวกันเท่านั้นแต่ยังบอกให้เห็นถึงลักษณะของช่องว่างการ
เปรียบเทียบในการแข่งขันทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบเชิงประจักษ์ที่สามารถจับต้องได้และ
สนับสนุนเหตุภายในองค์กรได้แบบไม่มีเงื่อนไขมากเกินไปนัก  งานวิจัยนี้จึงมีความสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Kavaliauskiene, Vasiliauskas and Zinkeviciute, (2014) กล่าวไว้ว่าการแข่งขันที่
เพ่ิมขึ้นในตลาดในประเทศและทั่วโลกนั้นถ้ามีการลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศลงได้บ้าง
อาจท าให้เกิดการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึง การเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้ า  
ผู้ประกอบการยังพบว่าตัวเองนั้นอยู่ในความต้องการที่จะหารูปแบบการจัดการให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่ แนวโน้มเป็นที่สังเกตอาจเห็นได้ว่าผู้ประกอบการนั้นควรต้องสร้างเครื่องมือ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือให้ได้เปรียบในการแข่งขันและได้รับประโยชน์จากการแข่งขันกับมายัง
บริษัทหรือกิจการที่ตนประกอบธุรกิจอยู่ในที่สุด  
              จากการสังเคราะห์จากวรรณกรรม ได้แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ส าคัญอันเกิดจากศักยภาพกล
ยุทธ์เครือข่ายทั้งสี่ประเด็นที่กล่าวมาในเบื้องต้น  จึงน าไปสู่การทดสอบผลกระทบของศักยภาพกล
ยุทธ์เครือข่ายด้านด้านต่าง ๆ กับ ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
ด้วยสมมติฐานที ่1ข – 4ข แสดงความสัมพันธ์ ดังภาพที ่3    
              สมมติฐานที่ 1ข  ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้ มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย    
              สมมติฐานที่ 2ข ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย    
              สมมติฐานที่ 3ข  ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความไว้วางใจทีร่ักษาผลประโยชน์ร่วมกัน 
มีผลกระทบเชิงบวกความได้เปรียบทางการแข่งขันธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย     
              สมมติฐานที่ 4ข  ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร 
มีผลกระทบเชิงบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
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ภาพที ่3 ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายในด้านต่าง ๆ กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 
  
2. ผลกระทบของโอกาสทางการตลาด ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่มีต่อผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจ   
              2.1 ผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
              ผลการด าเนินงานของธุรกิจ (Corporate Performance)  หมายถึง หมายถึง ผลลัพธ์ที่
เกิดจากการด าเนินงานได้รับผลลัพธ์ที่เป็นทั้งตัวเลขทางการเงินและไม่ใช่ตัวเลขทางการเงิน ได้แก่ 
รายได้ที่ได้รับจากการด าเนินงานเป็นไปตามผลลัพธ์ที่วางไว้ รักษาฐานลูกค้าเดิม สร้างการดึงดูดแก่
ลูกค้าใหม่ในการใช้บริการรวมถึง ผลลัพธ์ทางด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของธุรกิจให้เป็นที่รู้จัก
รวมทั้งความพึงพอใจและการยอมรับจากลูกค้า 
              ภาพลักษณ์ทางธุรกิจ (Business Image) หมายถึง  ความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่นในด้าน
การพัฒนาในรูปแบบบริการใหม่ที่ลูกค้าคาดหวัง  จนเป็นที่รู้จักเกิดความพึงพอใจและยอมรับจาก
ลูกค้าในที่สุดผลลัพธ์จากศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายไม่เพียงแต่ท าให้ธุรกิจเกิดความแตกต่างด้าน
ผลประโยชน์ร่วมกัน  และโอกาสทางการตลาด  ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายยังช่วยท าให้ผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจ ยังเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากการด าเนินงานขององค์กรนั้นไม่ใช่

ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 

(Network Strategy Capability) 
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กิจกรรมที่จะหยุดนิ่งได้แต่เปรียบเสมือนการเรียนรู้ในบทบาทหน้าที่ทั้งชีวิตของบุคคลหนึ่ง องค์กรที่
สามารถน าพาธุรกิจให้รอดพ้นเนื่องจากเหตุและผลของการด ารงไว้ซึ่งประสิทธิภาพที่ดีของการท างาน
นั้นเมื่อมีการยืนยันว่าการเข้าร่วมกลุ่มธุรกิจสามารถเป็นได้ทั้งที่ต้องมีความรับผิดชอบ การมีเครือข่าย
กลุ่มในการท าธุรกิจร่วมกันจะยังสามารถท าให้พัฒนาผลการท างานอยู่เสมอ (Bamiatzi and others, 
2014) 
              นอกจากนี้ Endrikat, Guenther, and Hoppe (2014) ได้ศึกษาวิจัยพบว่าการที่จะ
สามารถท าให้เกิดผลการด าเนินธุรกิจที่ดีได้นั้นคงต้องมองที่ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงาน  อีก
ทั้งการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบหลัก และท าให้เกิดประสิทธิภาพการ
ท างานขององค์กรในเชิงประจักษ์บางครั้งการท าในลักษณะนี้แม้อาจยังมีความขัดแย้งกันบ้างและยัง
คุมเครือก็ตามอาจท าให้มีส่วนได้เสียผลประโยชน์และข้อโต้แย้งได้เช่นกัน นอกจากนี้อาจแสดงให้เห็น
ถึงผลกระทบของการด าเนินการขณะที่การวิจัยของ Frankenberger, Weiblen, and assmann 
(2013) ได้ศึกษาวิจัยพบว่าผลการด าเนินงานในรูปแบบธุรกิจที่ได้ส่งผลกระทบเชิงบวกนั้นยังสร้าง
มูลค่าอย่างยั่งยืนให้กับเครือข่ายพันธมิตรที่สอดคล้องกันและยังส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการท างาน
เป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นความสัมพันธ์อันดีจะเป็นการสร้าง
ความแข็งแกร่งกับพันธมิตรก็จะส่งผลดีตามมาอีกทั้งจะส่งผลที่ดีต่อการเข้ามาของลูกค้ารายใหม่ 
              การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลการด าเนินงานของธุรกิจ ได้ชี้ให้เห็นถึง
ความส าคัญของการศึกษาในประเด็นดังกล่าว  ทั้งผลการด าเนินงานของที่สามารถวัดได้จากผลการ
ด าเนินงานที่เป็นตัวเงินและผลการด าเนินงานที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่  การมุ่งเน้นภาพลักษณ์และ ความ
พึงพอใจของลูกค้า  ซึ่งจะเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ และการแสวงหาลูกค้าใหม่ โดยผลการ
ด าเนินงานธุรกิจทั้งสองรูปแบบนั้นเป็นผลลัพธ์ที่สะท้อนมาจากศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจ 

              โอกาสทางการตลาด เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย ซึ่งสามารถน าไปสู่ 
ผลการด าเนินงานของธุรกิจได้ในที่สุด ปัจจัยที่ส าคัญที่ช่วยส่งเสริมโอกาสทางการตลาดเพ่ือผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจนั้นพิจารณาจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาดประกอบกับการจัดส่ง
รวมถึงบริการเสริมเพ่ือให้เกิดความต่างทางการค้าดังที่ Canizes and others (2013) กล่าวไว้ ส่วน
ในการสร้างโอกาสทางการเติบโตของธุรกิจได้อีกนั้นควรต้องพิจารณาถึงทุนที่จะส่งเสริมทางด้านตลาด
ได้แก่ 1) ทุนทางการเงิน ทรัพยากร-ทุนมากจากหลากหลายแหล่ง  2) เจ้าหน้าที่หรือพนักงานทาง
ตลาดด้านทรัพยากร–บริษัทร่วมทุนการให้ความช่วยเหลือ การจัดการลงทุน ซึ่งจะส่งผลด้านความ
แตกต่างมากขึ้นกว่าทุกกลุ่ม 3) การหาพันธมิตรทางการค้าร่วมที่มีความสนใจในการสร้างความโดด
เด่นทางการลงทุน และ 4) การใช้ทรัพยากรทางการเงิน-บริษัทในความเป็นอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน
ในฐานที่เป็นนักลงทุนโดยตรง ซึ่งจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่ธุรกิจและก าหนดกล
ยุทธ์อันดีต่อผลประกอบการด าเนินงานด้วย (Robinson Jr., 1987)  ในขณะที่การศึกษาของ 
Lorentz and Ghavri (2010) ชี้ให้เห็นว่า การจัดการรวมถึงการประสานงานที่ดีด้านต่าง ๆ ทาง
ตลาดนั้นควรต้องก าหนดบทบาทหน้าที่และการจัดการทางด้านเครือข่าย อีกทั้งความสามารถในการ
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ปฏิบัติหน้าที่เป็นข้อจ ากัดอันส าคัญ ในการที่จะจับโอกาสทางการตลาดเพ่ือเกิดประโยชน์อย่างยิ่งใน
ตลาดใหม่ ผลของการส าคัญนี้จะท าให้เกิดการสร้างกลยุทธ์เพ่ือผลการด าเนินงานอันดีต่อธุรกิจ  ถึง
อย่างไรก็ตามการสร้างความสัมพันธ์อันดีที่จะสามารถท าให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ดีได้
นั้นควรต้องค านึงถึง การแข่งขันทางการตลาดอันส าคัญประการส าคัญนั้นคือ การท า R&D วิจัยและ
พัฒนาควบคู่กันเสมอ เพ่ือเป็นการแรงกดดันที่รุนแรงทางการตลาดในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี และ
เป็นการช่วยผลักดันให้เกิดโอกาสทางการตลาดจึงสามารถส่งผลดีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจได้ 
(Lee, 2009) 
              ดังนั้น หากองค์กรมีการน าศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายมาใช้ก็จะสามารถท าให้องค์กร  มี
ความโดดเด่นเหนือกิจการอ่ืน โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในการด าเนินกิจการและยังเป็นเอกลักษณ์ที่
เกิดข้ึนนี้เอง  ซึ่งท าให้ได้ผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
              จากการสังเคราะห์วรรณกรรมข้างต้น  อาจกล่าวได้ว่าการได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ธุรกิจที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ทั้งด้านที่เป็นความเชื่อมั่นที่จะเกิดขึ้นแก่ธุรกิจแล้วยัง มีผลต่อ
ภาพลักษณ์ชื่อเสียงของธุรกิจ  ย่อมเป็นผลกระทบที่เกินจากโอกาสทางการตลาด  และความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันจึงน าไปสู่การทดสอบผลกระทบของโอกาสทางการตลาด และความได้เปรียบทางการ
แข่งขันมีผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ด้วยสมมติฐานที่ 5 และ 6 แสดง
ความสัมพันธ์ ดังภาพที ่4 
              สมมติฐานที่ 5  โอกาสทางการตลาดมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย 
             สมมติฐานที่ 6 ความได้เปรียบทางการแข่งขันมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
 
 
                                                    H5 
 
 
 

 
                                            
                                          H6 
 
          

ภาพที ่4 ผลกระทบของผลกระทบของโอกาสทางการตลาด และความได้เปรียบทางการ 
          แข่งขัน  กับผลการด าเนินงานของธุรกิจ    
 

ผลการด าเนินงานของธุรกิจ 

(Corporate Performance) 

 

โอกาสทางการตลาด 

(Market Opportunity) 

 

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

(Competitive Advantage) 
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3. ผลกระทบของความผันผวนทางสภาพแวดล้อมที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสทาง
การตลาด ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
              3.1 ความผันผวนทางสภาพแวดล้อม (Dynamism Environment) หมายถึงปัจจัย
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งท าให้เกิดผลทั้งในเชิงบวกหรือลบต่อผลการ
ด าเนินงานในปัจจุบันและอนาคตสภาพแวดล้อม ทางการเมือง เศรษฐกิจและการแข่งขัน การ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นต้น โดยความผันผวนทางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจดังกล่าว
อาจมีผลกระทบต่อกลยุทธ์และการปฏิบัติงานของธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม 
              การด าเนินธุรกิจในสภาวะปัจจุบันอาจต้องมีการแข่งขันที่สูงต้องพิจารณาถึงความผันผวน
ทางสภาพแวดล้อมอย่างมาก ซึ่งนับเป็นตัวแปรแทรกที่อาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
โอกาสทางการตลาด  ความได้เปรียบทางการแข่งขัน  และผลการด าเนินงานของธุรกิจ เนื่องจากเป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งที่อาจก่อให้เกิดผลในเชิงบวกหรือลบต่อการด าเนินงานในปัจจุบันและใน
อนาคตขององค์กร  อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนทางสภาพแวดล้อมสามารถก่อให้เกิดทั้ง
จุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่อองค์กรยังรวมถึงภัยคุกคามที่จะท าให้เกิดการตัดสินใจที่
ทันเวลาของการด าเนินธุรกิจ (Li and Liu,  2014) มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Cai, and Yang 
(2014) ความผันผวนทางสภาพแวดล้อมนั้นมีความส าคัญอย่างมากในการแข่งขันซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่
จ าเป็นต้องศึกษารวมถึงการคิดหากลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ในหลายด้านเพ่ือจะไม่ส่งผลกระทบมากกลับมา
ยังธุรกิจ เมื่อถ้าการด าเนินงานเกิดความผิดพลาดแล้วอาจส่งผลที่ไม่ดีต่อรายได้และผลกระทบ
ทางด้านค่าใช้จ่าย  
              ความแตกต่างทางด้านความผันผวนที่เปลี่ยนไปตามสภาพของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น การ
เกิดกลยุทธ์ใหม่เพื่อน ามาปรับใช้ในสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมต่อโอกาสทางการตลาด  ความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน พร้อมยังส่งผลในทิศทางบวกไปยังการด าเนินงานของธุรกิจ (Yu and  
Ramanathan, 2012)  ซึ่งมีความสอดคล้องงานวิจัยของ Boyd and Gove (2006) ศึกษาพบว่า 
ความผันผวนทางสภาพแวดล้อมขององค์กรหากพิจารณาแล้วการบริหารนั้นมีความส าคัญยิ่งในการ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นรวมถึงการสร้างโอกาสทางตลาด  และความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่
ธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ส่วนผลการด าเนินธุรกิจนั้น  ช่วยท าให้บริษัทได้เปรียบหลายอย่างยก
ประสิทธิภาพการท างานของธุรกิจให้มีความเชื่อมั่น (Wijbenga and Witteloostuijn, 2007) 
ในขณะที่งานวิจัยของ Jansen, Vera, and Crossan (2009) ซึ่งได้วิเคราะห์ว่าผู้ประกอบการหรือ
ผู้บริหารนั้นควรต้องศึกษาและท าความเข้าใจในกระบวนทางความคิด รวมถึงการก าเนิดและการสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือน ามาปรับใช้ภายในธุรกิจและองค์กรการแสวงหาผลประโยชน์ในลักษณะโอกาสทาง
การตลาด และความได้เปรียบทางการแข่งขันนั้นอาจมีความผันผวนมาก ฉะนั้นผู้บริหารควรต้องมีการ
ใช้กลยุทธ์ในการจัดการเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือรองรับการแข่งขันที่มีความรุนแรงรวมถึง
ผลกระทบบางประการที่จะมีอิทธิพลต่อกิจการ ดังนั้นความผันผวนทางสภาพแวดล้อมจึงมีอิทธิพล
อาจส่งผลความรุนแรงที่เพ่ิมมากขึ้นที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร (Nandakumar, Ghobadian,  
and Regan,  2010)  
              ในการศึกษาด้านความผันผวนสภาพแวดล้อมนั้นอาจส่งผลถึงโอกาสทางการตลาด ความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันแล้วยังส่งผลมายังผลการด าเนินงานของธุรกิจจ าเป็นต่อการที่ ควรต้องศึกษา
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และก ากับดูแลสิ่งแวดล้อมด้านความสัมพันธ์ด้านประสิทธิภาพเป็นส่วนประกอบหลักด้วย จาก
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลอย่างรวดเร็วและการพลิกผันอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งผลถึงกันทั้งหมดในทาง
ปฏิบัติ (Jiao Alon and others, 2013) จากสภาพความผันผวนทางสภาพแวดล้อมที่ส่งผลความ
ได้มาซึ่งผลการด าเนินงานนั้นต้องมาจากหลายปัจจัยประกอบด้วย การศึกษาวิเคราะห์ต่อกระบวนการ
ผลิต  ความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงการศึกษาทั้งในด้านอุตสาหกรรมและการวางแผน
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบการที่จะมุ่งเน้นไปที่หลักปัจจัยส่งนั้นความส าเร็จควร
ต้องพิจารณาจากคู่แข่งขันในตลาดทางผู้ประกอบการเองต้องใช้ความสามารถและกลไกในการสร้าง
มูลค่าที่จะส่งกระทบต่อการผลิต (Melville, Gurbaxani, and Kraemer, 2007)  
              ส่วนในการที่จะให้การด าเนินธุรกิจประสบกับความส า เร็จนั้นสิ่งที่ควรท าคือการเพ่ิม
ศักยภาพให้เกิดความหลากหลายในการสร้างองค์ความรู้ให้กับพนักงานเพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงด้าน
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมรวมถึงการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นกับองค์กรเป็นการพัฒนาทักษะโดยรวมให้แก่
พนักงานปรับตัวให้เท่าทันสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน (Wang and Chen,  2010)  นอกจากนี้ Turkay 
and Sengul (2011) ศึกษาพบว่า  ความผันผวนทางสภาพแวดล้อมภายนอกนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก
ในการแข่งขันในธุรกิจโรงแรม ซึ่งต้องมีความไวต่อข้อมูลภายนอกและการสร้างเครือข่ายระหว่าง
องค์กรในการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงในการแข่งขันทางธุรกิจ ให้เกิดความ
เหมาะสมมากที่สุด  รวมถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพ่ือได้ประโยชน์สูงสุดในการที่จะ
สามารถสร้างโอกาสทางการตลาด และความได้เปรียบทางการแข่งขัน พร้อมในการสร้างโอกาสอันดี
แก่ธุรกิจเครือข่ายพันธมิตรตลอดจนการด าเนินงานของธุรกิจต่อไป 
                       กล่าวโดยสรุป การศึกษาความผันผวนทางสภาพแวดล้อม นั้นนับว่าเป็นประเด็นส าคัญ
ที่ต้องพิจารณาในการด าเนินงานธุรกิจ ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องควรตรวจสอบและติดตามความ
เคลื่อนไหวของความผันผวนทางสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา ความผันผวนทางสภาพแวดล้อมนั้น
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของธุรกิจด้วยสมมติฐานที่ 7ก และ 7ข แสดงความสัมพันธ์ ดัง
ภาพที ่5 
     สมมติฐานที่ 7ก ความผันผวนทางสภาพแวดล้อมมีผลกระทบเชิงบวกต่อความสัมพันธ์
ระหว่างโอกาสทางการตลาดกับผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย    
     สมมติฐานที่ 7ข ความผันผวนทางสภาพแวดล้อมมีผลกระทบเชิงบวกต่อความสัมพันธ์
ระหว่าง ความได้เปรียบทางการแข่งขัน กับผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
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ภาพที ่5 ความผันผวนทางสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสทางการตลาด ความ 
           ได้เปรียบทางการแข่งขัน และผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 
 
             การวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาผลกระทบปัจจัยที่ส่งผลกระทบ (Antecedents) ที่มีผลกระทบต่อ
ตัวแปรศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของกิจการ 4 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ 
(Knowledge sharing Competency) ผสานผนึกก าลังการด าเนินการงานร่วมกัน (Synergy for 
Collaborative) การรักษาสิทธิประโยชน์ร่วมกันบนพ้ืนฐานความไว้วางใจ และ การร่วมสร้างคุณค่า
วัฒนธรรมต่างองค์กร (Co-Value Creation of Different Culture Organization) โดยผู้วิจัยได้
สังเคราะห์และทบทวนวรรณกรรมเพ่ือใช้เป็นแนวทางอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา 
ดังนี้ 
             1. การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน 
             การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน (Perceived Competitive Intensity ) หมายถึง การ
ที่ผู้บริหารกิจการรับรู้ถึงระดับการแข่งขันทางการตลาดในธุรกิจโรงแรมสามารถแสวงหา วิธีการหรือ
กลยุทธ์และเพ่ือด าเนินการให้กิจการอยู่รอดรวมถึงการพัฒนารูปแบบการบริการอย่างต่อเนื่อง  มี
ข้อมูลของคู่แข่งขันที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงมีความกระตือรือร้น และความพร้อมเพ่ือให้สามารถรับมือกับ
การแข่งขันท่ีมีความรุนแรง                                                                                                                                                          
             ตัวแปรส าคัญท่ีสามารถผลักดันให้ธุรกิจคิดค้นและก าหนดศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายนั่นคือ  
การับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน  เนื่องจากสภาพการแข่งขันในธุรกิจภาคบริการมีความรุนแรงมาก
ขึ้นท าให้ลูกค้าหรือกลุ่มผู้บริโภคยิ่งมีความคาดหวังสูงขึ้น สินค้าหรือบริการใดก็ตามที่ลูกค้าแสวงหา

ความผันผวนทางสภาพแวดล้อม 
(Dynamism  Environment) 

โอกาสทางการตลาด 
(Market Opportunity) 

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน 
(Competitive Advantage) 

ผลการด าเนินงานของธุรกิจ 

(Corporate Performance) 

H7ก- H7ข 
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เพ่ือให้ได้มาแล้วเกิดความพึงพอใจว่าได้รับประโยชน์หรือคุณค่ากับสิ่งที่ได้จ่ายไป ดังนั้นการรับรู้ความ
รุนแรงทางการแข่งขันเป็นการสร้างเครือข่ายการบริการรวมถึงสร้างแรงจูงใจแก่กลุ่มเป้าหมายเป็น
อย่างดี (Gunduz and Senercisz, 2012) ดังนั้นในองค์กรธุรกิจจึงต้องได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
เป็นอย่างดีในการสร้างความเข้มเพ่ือให้เกิดกระบวนการรับรู้ เพ่ือท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในการด าเนินธุรกิจปัญหาบาง
ประการอาจท าให้เกิดภาพสะท้อนในเชิงลบแก่การประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทางด้านบริการหรือ 
การเลือกสรรด้วยตัวลูกค้าเอง ในมุมมองของนักธุรกิจควรต้องค านึงถึงความเสี่ยงอันขึ้นได้ ความ
ไว้วางใจเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่จะท าให้ลูกค้าที่จะได้รับสิ่งที่เลือกหานั้นได้รับการตอบสนองของ
ตนให้ดีที่สุด  ในลักษณะถ้าการเลือกบริหารที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการซื้อได้ อีกทั้งขาด
ความไว้วางใจที่ดีแล้วนั่นคือผลตอบรับทางการท าธุรกิจที่ขาดประสบการณ์และไม่สามารถท าให้
กิจการประสบกับความส าเร็จได้ (Garrido, Gutierrez, and Jose, 2008)   
             การด าเนินธุรกิจสิ่งประการส าคัญควรต้องตระหนักและต้องรับรู้สภาพการที่เปลี่ยนไปของ
การแข่งขัน ในสภาวะที่อาจมีทั้งการเติบโตทางระบบเศรษฐกิจและการถดถอยของเศรษฐกิจที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานทุกรูปแบบ การค้าที่เพ่ิมวงจรขยายอย่างที่ต้องก้าวเดินด้วยความ
ระมัดระวังไม่ว่าจะในหมู่กลุ่มกิจกรรมประเทศอุตสาหกรรมหรือด้านเกษตรกรรมก็ตามต้องสร้างความ
รับรู้ถึงความรุนแรงในการแข่งขันเพ่ือเป็นการรวมเครือข่ายให้เกิดการรวมตัวกันได้ ในการท าธุรกิจ
ปัญหาไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตามความผกผันอาจเกิดขึ้นได้เสมอ  ดังนั้นผู้บริหารควรต้อง
สร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจเพ่ือลดอ านาจการถูกแทรกแซงเพ่ือเป็นการป้องกันในการที่จะเกิดการ
ขาดดุลทางการค้า (Calderon, Chong, and Stein, 2007)  
             ด้วยสาเหตุใดก็ตามสิ่งประการส าคัญที่จะน าพาธุรกิจไปได้ด้วยดีและเป็นการสนองตอบ
เพ่ือให้เกิดการบริการลูกค้าที่ดีแล้วรวมถึงการสร้างพันธมิตรเครือข่ายการรวมตัวและการรับรู้เป็นส่วน
ส าคัญที่ควรต้องวางแนวทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางด้านวัฒนธรรมต่างองค์กร  การกระจาย
รวมทั้งรูปแบบของธุรกิจว่าจะมีการสร้างความสัมพันธ์ให้สอดคล้อง รวมทั้งความโดดเด่นทางการ
แข่งขันนั้นได้อย่างไร สภาพแวดล้อมที่อาจมีความผันผวนทางกายภาพภายนอกแต่การร่วมทุน
เชื่อมโยงทางการค้าเป็นสิ่งที่ควรตระหนักและหาแนวทางในการแก้ไขเพ่ือให้เกิดการพ่ึงพา  รวมทั้ง
เป็นการเพ่ิมให้กิจการธุรกิจประสบกับความส าเร็จที่เป็นไปได้สูงและ เชิงกลยุทธ์ที่มีชั้นเชิงต่อสภาวะ
แข่งขันภายนอกเพ่ือความอยู่รอด (Lynch, Beresford, and Found,  2012)  
             จากการวิจัยที่ผ่านมาหลายชิ้นงาน พบว่าการรับรู้การแข่งขันที่มีผลกระทบรุนแรงมีความ
ตื่นตัวมากจะเร่งพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์  รวมถึงการบริการกลั่นกรองและสร้างตราสินค้าให้
เป็นที่ยอมรับต่อลูกค้าและรวมถึงการตรวจสอบ วิธีการท างานร่วมกัน  ความพร้อมด้านต่าง ๆ เพ่ือ
เป็นการรองรับการปรับตัวสู่ตลาดที่พร้อมแข่งขัน  ความรุนแรงทางการค้ารวมถึงการพัฒนาด้าน
คุณภาพนั้น บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีเพ่ือเป็นการสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดขึ้นแก่ธุรกิจ และผล
การด าเนินงานต้องเกิดความสอดคล้องเพ่ือลดความวุ่นวายในตลาดให้ตรงตามความต้องการเชิงบวก
แก่กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด  กิจการเมื่อเกิดการรวมเครือข่ายเพ่ือตระหนักถึงการรับรู้แล้วควรต้อง
ก าหนดทิศทางร่วมกัน สร้างความแข็งแกร่งและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือสร้างความแตกต่างออกมาอย่าง
ชัดเจน (Tsai and Yang, 2013) ในขณะที่ Jemias (2008) ได้แสดงความคิดที่ว่า การศึกษาในด้าน
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ผลกระทบหรือการรับรู้ความรุนแรงการแข่งขันนั้นมีความสัมพันธ์สอดคล้องไปถึงการรักษาประโยชน์
ทางด้านการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่จะส่งผลเป็นช่วงต่อการลงทุนหรือแสวงหามาของ
ผลประโยชน์ อย่างไรก็ตามการที่จะยกระดับของกิจการไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายไปยังลูกค้า
การพร้อมที่จะถ่ายโอนความรู้ต่างวัฒนธรรมองค์กรกันแล้วสิ่งที่ควรต้องค านึงถึงนั่นคือ การยกระดับ
ประสิทธิภาพการแข่งขันที่พร้อมก้าวท าหน้าที่รวมถึงผลกระทบอันรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในกิจการค้า ใน
การด าเนินธุรกิจประกอบพร้อมกับผลส าเร็จในอนาคต  
             ในส่วนประเด็นส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น อาจกล่าวถึงการรับรู้ถึงความรุนแรงในการแข่งขัน
และการสร้างมูลค่าอันดีที่จะส่งผลต่อการเชื่อมโยงเครือข่ายไปยังลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิด
ความส าเร็จในทางธุรกิจ ปัญหาที่เกิดอาจส่งผลไปยังได้เปรียบและเสียเปรียบบ้างแต่คุณลักษณะอัน
ส าคัญหัวใจของการท าธุรกิจที่ดีนั้นควรยึดมั่นในหลักการสร้างมิตรภาพอันดีที่จะส่งผลไปยังการ
ประกอบธุรกิจร่วมค้า และความรับผิดชอบต่อกันในด้านการลงทุน ความเข้มข้นทางการแข่งขันด้าน
การค้าไม่ว่าจะเป็นการส่งออกภายในหรือต่างประเทศซึ่งมีผลเช่นกันหมด ดังนั้นประการส าคัญที่ควร
ต้องเร่งให้เกิดแก่ธุรกิจแล้วความแข็งแกร่งเป็นตัวหนึ่งที่จะตอบได้ว่าธุรกิจทางการค้านั้นส่งผลอันดีต่อ
การก าหนดนโยบายร่วมกันอันดีอย่างไร (Rana, Chang, and Chia, 2012) 
             ถึงแม้ว่าการลงทุนและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนั้นก็ยังส่งผล
กระทบบ้างก็ตามแต่คุณลักษณะส าคัญบางประการในการรับรู้ทางการแข่งขันกลับช่วยส่งเสริมกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาและทรงคุณค่าอันดีต่อกลุ่มเป้าหมายได้เช่นกัน การปฏิสัมพันธ์อันดีในการพัฒนาให้
เกิดการท างานที่ดีร่วมกันได้นั้นเพื่อลดความเสี่ยงทางการค้าการลงทุนที่รุนแรง ผลการด าเนินงานอาจ
เป็นตัวหนึ่งที่ส่งผลให้เห็นว่ากระบวนการวางแผนพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ควรต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ความแตกต่างอันจะส่งผลดีต่อกิจการรวมทั้งสร้าง
ประสิทธิภาพการท างานให้เกิดแนวคิดเชิงบวกและประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ (Rocha, 2012)  
                      จากการสังเคราะห์วรรณกรรมข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า  การพิจารณาให้ความส าคัญใน
เรื่องของการับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน นั้นส่งผลท าให้ธุรกิจสามารถก าหนดศักยภาพกลยุทธ์
เครือข่ายในด้านต่าง ๆ เพ่ือก าหนดการเชื่อมโยงเครือข่ายริเริ่มความไว้วางใจต่อกันและส่งผลต่อด้าน
อ่ืนเพื่อจะน าพาให้ธุรกิจได้ จึงน าไปสู่การทดสอบผลกระทบของการรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันที่มี
ต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้าน ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ ด้านผสานผนึกก าลังการ
ด าเนินงานร่วมกัน ด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน และด้านการสร้างคุณค่าวัฒนธรรม
ต่างองค์กรด้วยสมมติฐานที่ 8ก – 8ง  แสดงความสัมพันธ์ ดังภาพที ่6 
             สมมติฐานที่ 8ก  การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันมีผลกระทบเชิงบวกต่อศักยภาพกล
ยุทธ์เครือข่ายด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้ 
             สมมติฐานที่ 8ข  การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันมีผลกระทบเชิงบวกต่อศักยภาพกล
ยุทธ์เครือข่ายด้านผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน 
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             สมมติฐานที่ 8ค   การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันมีผลกระทบเชิงบวกต่อศักยภาพกล
ยุทธ์เครือข่ายด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน 
             สมมติฐานที่  8ง  การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันมีผลกระทบเชิงบวกต่อศักยภาพกล
ยุทธ์เครือข่ายด้านการสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร 
 
 
 
 
           
 
 
 
                                    
 

 

 

 
 
 
 
ภาพที ่6  ผลกระทบการรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขนัที่มีต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านต่าง ๆ 
 
             2. การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
             การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship Awareness)  
หมายถึง  การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรธุรกิจโรงแรมด้วยกันที่มี ความสนิทแนบแน่น
มายาวนาน เพ่ือพ่ึงพาอาศัยและความร่วมมือระหว่างกันในการให้การสนับสนุนองค์กรธุรกิจ เพ่ือ
ผลประโยชน์เพิ่มประสิทธิภาพร่วมกันในการเกื้อกูลและ ส่งเสริมรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทีม่ีเหนือกว่าคู่แข่งขัน 
             การสร้างความสัมพันธ์หลักในทางธุรกิจถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่องค์กรในทุกแวดวงธุรกิจให้
ความหมายและความส าคัญในการพัฒนาเพ่ือให้เกิดคุณค่ากลับมายังองค์กรและหน่วยงานของตนเอง
ให้ ได้รับผลตอบแทนและความตระหนักเพ่ือผลก าไรในอนาคต ดังนั้นความคาดหวังที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจจากการศึกษาของ Moller (2013) กล่าวว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจส่งผลต่อ ความสัมพันธ์
เครือข่ายรวมถึงช่องทางและวิธีการเพ่ือตอบสนองต่อธุรกิจส่งอิทธิพลต่อการขยายเครือข่ายรวมถึงกล
ยุทธ์ทางการค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Moeller, 2010) กล่าวถึงความสัมพันธ์

ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 
(Network Strategy Capability) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ 
(Knowledge Sharing Competency) 

ผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน 
(Synergy for Collaboration) 

ความไวว้างใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (Trust On Mutual Benefit) 

การร่วมสร้างคุณค่าวฒันธรรมต่างองค์กร 
(Co-Cultural Organization) 

การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน 
(Perceived Competitive Intensity) 

 
 

H8ก - H8ง 
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ทางพันธมิตรส่งผลต่อความมุ่งมั่นทางธุรกิจและลดการฉกฉวยโอกาสจากการร่วมกันเป็นเครือข่ายทาง
ธุรกิจ รวมถึงกระบวนการสร้างความน่าเชื่อถือ  ความสัมพันธ์ร่วมกันทางการตลาด ท าให้เกิดผลดีได้
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเกี่ยวโยงกันเป็นระบบมีส่วนร่วม สามารถให้แบ่งปันความรู้ระหว่างกัน
อย่างแนบแน่น เพ่ือเจาะหาโอกาสทางธุรกิจให้เกิดขึ้นต่อธุรกิจเพ่ิมขึ้น Storey and Hillme (2013) 
ได้น ากระบวนการทดสอบขึ้นสร้างความสัมพันธ์โดยใช้รูปแบบด้านความสัมพันธ์ทางเครือข่ายไปมี
ส่วนร่วมในกระบวนการมุ่งมั่นกว่า 192 แห่งในระบบฐานข้อมูลและทางระบบสารสนเทศเครือข่าย
เทคโนโลยีท าให้ทราบว่าเกิดผลในการที่องค์กรระหว่างกันนั้นเกิดความไว้วางใจต่อกันเพ่ิมมากขึ้นใน
การเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบในการช่วยเหลือกัน เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดการเติบโตได้อย่างเป็น
ระบบ 
             ดังนั้นการด าเนินการกิจกรรมสามารถเพ่ิมขีดความสามารถและก าหนดเป้าหมายต่อลูกค้า  
รวมถึงบริษัทองค์กรให้เกิดลักษณะผลลัพธ์ ความพึงพอใจ และความตั้งใจร่วมกันเชิงพฤติกรรมอย่าง
ลงตัว Morgan, ,Schmelz and Moberg (2007) ถ้าพิจารณาในรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ทาง
เครือข่ายแล้วถือว่าส าคัญอย่างยิ่งในการขยายธุรกิจ และการสร้างความผูกพันต่างองค์กรเพ่ือก้าวข้าม
ความล้าสมัยที่อาจส่งผลถึงตัวกิจการในอนาคต การศึกษาที่มีความมุ่งเน้นลูกค้าและการสร้าง
เครือข่ายบริบทของความสัมพันธ์เหล่านี้ แม้จะสร้างให้เกิดขึ้นได้ยากระหว่างองค์กรด้วยกันก็ตาม 
Tornroos (1997) กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ดีได้นั้นต้องมีการผสมผสานจะเป็นการสร้างธุรกิจเครือข่าย
ยิ่งเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลดีต่อกิจการ ความสัมพันธ์สามารถด าเนินการที่จะใช้วิธีการ
ตรวจสอบด้วยการสร้างวิธีที่แตกต่างกันจะส่งผลในรูปแบบลักษณะต่าง ๆกันออกมา 
             Medlin (2012) ศึกษาวิจัยรวมถึงได้ท าการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ส าคัญ 
หลัก 3 ประเด็นได้แก่ ด้านมนุษย์และความสัมพันธ์กันในองค์กร ด้านกระบวนการวิวัฒนาการ และ
ด้านปฏิบัตินิยม ซึ่งในกระบวนการต่าง ๆ ที่กล่าวนี้จะท าให้เกิดการพัฒนาทางความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
และแนวคิดเครือข่ายที่ส่งผลที่ดี 
             จากการสังเคราะห์วรรณกรรมข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า การพิจารณาให้ความส าคัญในเรื่อง
ของการตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  นั้นส่งผลท าให้ธุรกิจสามารถก าหนดศักยภาพกลยุทธ์
เครือข่ายในด้านต่าง ๆ เพ่ือก าหนดการเชื่อมโยงเครือข่ายริเริ่มความไว้วางใจต่อกันและส่งผลต่อด้าน
อ่ืนเพ่ือจะน าพาให้ธุรกิจได้ จึงน าไปสู่การทดสอบผลกระทบของการตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ  ที่มีต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้าน ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ ด้านผสานผนึกก าลัง
การด าเนินงานร่วมกัน ด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน และด้านการสร้างคุณค่า
วัฒนธรรมต่างองค์กรด้วยสมมติฐานที่ 9ก – 9ง แสดงความสัมพันธ์ ดังภาพที ่7 
             สมมติฐานที่ 9ก  การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันมีผลกระทบเชิงบวกต่อศักยภาพกล
ยุทธ์เครือข่ายด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้                  
             สมมติฐานที่ 9ข  การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันมีผลกระทบเชิงบวกต่อศักยภาพกล
ยุทธ์เครือข่ายด้านผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน 
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             สมมติฐานที่ 9ค   การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันมีผลกระทบเชิงบวกต่อศักยภาพกล
ยุทธ์เครือข่ายด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน 
             สมมติฐานที่  9ง  การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันมีผลกระทบเชิงบวกต่อศักยภาพกล
ยุทธ์เครือข่ายด้านการสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่7  ผลกระทบการตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านต่าง ๆ           
 

ตัวแปรควบคุม 
 

             นอกเหนือจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่กล่าวมาทั้งหมด  การวิจัยในครั้งนี้ได้ก าหนด
ตัวแปรควบคุม (Control  Variables)  ซึ่งจ าแนกได้ 2 ตัวแปรควบคุมได้แก่  ขนาดของกิจการ (Firm 
size)  ประเภทโรงแรม (Types  Hotels)  และ มาตรฐานของโรงแรม (Hotel  Standard)  ซึ่งเป็น
ตัวแปรที่ผู้วิจัยคาดว่าอาจจะส่งผลต่อตัวแปรตามตัวแรก ขนาดของกิจการ (Firm size) จึงควบคุมไว้
เพ่ือให้ผลตัวแปรตามเกิดจากตัวแปรอิสระอย่างแท้จริง  เนื่องจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าขนาดของ
โรงแรมมีผลต่อการด าเนินธุรกิจที่มีความแตกต่างกันมีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผล
การด าเนินการต่างกัน (Serrano, Turrion, and Velazquez, 2014: 77-87) อาจส่งผลตัวแปรตาม
ตัวที่สองประเภทโรงแรม (Hotel Types) และมาตรฐานของโรงแรม (Hotel Standard)    

ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 
(Network Strategy Capability) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ 
(Knowledge Sharing Competency) 

ผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน 
(Synergy for Collaboration) 

ความไวว้างใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน 
(Trust On Mutual Benefit) 

การร่วมสร้างคุณค่าวฒันธรรมต่างองค์กร 
(Co-Cultural Organization) 

H9ก – H9ง 

การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธท์างธุรกิจ 
(Business Relationship Awareness) 
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             จากการศึกษาวิจัยทางด้านโรงแรมอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อกิจการธุรกิจโรงแรมที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อตัวแปรตามให้ผลตัวแปรตามเกิดจากตัวอิสระอย่างแท้จริงด้านมาตรฐานของโรงแรม
เป็นการวางรากฐานรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการของผู้บริโภคในการเลือกโรงแรม มี
การแบ่งระดับดาวตั้งแต่ 3 ดาว  4 ดาว  และ 5 ดาว ในการเลือกใช้บริการ (Strannegard, 2012:  
1995-2012)  ธุรกิจโรงแรมนั้นสามารถสร้างโอกาสทางการตลาดได้เป็นอย่างดีจากขนาดของกิจการ  
ประเภทโรงแรม  รวมถึงการสร้างมาตรฐานของโรงแรมเพ่ือเป็นการส่งผลต่อผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจในอนาคต (Xiong and Hu, 2010: 234-244) ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงได้ควบคุมตัวแปรซึ่ง
อาจมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายและผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม  
โดยระบุระยะเวลาในการด าเนินงานของธุรกิจในแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ช่วง ได้แก่  ระยะเวลาน้อย
กว่า 5 ปี  ระยะเวลา 5-10 ปี  ระยะเวลา 11-15 ปี และ ระยะเวลามากกว่า 15 ปี    

 
สรุปสมมุติฐานของการวิจัย 

 
             จากการทบทวนทฤษฎีพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิจัย  และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพกล
ยุทธ์เครือข่าย  จึงสามารถสรุปสมมติฐานของการวิจัยได้ดังตารางท่ี 2  

 
ตารางที ่ 2  สรุปสมมติฐานของการวิจัย 
 
สมมติฐานที ่ รายละเอียดของสมมุติฐาน 

1ก ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้มีผลกระทบเชิง
บวกต่อโอกาสทางการตลาด ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

1ข ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้มีผลกระทบ
เชิงบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

2ก ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกันมีผลกระทบ
เชิงบวกต่อโอกาสทางการตลาด ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

2ข ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกันมีผลกระทบ
เชิงบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

3ก ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อโอกาสทางการตลาด ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
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ตารางที ่ 2  สรุปสมมติฐานของการวิจัย (ต่อ) 
 
สมมติฐานที ่ รายละเอียดของสมมุติฐาน 
3ข ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน มี

ผลกระทบเชิงบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทย 

4ก ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อโอกาสทางการตลาด ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

4ง ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทย 

5 โอกาสทางการตลาดมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด าเนินงาน ของธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทย 

6 ความได้เปรียบทางการแข่งขันมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด าเนินงาน ของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย 

7ก ความผันผวนทางสภาพแวดล้อมมีผลกระทบเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ระหว่าง 
โอกาสทางการตลาดกับผลการด าเนินงาน ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

7ข ความผันผวนทางสภาพแวดล้อมมีผลกระทบเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ระหว่าง 
ความได้เปรียบทางการแข่งขันกับผลการด าเนินงาน ของธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทย 

8ก การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน มีผลกระทบเชิงบวกต่อศักยภาพกลยุทธ์
เครือข่ายด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้ ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

8ข การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน มีผลกระทบเชิงบวกต่อศักยภาพกลยุทธ์ 
เครือข่ายด้านผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน ของธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทย                                                                                             

8ค การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน มีผลกระทบเชิงบวกต่อศักยภาพกลยุทธ์ 
เครือข่ายด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน ของธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทย 

8ง การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันมีผลกระทบเชิงบวกต่อศักยภาพกลยุทธ์ 
เครือข่ายด้านการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร ของธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทย 
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ตารางที ่ 2  สรุปสมมติฐานของการวิจัย (ต่อ) 
 
สมมติฐานที ่ รายละเอียดของสมมุติฐาน 
9ก การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีผลกระทบเชิงบวกด้านความสามารถใน

การแบ่งปันความรู้ ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
9ข การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจมีผลกระทบเชิงบวกด้านผสานผนึกก าลัง

การด าเนินงานร่วมกัน ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
9ค การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจมีผลกระทบเชิงบวกด้านความไว้วางใจที่

รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
9ง การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจมีผลกระทบเชิงบวกด้านการร่วมสร้าง

คุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

 



54 
 

 
 

บทที่ 3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิธีวิจัย 

 
     การวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย : 
ปรากฏการณ์เชิงประจักษ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือทดสอบสาเหตุ
และผลลัพธ์ของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ได้แก่ 
1) ทดสอบผลกระทบศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายที่มีต่อโอกาสทางการตลาด ความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน  และผลการด าเนินงานของธุรกิจ 2) ทดสอบผลกระทบของโอกาสทางการตลาด ความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ 3) ทดสอบผลกระทบความผันผวนทาง
สภาพแวดล้อมที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสทางการตลาด ความได้เปรียบทางการแข่งขัน  กับ
ผลการด าเนินงานของธุรกิจและ 4) ทดสอบผลกระทบของการรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน  การ
ตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 
     การศึกษาวิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ผสานวิธีเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการใช้วิธีวิจัย
เชิงปริมาณเป็นหลักและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือขยายความ  ตรวจสอบและยืนยันในการเพ่ิมความลึก
ของข้อมูล เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายเป็น
หน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) วิธีวิจัยน ามาใช้ในการด าเนินการวิจัยมีดังนี้  
     1. วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มุ่งศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
(Causal Research)  โดยอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหตุและตัวแปรผล (Cause-and 
Effect Relationships) เพ่ือสร้างโมเดลความสัมพันธ์ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายส าหรับธุรกิจโรงแรม
ในประเทศไทยที่สอดคล้องกับองค์ความรู้เชิงทฤษฎีและผลการศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์ (Kerlinger, 
1973; Kumar, 2005) 
     2. วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกส าหรับ
การสนับสนุนศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายที่ส่งผลกระทบโอกาสทางการตลาด ความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน และผลการด าเนินงานของธุรกิจ โดยใช้วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการใช้ศึกษากรณีที่มีขอบเขตชัดเจนภายใต้ช่วงเวลาหนึ่ง (Creswell, 2003: 15) อย่าง
ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายโรงแรมในประเทศไทย ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม (ชาย โพธิสิตา, 2554) 



 
 
 

55 
 

กระบวนกำร ผลท่ีได้ 

ข้ันท่ี 1 กำรศึกษำวิเครำะห์และก ำหนดกรอบแนวคิดกำรท ำวิจัย 

ข้ันท่ี 2 สร้ำงและพัฒนำเคร่ืองมือเพื่อใช้ในกำรศึกษำด ำเนินกำรวิจัยเชิงปริมำณ  

1. ก าหนดนิยามศัพท์ 
2. สร้างแบบสอบถาม 
3. ตรวจสอบคุณภาพ ความเหมาะสมของเครื่องมือวัดความเที่ยงตรงโดย 
  - ใช้ IOC ทดสอบเครื่องมือมีผู้เชี่ยวชาญ 5คน 
  - น าไป Try out กับกลุ่มตัวอย่าง 
  - หาความเชื่อม่ันวิธีสัมประสิทธ์แอลฟาครอนบาค 

วิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal 
Research) โดยใช้สถิติ Multiple Regression 

Analysis ของตัวแปร 

ข้ันท่ี 3 ด ำเนินวิจัยเชิงคุณภำพ: วิธีปรำกฏกำรณ์วิทยำ 
 

5.การวิจัยเชิงคุณภาพวิธีปรากฏ
วิทยา 

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth) ควบคู่ไปกับการ
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมกับผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ข้อมูลเชิงลึกเพื่อขยายและเพิ่มความลึก
ของข้อมูลศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของ

ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

6.สรุปผลการศึกษาวิจัย 

กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย 

2.สร้างแบบสอบถามศักยภาพ
กลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจ
โรงแรมในไทย 

ข้อมูลที่เกี่ยวกับศักยภาพ 
กลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจ

โรงแรมในประเทศไทย 

ข้อมูลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและ
ผลลัพธ์ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของ

ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

1.ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฏี
ฐานทรัพยากรเครือข่ายและ
ทฤษฏีการบริหารเชิงสถานการณ์ 

สรุปแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แบบสอบถามที่มี
คุณภาพเพื่อใช้ใน
การศึกษาวิจัย 

3.เก็บรวบรวมข้อมูล 

สรุปผลการศึกษาเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ
และอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการวิจัย 

 

ส่งแบบสอบถามไปยังผู้บริหารกิจการโรงแรมในประเทศไทย  
1,311 แห่ง 

4. วิเคราะห์ข้อมูล 

ข้ันท่ี 4 พัฒนำกลยุทธ์กำรสร้ำงเครือข่ำยของธุรกิจโรงแรมไทย 

รูปแบบการส่งเสริมกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยจากภาครัฐ 
 

รูปแบบศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย 

 

รายงานผลการศึกษาศักยภาพกลยุทธ์
เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่7  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 
     จากภาพที่ 7  ขั้นตอนการศึกษาวิจัย แสดงกระบวนการด าเนินงานวิจัยเพ่ือท าการ
ทดสอบด้านความสอดคล้องระหว่างศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย ที่มีต่อโอกาสทางการตลาด ความ
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ได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยแบบ
ผสานวิธี (Mixed Method Research) เพ่ือให้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์  ตรงตามวัตถุประสงค์
การวิจัยและมีคุณภาพมากขึ้นโดยขั้นที่ 1 ผู้วิจัยได้ศึกษาทางด้านทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างกรอบแนวคิดและก าหนดตัวแปรส าหรับการวิจัย ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยสร้างและพัฒนา
เครื่องมือเพ่ือใช้ด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) เพ่ือให้ได้เครื่องมือที่มี
คุณภาพเพ่ือน าไปสู่ขั้นต่อไปคือ ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายที่มีผลต่อโอกาสทางการตลาด  ความได้เปรียบทางการ
แข่งขันและผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย  ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุ (Causal Research) โดยใช้สถิติ Multiple Regression Analysis วิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายต่อ โอกาสทางการตลาด ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันและผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย หลังจากที่ผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณแล้ว ขั้นที่ 5 จัดด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธี
ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenological  Research) เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ด้านศักยภาพกลยุทธ์
เครือข่ายที่เกิดขึ้น  ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ควบคู่กับการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม (Non-Participant Observation)  กับกิจการที่ได้รับรางวัลทางด้านการบริหารจัดการด้าน
บริการสภาพแวดล้อมโรงแรมที่มีความแตกต่างกันในด้านมาตรฐานของโรงแรมระดับ 3 ดาว 4 ดาว 
และ 5 ดาว ประกอบการสัมภาษณ์โดยการบันทึกและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพกลยุทธ์
เครือข่ายเพ่ือน าไปสู่แนวทางพัฒนาศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย และ
ขั้นที่ 6 คือ  ด าเนินการสรุปผลการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวมถึงการรายงานผลการศึกษา
ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายที่มีต่อโอกาสทางการตลาด  ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ขั้น 7 พัฒนารูปแบบกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายของธุรกิจ
โรงแรมไทยทั้งนี้เพ่ือให้การวิจัยมีระบบและให้เกิดประสิทธิภาพในงานวิจัยที่สมบูรณ์ที่สุด  ผู้วิจัยได้
ก าหนดแนวทางการวิจัยประกอบด้วย แบบการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  และการวิเคราะห์ข้อมูลและ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

แบบกำรวิจัย 

 
     การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) การผสานวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ด้วยการใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและเสริมด้วยวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ  เพ่ือขยายความในการตรวจสอบยื่นยันและเพ่ิมความลึกของข้อมูล  โดยวิธีวิจัยเชิง
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ปริมาณใช้วิธีวิจัยความสัมพันธ์แบบสาเหตุ (Causal  Research) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
เหตุและตัวแปรผล (Cause-and Effect Relationships) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  
Research)  วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Approach)  เพ่ือศึกษากรณีที่มีขอบเขตชัดแจน
เกี่ยวกับความสมบูรณ์ในแง่ของเนื้อหา เวลา และบริบทของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายที่เกิดขึ้นใน
รูปแบบเพ่ือมุ่งท าความเข้าใจความหมายของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ให้ข้อมูล  (ชาย โพธิสิตา, 
2554; องอาจ  นัยพัฒน์, 2551) 
 

ประชำกร 
 

     ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ โรงแรมในประเทศไทย ซึ่งใช้หน่วยวิเคราะห์ (Unit 
of  Analysis) ของการวิจัยครั้งนี้เป็นระดับองค์การ ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลธุรกิจโรงแรมจากเวปไซด์ 
www.booking.com (ข้อมูล ณ วันที่  9 สิงหาคม  2557)   
 

กลุ่มตัวอย่ำง 
 

     กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 กลุ่ม ได้แก ่
     1. กลุ่มตัวอย่างในแบบวิธีเชิงปริมาณ ได้แก่ การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง (n) จาก
ประชากรโรงแรมซึ่งอยู่ในระบบฐานข้อมูล จ านวน 1,311 แห่ง โดยก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามคือ 
ผู้บริหารโรงแรม เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และมีอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรม  โดยการส ารวจทางไปรษณีย์และคาดว่าอัตราการตอบกลับมาอาจมีจ านวนน้อย จึงส่ง
แบบสอบถามไปทั้งหมด 1,311 ฉบับ โดยไม่สุ่มตัวอย่าง และคาดหวังให้มีอัตราการตอบกลับมาใน
ระดับเท่ากับ 297 ฉบับ โดยมีฐานคิดจากการสุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970) ค่าระดับ
ความเชื่อมั่น 0.95 หรือค่าระดับความคาดเคลื่อน 0.05 ขนาดประชากร จ านวน 1,311 แห่ง ดังสูตร 
 

   n = x2 N𝑝(1−𝑝)

𝑒2 (𝑁−1)+ x2 𝑝(1−𝑝)
 

 
ก าหนดให้ n คือ จ านวนหรือขนาดของตัวอย่าง 
N     หมายถึง จ านวนหรือขนาดของประชากร (1,311 แห่ง) 

e2  หมายถึง ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (0.05) 
P     หมายถึง สัดส่วนของประชากรก าหนดให้เป็น 0.05 ส าหรับขนาด ของตัวอย่างมากที่สุด 
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x2  หมายถึง การแจกแจงของ z เป็นค่าไคสแควร์ (Chi-square Value) ที่ 1 Degree of freedom 
เปิดตารางได้ 3.841   
 

  N  =   3.841  
(1311)(0.50)(1−0.5)

0.052 (1311−1)+3.841 (0.5)(1−0.05)
 

   
              ดังนั้น อย่างไรก็ตาม Aaker, Kumar and Day (2001)  ได้จ านวน 297 แห่ง จึงต้องส่ง 5 
เท่าจากจ านวน 1,485 แห่ง  แต่เนื่องจากประชากรมีจ านวน 1,311 แห่ง เพื่อเป็นตัวแทนที่ดีในการให้
ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ (Panayides, 2007)  เสนอทางออกส าหรับจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่
น่าเชื่อถือและเพียงพอส าหรับการวิจัย โดยคิดที่อัตราการตอบกลับอย่างน้อยที่ร้อยละ 20 ดังนั้น ใน
การวิจัยนี้จึงควรมีจ านวนแบบสอบถามที่ตอบกลับมาอย่างน้อย 263 ฉบับ จากจ านวนประชากร 
1,311  แห่ง 
              2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 
โดยไม่ใช้หลักทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ตามข้อแนะน าของ Patton  
(1987: 52) และ Dixon, and others (1987:137) ด้วยวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
sampling) โดย เลื อกสัมภาษณ์ ไปยั งผู้ บริหาร โรงแรมที่ เป็นสมาชิกของ เว็ป ไซค์  
http://www.booking.com และได้รับรางวัลทางด้านการบริหารจัดการโดยเฉพาะการสร้าง
เครือข่ายธุรกิจ 
 

ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 

     กลุ่มที่ 1 ทดสอบผลกระทบของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย  ประกอบด้วย ความสามารถ
ในการแบ่งปันความรู้  ผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน   ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์
ร่วมกัน และการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร กับโอกาสทางการตลาด  และความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน 
     ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย ประกอบด้วย ความสามารถในการแบ่งปัน
ความรู้ ผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน ความไว้วางใจทีร่ักษาผลประโยชน์ร่วมกัน และการร่วม
สร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร  
     ตัวแปรตาม ได้แก่  กับโอกาสทางการตลาด  และความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
     กลุ่มที่ 2  ทดสอบผลกระทบกับโอกาสทางการตลาด  และความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
กับผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
     ตัวแปรอิสระ ได้แก่ โอกาสทางการตลาด  และความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
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     ตัวแปรตาม  ได้แก่  ผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
     กลุ่มที่ 3 ทดสอบผลกระทบความผันผวนของทางสภาพแวดล้อมที่มีต่อความสัมพันธ์
ระหว่างโอกาสทางการตลาด  ความได้เปรียบทางการแข่งขัน กับผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม
ในประเทศไทย 
     ตัวแปรอิสระ ได้แก่   โอกาสทางการตลาด และความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
     ตัวแปรตาม   ได้แก่   ผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
     ตัวแปรแทรก ได้แก่  ความผันผวนของทางสภาพแวดล้อม 
     กลุ่มที่ 4 ทดสอบการรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน   การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจที่มีต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายประกอบด้วย ความสามารถในการแบ่งปันความรู้  ผสานผนึก
ก าลังการด าเนินงานร่วมกัน   ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน และการร่วมสร้างคุณค่า
วัฒนธรรมต่างองค์กร  
     ตัวแปรอิสระ ได้แก่  การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน   การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ 
     ตัวแปรตาม  ได้แก่ ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายประกอบด้วย ความสามารถในการแบ่งปัน
ความรู้  ผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน   ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน และการ
ร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร  
     ตัวแปรควบคุม (Control Variables)  ได้แก่ ขนาดของกิจการ (Firm size)  มาตรฐาน
ของโรงแรม (Hotel Standard)  และ ประเภทโรงแรม (Types Hotels) 
 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย 
 
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของศักยภาพกลยุทธ์
เครือข่าย: ปรากฏการณ์เชิงประจักษ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย  สามารถจ าแนกได้ 2 กลุ่มตาม
วิธีการวิจัย ได้แก่ วิธีวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และ 2) วิธีวิจัยเชิงคุณภาพใช้
แนวค าถามในการสัมภาษณ์กึง่โครงสร้าง (Semi -  Structured Interview) อธิบายรายละเอียดดังนี้ 
 
1. กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
     ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทย โดยสร้างขึ้นตามนิยามปฏิบัติการประกอบด้วย 6 ตอน ดังนี้ 
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     ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ราย
ข้อ มีลักษณะค าถามแบบปลายปิด ประกอบด้วย เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณ์ในการ
ท างาน  ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
              ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย จ านวน 8 รายข้อ มีลักษณะค าถาม
แบบปลายปิด ประกอบด้วย รูปแบบของธุรกิจ  มาตรฐานของธุรกิจ  ประเภทของโรงแรม ที่ตั้งของ
ธุรกิจ  ทุนในการด าเนินงาน  ระยะเวลาในการด าเนินงาน  จ านวนพนักงาน และกลุ่มลูกค้าหลักของ
ธุรกิจ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  
    ตอนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย (Network Strategy 
Capability) ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย โดยปรับจากแบบสอบถามจากงานวิจัยที่ได้ทบทวน
วรรณกรรม มีจ านวน 19  รายข้อใน  4 ประเด็น ได้แก่ 1)  ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ 
(Knowledge Sharing Competency) 2) ผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน (Synergy for 
Collaboration) 3) ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน(Trust On Mutual Benefit) 4) การ
ร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร (Co-Cultural Organization) โดยใช้มาตรวัดแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
             ตอนที่ 4 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย โดย
ปรับจากแบบสอบถามจากงานวิจัยที่ได้ทบทวนวรรณกรรม มีจ านวน 13 รายข้อใน 3 ประเด็น ได้แก่ 
1) โอกาสทางการตลาด (Market Opportunity) 2) ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive 
Advantage) และ 3) ผลการด าเนินงานของธุรกิจ (Corporate Performance) ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
             ตอนที่ 5 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความผันผวนทางสภาพแวดล้อม (Dynamism 
Environment) ของธุรกิจโรงแรมแรมในประเทศไทย โดยปรับจากแบบสอบถามจากงานวิจัยที่ได้
ทบทวนวรรณกรรม มีจ านวน 4 รายข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ 
             ตอนที่ 6 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย โดยปรับจากแบบสอบถามจากงานวิจัยที่ได้ทบทวนวรรณกรรม มีจ านวน 8  
รายข้อใน  2 ประเด็น ได้แก่ 1) การรับรู้ความรุนแรงทางการแข่งขัน (Perceived Competitive 
Intensity) 2) การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship Awareness) โดย
ใช้มาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
             ตอนที่ 7 ข้อค าถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire) เพ่ือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรม
ในประเทศไทย 
 
 
 



 
 
 

61 
 

2. กำรวิจัยเชิงคุณภำพ  
             ผู้วิจัยใช้แนวค าถามสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เพ่ือสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) และการสังเกตแบบไม่มีสวนร่วม (Non-participate Observation) 
กับผู้บริหารโรงแรมในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการและมีเครือข่ายทางธุรกิจที่ดี 
โดยศึกษาถึงสาเหตุและผลลัพธ์ของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย ปัญหาและแนวทางการพัฒนากลยุทธ์
เครือข่าย  โดยผู้วิจัยเลือกอุตสาหกรรมด้วยวิธีการสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability 
Sampling) เลือกสัมภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับผู้บริหารโรงแรมจ านวน 6 แห่ง 
ประกอบด้วย โรงแรมแบบอิสระระดับ 3 ดาว จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรมลองบีชชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี โรงแรมโอเรียลทอลแควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โรงแรมริเวอร์แคว วิจเลจกาญจนบุรี 
ระดับ 5 ดาว จ านวน 1 แห่งได้แก่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และโรงแรมแบบ
ระบบเครือข่าย จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระดับ 5 ดาว สามารถน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลเสริมการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ และเป็นกรณีศึกษาที่เป็นตัวแทนแสดงข้อมูลศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรม
ในประเทศไทย ซึ่งแนวค าถามกึ่งโครงสร้าง ประกอบด้วย 5 ตอน ดังนี้ 
             ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
             ตอนที่ 2 ข้อมูลรูปแบบศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
             ตอนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยเชิงสาเหตุของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทย 
             ตอนที่ 4 ข้อมูลปัจจัยผลลัพธ์ของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทย 
             ตอนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย 
 

กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยและกำรทดสอบคุณภำพของเครื่องมือ 
 
             ผู้วิจัยได้สร้างและทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือทดสอบสาเหตุและผลลัพธ์
ของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ดังนี้ 
 
1. กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
             1.1 ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ก าลังศึกษาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลก าหนดนิยามปฏิบัติการ
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ของตัวแปร ซึ่งเป็นแนวทางการออกแบบเครื่องมือที่เป็นข้อค าถามที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นจึง
ก าหนดเนื้อหาตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัยเพ่ือน ามาเป็นกรอบการสร้าง
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
             1.2 จัดท าแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือใช้ศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณตามกรอบ
แนวคิดการวิจัยและครอบคลุมนิยามศัพท์ของตัวแปรที่ได้พัฒนาขึ้นมา ด้วยการสร้างตัวชี้วัดเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจและตัวแปรที่ศึกษาจ านวน 10 ตัวแปร ประกอบด้วยตัวชี้วัดปัจจัยเชิงสาเหตุที่
ก่อให้เกิดศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 2 ตัวแปร ตัวชี้วัดศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 4 ตัวแปร ตัวชี้วัด
ปัจจัยผลลัพธ์ของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 3 ตัวแปร และตัวชี้วัดความผันผวนทางสภาพแวดล้อม 1 
ตัวแปร เพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัยต่อไป 
             1.3 น าแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดการวิจัยน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย 
             1.4 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ให้
ค าแนะน าแล้ว น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือให้ถูกต้องและครอบคลุม
เนื้อหาของการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 
             1.4.1 อ.ดร.แสงแข บุญศิริ รองคณบดีคณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์  
             1.4.2 อ.ดร.นิพน เชื้อเมืองพาน สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
             1.4.3 อ.ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์ หัวหน้าภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
             1.4.4 อ.ดร.โฉมยง โต๊ะทอง อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท -เอก การ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
             1.4.5 นายวสันต์ กิตติกุล นายกสมาคมโรงแรมภาคตะวันตก (เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์) 
โรงแรมลองบีชชะอ า เพชรบุรี 
             1.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วน าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกครั้ง 
             1.6 เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้แก่ ตัวผู้วิจัยที่เป็นฐานเครื่องมือที่ส าคัญและแนวค าถามใน
การวิจัยที่ได้พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured 
Interview) ก าหนดประเด็นค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เครื่องบันทึกเสียง 
สมุดบันทึก ปากกา โดยมีเป้าหมายเพ่ือศึกษาศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทย 
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2. กำรทดสอบคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
             ผู้วิจัยได้ทดสอบความตรง ความเท่ียง อ านาจการจ าแนก ดังนี้ 
             2.1 การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) เป็นการตรวจสอบความ
สอดคล้องของตัวชี้วัดกับนิยามศัพท์เฉพาะโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
เมื่อตรวจสอบเนื้อหาและความเข้าใจของแบบสอบถามและปรับแก้ไขถ้อยค าของข้อค าถามตาม
ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้สื่อความหมายได้ชัดเจนที่สุด หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้สูตร IOC (Index of Item Object 
Congruence) = ∑ R/N จากนั้นท าการประมวลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการพิจารณา
แบบสอบถามเป็นรายข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามควรมีค่าตั้งแต่ 0.8 ขึ้นไป ถือว่าข้อ
ค าถามมีความสอดคล้องวัตถุประสงค์การวิจัยและสามารถน าแบบสอบถามไปใช้ได้ (Rovinelli, and 
Hambleton, 1976) จากการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา พบว่าค่าดังกล่าวอยู่ระหว่าง 0.8 – 1.0 
             2.2 ตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 263 
ราย เพ่ือหาความเหมาะสมของข้อมูลที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยใช้สถิติ Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy (KMO) และ Bartlett’s Test of Sphericity ซึ่งผลการ
ทดสอบค่า KMO พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.768 - 0.856 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 และมีค่าเข้าใกล้ 1 
(ตารางที่ 28 ภาคผนวก ค) ส าหรับผลการทดสอบค่า Bartlett’s Test of Sphericity พบว่ามีระดับ
นัยส าคัญเท่ากับ 0.000 ทุกตัวแปร ดังนั้น ผลการทดสอบค่าสถิติ 2 ด้าน สามารถน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2550) ส าหรับการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง 
(Construct Validity) เครื่องมือด้วยการทดสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) เพ่ือยืนยันว่าแต่ละข้อค าถามว่าเป็นตัวชี้วัดที่จัดอยู่ในองค์ประกอบเดียวกันได้จาก
การทดสอบพบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง 0.674 - 0.925 ซึ่ง
สอดคล้องกับ (Hair and others, 2006) ระบุว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบควรมีตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป 
(ตารางที ่ 29  ภาคผนวก ค) 
             2.3 การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) เพ่ือตรวจสอบข้อบกพร่องของแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นเพ่ือน าไปใช้แก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลจริง โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) และน าไปทดลองใช้ (Try out) โดยสุ่มแบบเป็น
ระบบกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 กลุ่ม แล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับโดยต้องมีค่าตั้งแต่  α = 0.70 ขึ้นไป จึงยอมรับได้ (Hair and others, 2006: 
102) การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของข้อค าถามที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0.827 -  0.935 มีค่ามากกว่า 
0.70 ขึ้นไป ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้ มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาเท่ากับ 0.823 ผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.847 
ด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.838 ด้านการร่วม
สร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.788 โอกาสทางการตลาด มีค่า
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สัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.792 ความได้เปรียบทางการแข่งขัน มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 
0.901 ผลการด าเนินงานของธุรกิจ  มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.868 ความผันผวนทาง
สภาพแวดล้อม มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.875 การรับรู้ความรุนแรงทางการแข่งขัน มีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.768 การตระหนักรูถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
เท่ากับ 0.848 (ตารางท่ี 27  ภาคผนวก ค) 
             2.4 การหาอ านาจจ าแนก (Power of Discrimination) เพ่ือพิจารณาข้อค าถามที่ใช้ใน
การวิจัยว่าสามารถจ าแนกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามได้หรือไม่ ด้วยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อ
ค าถามกับคะแนนรวมของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Item-total Correlation) ต้องมีค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต ่0.40 ขึ้นไป (Johnson-Conley, 2009: 49) ซึ่งค่าอ านาจจ าแนกของตัวแปรทั้งหมดอยู่ระหว่าง 
0.440 – 0.883 รายละเอียดดังตารางที่ 3 และ ตารางที ่27 (ภาคผนวก ค) 
 
ตารางที ่3  สรุปค่าอ านาจจ าแนก ค่าน้ าหนักองค์ประกอบและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 

 
 

ตัวแปร 

ค่าความเชื่อมั่น 
(Cronbach 

Alpha) 

ค่าอ านาจจ าแนก 
(Discriminant 

Power) 

ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ

(Factor 
Loading) 

1. การรับรู้ความรุนแรงทางการแข่งขัน 0.768 0.657-0.812 0.839-0.925 
2. การตระหนักรูถึงความสัมพันธ์ทาง 
     ธุรกิจ 

0.848 0.689-0.808 0.788-0.868 

3. ความสามารถในการแบ่งปันความรู้   0.823 0.440-0.783 0.700-0.894 
4. ผสานผนึกก าลังการด าเนินงาน  
   ร่วมกัน 

0.847 0.519-0.840 0.774-0.870 

5. ความไว้วางใจทีร่ักษาผลประโยชน์
ร่วมกัน 

0.838 0.543-0.806 0.674-0.853 

6. การร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่าง 
   องค์กร 

0.788 0.598-0.749 0.737-0.870 

7. โอกาสทางการตลาด 0.792 0.580-0.824 0.767-0.853 
8. ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 0.901 0.504-0.687 0.742-0.845 
9. ผลการด าเนินงานของธุรกิจ 0.868 0.545-0.780 0.768-0.871 
10. ความผันผวนทางสภาพแวดล้อม 0.875 0.717-0.883 0.814-0.860 

 
             2.5 ทดสอบสมมติฐานตามเงื่อนไขส าหรับการวิเคราะห์ความถดถอย (Regression) ตาม
เงื่อนไข 5 ข้อ ดังนี้ 
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             2.5.1 ตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linear relationship) ระหว่างตัวแปร
โดยพิจารณาค่า นัยส าคัญจากค่า ANOVA ที่มีนัยส าคัญ จากการตรวจสอบพบว่า ทุกการทดสอบมีค่า 
นัยส าคัญ เท่ากับ 0.000 เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นคือ ตัวแปรมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทุกสมการ
ในทิศทางเดียวกัน และผลการสร้างกราฟ Normal P-P Plot ของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน พบว่า 
มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (ภาพที่ 13 ถึง ภาพที่ 20 ภาคผนวก จ) 
             2.5.2 การทดสอบการแจกแจกแบบปกติ (Multivariate Normality) ของตัวแปร 10 ตัว 
โดยสร้างแผนภาพกระจายซึ่งข้อมูลต้องมีการกระจายแสดงความสัมพันธ์ที่อยู่เชิงเส้นตรง พบว่า  ทุก
ตัวแปรแจกแจกแบบปกติโดยข้อมูลมีการกระจายรอบเส้นตรง (ภาพที่ 21 ถึง ภาพที่ 23 ภาคผนวก 
จ) 
             2.5.3 การทดสอบสหสัมพันธ์ (Multicollinearity) ระหว่างปัจจัยสาเหตุ คือ การวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิจัย 
จากการทดสอบพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระอยู่ระหว่าง  0.298-0.752 ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่า 0.80 (Cooper and Schindler, 2006) แสดงว่าตัวแปรอิสระต่างๆ ไม่เกิดปัญหา
สหสัมพันธ์ ( ตารางที่ 31 ภาคผนวก จ) 
             2.5.4 การทดสอบค่าแปรปรวนของค่าเคลื่อนที่คงที่ (Homoscedasticity) โดยพิจารณา
จากค่า Residual ทุกสมการและแผนภาพการกระจาย Scatter Plot พบว่า ค่า Residual 
ในทุกสมการกระจายเหนือและใต้ระดับศูนย์ ถือว่าการกระจายของตัวแปรตามในแต่ละค่าของตัวแปร 
อิสระมีความแปรปรวนในลักษณะคงที ่(ภาพที่ 24 ถึง ภาพที่ 30 ภาคผนวก จ) 
 

กำรรวบรวมข้อมูล 
 
             ส าหรับวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนและ 
วิธีการดังนี้ 
 
1. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมำณ 
             1.1 การใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์มีอัตราการตอบกลับที่ยอมรับ
ได้อยู่ที่ร้อยละ 20 ตามแนวคิดของ Aaker, Kumar and Day (2001) และจากประชากรที่ใช้ศึกษา
ได้แก่  ผู้บริหารธุ รกิจธุรกิจ โรงแรมที่ เป็นสมาชิกของเวปไซด์  http://www.booking.com                                 
และยังด าเนินงานอยู่ จ านวน 1,311 ราย ถือว่าเป็นจ านวนที่ไม่มากส าหรับอัตราการตอบกลับทาง
ไปรษณีย์ในอัตราที่ยอมรับได้ ดังนั้นเพ่ือใช้เป็นตัวแทนที่ดีของข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 
(Panayides, 2007) ผู้วิจัยจึงส่งแบบสอบถามไปยังผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยในจ านวน
เทา่กับกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยพร้อมกันทั้งสิ้น 1,311 ฉบับ 
             1.2 จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแนบพร้อมกับแบบสอบถามส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง คือ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการบริษัทหรือผู้จัดการฝ่ายของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
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             1.3 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ จ านวน 1,311 ชุด โดย
เริ่มส่งแบบสอบถามตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ตามชื่อและที่อยู่ ที่เป็นสมาชิกของเว็ปไซด์ 
http://www.booking.com  ที่ ยั งด ารงอยู่ พร้อมแนบซองจดหมายตอบกลับไปพร้ อมกับ
แบบสอบถาม ซึ่งก าหนดให้ส่งจดหมายตอบกลับทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับ
แบบสอบถามครบก าหนดแบบสอบถามตอบกลับมาจ านวน 263 ฉบับ มีแบบสอบถามส่งคืนมา 
เนื่องจากยกเลิกกิจการไม่ทราบที่อยู่ใหม่ จ านวน 49 ฉบับ และมีแบบสอบถามที่เนื้อความไม่สมบูรณ์ 
จ านวน 14 ฉบับ ผู้วิจัยจึงติดตามด้วยการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ และส่งแบบสอบถามตามที่อยู่
เดิมอีกครั้ง เมื่อครบก าหนดวันที่ 4 มกราคม 2559 ผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลแบบสอบถาม ปรากฏว่ามี
จ านวนแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งสิ้น 263 ฉบับ รวมระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล 60 วัน 
             1.4 ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความครบถ้วนในเนื้อหาของแบบสอบถามทั้ง 263 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 20.83 ของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยสอดคล้องกับเกณฑ์จ านวนการตอบกลับ
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ที่ยอมรับได้มีอัตราการตอบกลับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 (Aaker, Kumar, 
and Day, 2001; Burns and Bush, 2006) ดังตารางที ่3  

 
ตารางที ่3 รายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามทางไปรษณีย์      
 
กำรรวบรวมข้อมูลแบบสอบถำม จ ำนวน 
จ านวนแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ 1311 
จ านวนแบบสอบถามที่คืนกลับมาเนื่องจากย้ายกิจการไม่ทราบที่อยู่ใหม่ 49 
จ านวนแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ทั้งสิ้น 1262 
จ านวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ 277 
จ านวนแบบสอบถามเนื้อหาไม่สมบูรณ์ 14 
จ านวนแบบสอบถามที่ตอบกลับและสมบูรณ์ทั้งสิ้น 263 
สรุป อัตราร้อยละการตอบกลับของแบบสอบถาม 263 (1311 - 49) X 100 20.83 

 
             1.5 ผู้วิจัยได้ทดสอบความล าเอียงของการไม่ตอบแบบสอบถาม (Non-Response Bias) 
เพ่ือคาดคะเนการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ตอบกลับมาโดยเปรียบเทียบชุดข้อมูลของ
แบบสอบถามที่ได้มาสองกลุ่มตามช่วงระยะเวลาซึ่งในช่วงแรกคือ 1 เดือนแรกอยู่ระหว่างวันที่ 1 
พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2558 มีแบบสอบถามตอบกลับมาจ านวน 187 ฉบับและอีก 1 เดือนถัด
มาอยู่ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ถึง 4 มกราคม 2559 มีแบบสอบถามตอบกลับมาอีกจ านวน 76 
ฉบับ และเมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรด้านรูปแบบของธุรกิจ  มาตรฐานของธุรกิจ 
ประเภทโรงแรม ที่ตั้งของธุรกิจ ทุนในการด าเนินงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน จ านวนพนักงาน 
และกลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจ ใช้สถิติ Independent Sample t-test (ตารางที่ 30  ภาคผนวก ง) 
ผลการวิจัยพบว่า ประชากรที่ตอบแบบสอบถามทั้งสองกลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Armstrong, and Overton, 1997) แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
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แบบสอบถามสามารถเป็นตัวแทนของประชากรในการศึกษาในครั้งนี้ได้ ทั้งนี้ สามารถแสดงขั้นตอน
การตรวจสอบความล าเอียงในการไม่ตอบแบบสอบถามกลับ ดังภาพที ่10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่10 ขั้นตอนการตรวจสอบความล าเอียงในการไม่ตอบแบบสอบถามกลับ 
 
2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพ 
             ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 
             1. การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักตามวิธีการศึกษาเฉพาะกรณีโดยสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะ
เป็น (Non-probability Sampling) โดยเลือกสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับธุรกิจ
โรงแรมที่ได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการ จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงแรมแบบอิสระระดับ 3 ดาว 
จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรมลองบีชชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โรงแรมโอเรียลทอลแควรีสอร์ท จังหวัด
กาญจนบุรี โรงแรมริเวอร์แคว วิจเลจกาญจนบุรี ระดับ 5 ดาว จ านวน 1 แห่งได้แก่ โรงแรมรามาการ์
เด้นส์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และโรงแรมแบบระบบเครือข่าย จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงแรมเซ็นทา
รา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระดับ 5 ดาว ซึ่งการเก็บข้อมูล
จากโรงแรมรูปแบบ และหลายระดับดาวท าให้เกิดความน่าเชื่อถือด้านแหล่งข้อมูล (Patton, 1990; 
สุภางค์ จันทวานิช, 2553) 
             2. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลายได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participate Observation) 

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด
จ านวน 1,311 ราย 

แบบสอบถามที่ตอบกลับ
ช่วงแรก จ านวน 131 ราย 

แบบสอบถามที่ตอบกลับช่วง
หลัง จ านวน 132 ราย 

แบบสอบถามที่ตอบกลับ
ทั้งหมด จ านวน 263 ราย 
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             3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ตัวผู้วิจัยเป็นฐานเครื่องมือที่ส าคัญในการ
ด าเนินการวิจัยทุกขั้นตอน ตั้งแต่นัดผู้บริหารเพ่ือสัมภาษณ์ โดยติดต่อทางโทรศัพท์และเดินทางไปที่
บริษัทของผู้บริหารด้วยตนเองและแนะน าตนเองพร้อมอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจน
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงประเด็น ตามประเด็นค าถามของแนวค าถามกึ่งโครงสร้างและควบคุมไม่ให้การ
สัมภาษณ์ออกนอกประเด็น ซึ่งผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูลร่วม เช่น พนักงาน หัวหน้าฝ่าย 
ในธุรกิจโรงแรม เพ่ือดูปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นและด าเนินไปตามกระบวนการอย่างเป็นธรรมชาติ โดย
ไมม่ีการควบคุมหรือดัดแปลง (ชาย โพธิสิตา, 2554) เพ่ือศึกษากระบวนการด าเนินงานที่แสดงออกมา
ตามธรรมชาติ โดยการบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการเขียน ใช้เครื่องบันทึกเสียง บันทึกภาพนิ่งซึ่งเป็น
เอกสารเชิงพรรณาในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเก็บเหตุการณ์ที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์และสังเกต
เกี่ยวกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายอย่างเปน็ระบบ 
 

กำรจัดกระท ำกับข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
1. กำรจัดกระท ำข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูลส ำหรับกำรวิจัยเชิงปริมำณ 
             การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้ 
             1.1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกรรมการผู้จัดการและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนิน
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยในแบบสอบถามตอนที่ 1 ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในท างาน ต าแหน่งในปัจจุบัน ตอนที่ 2 ประกอบด้วยรูปแบบของธุรกิจ มาตรฐานของ
ธุรกิจ ประเภทขิงโรงแรม ที่ตั้งของธุรกิจ ทุนในการด าเนินงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน จ านวน
พนักงาน กลุ่มลูกค้าของธุรกิจด้วยการประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) และ
น าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิต ิ
             1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นในแบบสอบถามตอนที่ 3 - 5 เกี่ยวกับศักยภาพกล
ยุทธ์เครือข่าย ประกอบด้วย ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ ผสานผนึกก าลังการด าเนินงาน
ร่วมกัน ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน  การร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร 
ผลกระทบที่เกิดจากศักยภาพกลยุทธ์ ประกอบด้วย โอกาสทางการตลาด ความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน ผลการด าเนินงานของธุรกิจ และความผันผวนทางสภาพแวดล้อม  ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพ
กลยุทธ์เครือข่าย ประกอบด้วย การรับรู้ความรุนแรงทางการแข่งขัน และ การตระหนักรู้ถึง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  โดยวิธีประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนาและน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่า
ทางสถิติ ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดย
น าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและการสรุปผล การด าเนินการวิจัย และได้
ก าหนดการให้คะแนนค าตอบของแบบสอบถามดังนี้ (Best, 1977; บุญชม ศรีสะอาด, 2545 ; สิน
พันธุ พินิจ, 2553) 
             ระดับความคิดเห็นมากที่สุด ก าหนดเป็น      5  คะแนน 
             ระดับความคิดเห็นมาก ก าหนดเป็น           4  คะแนน 
             ระดับความคิดเห็นปานกลาง ก าหนดเป็น     3  คะแนน 
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             ระดับความคิดเห็นน้อย ก าหนดเป็น           2  คะแนน 
             ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด ก าหนดเป็น      1  คะแนน 
 
จากนั้นหาค่าเฉลี่ยของค าตอบแบบสอบถาม โดยแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
             ค่าเฉลี่ย  4.21 - 5.00  หมายถึง  มีความเห็นอยู่ระดับมากท่ีสุด 
             ค่าเฉลี่ย  3.41 - 4.20  หมายถึง  มีความเห็นอยู่ระดับมาก 
             ค่าเฉลี่ย  2.61 - 3.40  หมายถึง  มีความเห็นอยู่ระดับปานกลาง 
             ค่าเฉลี่ย  1.81 - 2.60  หมายถึง  มีความเห็นอยู่ระดับนอ้ย 
             ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.80  หมายถึง  มีความเห็นอยู่ระดับนอ้ยที่สุด 
             1.3 การทดสอบผลกระทบของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายที่มีต่อโอกาสทางการตลาด ความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน และ ผลการด าเนินงานของธุรกิจ โดยวิธีการประมวลผลทางสถิติเชิงอนุมาน 
และน าข้อมูลที่รวบรวมวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ประกอบด้วย การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือยืนยันข้อค าถามว่าเป็นตัวชี้วัดที่จัดอยู่ในองค์ประกอบ
เดียวกันได้ โดยพิจารณาจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป 
และน าคะแนนองคป์ระกอบ (Factor Score) มาใช้ค านวณหาคา่ของตัวแปร โดยวิเคราะห์สหสัมพันธ์
แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ซึ่งเขียนเป็นสมการ ดังนี้ 
 
              สมการที ่1 โอกาสทางการตลาด 
 
    MO  =  β01 + β1 KSC + β2 SC + β3 TMB + β4 CCO + β5 FS + β6 HS + β7 TH + ε  

 
   การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความสามารถใน

การแบ่งปันความรู้ ด้านผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน ด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์
ร่วมกัน  และด้านการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร  ที่มีต่อโอกาสทางการตลาด ด้วย
สมมุติฐานที่ 1ก สมมติฐานที่ 2ก สมมติฐานที่ 3ก  และ สมมติฐานที่ 4ก 
 
              สมการที ่2 ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 
    CA  =  β02 + β8 KSC + β9 SC + β10 TMB + β11 CCO + β12 FS + β13 HS + β14 TH + ε 
 

   การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความสามารถใน
การแบ่งปันความรู้ ด้านผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน ด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์
ร่วมกัน  และด้านการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร ที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วย
สมมติฐานที่ 1ข สมมติฐานที่ 2ข สมมติฐานที่ 3ข  และ สมมติฐานที่ 4ข 
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              สมการที ่3 ผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
 
    CP  =  β03 + β15 MO + β16 CA + β17 FS + β18 HS + β19 TH + ε 
 

   การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสทางการตลาด และความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ที่มีต่อผลการด าเนินงาน ด้วย สมมติฐานที่ 5 และ 6 
 
              สมการที ่4 ผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
 
    CP  =  β04 + β20 MO + β21 CA + β21 DE + β22 (MO*DE) + β23 (CA*DE) + β24 FS +  
              β25 HS + β26 TH + ε 
 

   การทดสอบผลกระทบของความผันผวนทางสภาพแวดล้อมที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
โอกาสทางการตลาด และ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่มีต่อผลการด าเนินงาน ด้วย สมมติฐานที่ 
7ก และ 7ข 

 
              สมการที ่5 ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้ 
 
    KSC  =  β05 + β27 PCI + β28 BRA + β29 FS + β30 HS + β31 TH + ε 
 
              สมการที ่6 ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน 
 
    SC  =  β06 + β27 PCI + β28 BRA + β29 FS + β30 HS + β31 TH + ε 
 
              สมการที ่7 ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความไว้วางใจทีร่ักษาผลประโยชน์ร่วมกัน 
 
    TMB  =  β07 + β32 PCI + β33 BRA + β34 FS + β35 HS + β36 TH + ε 
 
              สมการที ่8 ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร 
 
    CCO  =  β08 + β37 PCI + β38 BRA + β39 FS + β40 HS + β41 TH + ε 
 

   การทดสอบผลกระทบของการรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน และการตระหนักรู้ถึง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย ด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้ 
ด้านผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน ด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน  ด้านการ



 
 
 

71 
 

ร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร ด้วย สมมติฐานที่ 8ก สมมติฐานที่ 8ข สมมติฐานที่ 8ค 
สมมติฐานที่ 8ง สมมติฐานที่ 9ก สมมติฐานที่ 9ข สมมติฐานที่ 9ค และ สมมติฐานที่ 9ง  

   เพ่ือให้การน าเสนอข้อมูลเป็นที่เข้าใจตรงกันในการแปลความหมาย ผู้วิจัยได้ก าหนดอักษร
ย่อท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 

ตัวแปร อักษรย่อ 
1. ความสามารถในการแบ่งปันความรู้  (Knowledge Sharing Competency) KSC 
2. ผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน (Synergy  for Collaboration) SC 
3. ความไว้วางใจทีร่ักษาผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (Trust On Mutual Benefit) 

TMB 

4. การร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร  
    (Co-Cultural Organization) 

CCO 

5.  โอกาสทางการตลาด  (Market  Opportunity) MO 
6. ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive  Advantage) CA 
7. ผลการด าเนินของธุรกิจ (Corporate  Performance) CP 
8. ความผันผวนทางสภาพแวดล้อม  (Dynamism  Environment) DE 
9. การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน (Perceived  Competitive  Intensity ) PCI 
10. การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship   
     Awareness) 

BRA 

13. ตัวแปรควบคุม ขนาดของกิจการ (Firm Size) FS 
14. ตัวแปรควบคุม มาตรฐานของโรงแรม (Hotel  Standard) HS 
15. ตัวแปรควบคุมประเภทโรงแรม (Types Hotels) TH 

 
2. กำรจัดกระท ำข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูลส ำหรับกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
             การจัดกระท าข้อมูลด้วยการตรวจสอบความน่าเชื่อถือข้อมูล ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพด้วยการเลือกเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ก าหนดคุณลักษณะของผู้ให้ข้อมูล วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ความพร้อมส าหรับการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลทั้งวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สังเกตแบบไม่ ส่วนร่วม ด้วยการตีความข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูลและน ามาสร้าง
ข้อสรุปเพ่ืออธิบายให้เห็นถึงข้อมูลศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของผู้ให้ข้อมูลหลักของธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทย  ซึ่งกระบวนการในการศึกษาดังนี้ 
              ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิทยา (Research Methodology) ด้วยวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรูปแบบของการวิจัยเน้น
การศึกษาถึงกระบวนการในการบริหารโรงแรม การพัฒนาในด้านการเพ่ิมศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย
รวมถึง ขั้นตอนการบริหารจัดการที่สร้างความเป็นเครือข่ายระหว่างกิจการให้มีความมั่นคงและ
เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ การศึกษาเรื่องเล่า (Narrative approach) เป็นการเล่าเรื่องและรับฟัง
เรื่องราวเป็นการแสดงออกของของมนุษย์เพ่ือใช้ในการสื่อสารและท าความเข้าใจกับบุคคลใน
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เหตุการณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจที่เกิดจากการบริหารของผู้น าภายในองค์กรจะใช้วิธีการตีความสิ่ง
ที่เกิดขึ้น  รวบรวมกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่า  ประสบการณ์ของบุคคลนั้น เมื่อแต่ละบุคคลต่างมีเรื่องเล่า
และประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิต ย่อมส่งผลต่อการเล่าเรื่องจึงเป็นวิธีที่จะสามารถเข้าใจใน
ประสบการณ์ได้อย่างเป็นระบบ (นภาภรณ์  หะวานนท์, 2552) 
              รวมถึงการวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse) หมายถึง กระบวนการสร้างความหมายโดย
ภาษาและสัญลักษณ์ต่างๆที่เกิดจากการสัมภาษณ์รวมไปถึงการด ารงอยู่ในการจัดการของกิจการของ
ผู้บริหารกิจการโรงแรม ประกอบกันเป็นความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหนึ่งๆซึ่งส่งผลต่อการก าหนดว่า
อะไรคือความรู้ ความจริง และอะไรไม่ใช่วาทกรรมเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น (นิสา ชูโต, 2551)               
             2.1 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ 
(Credibility) ของขอ้มูลด้วยวิธีตรวจสอบด้วยเทคนิควิธีสามเส้าของ Patton (1990) และ สุภางค์ จัน
ทวานิช (2553) ดังนี้ 
             2.1.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านแหล่งข้อมูล (Triangulation of Sources) คือ เก็บข้อมูล
จากแหล่งขอ้มูลที่ตา่งกันภายใต้วิธีการและเรื่องเดียวกันด้วยการสัมภาษณ์กับธุรกิจโรงแรม 2 รูปแบบ 
ได้แก่ 1) โรงแรมแบบอิสระระดับ 3 ดาว จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรมลองบีชชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
โรงแรมโอเรียลทอลแควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โรงแรมริเวอร์แคว วิจเลจกาญจนบุรี ระดับ 5 ดาว 
จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ 2) โรงแรมแบบระบบ
เครือข่าย จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ระดับ 5 ดาว และสัมภาษณก์ับผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการหรือ
ผู้จัดการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายหรือหัวหน้าฝ่าย และพนักงาน ซึ่งท าให้เกิดความน่าเชื่อถือด้าน
แหล่งข้อมูลทั้งในเชิงสถานที่และบุคคล  
             2.1.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methods Triangulation) ด้วยการ
ใช้วิธีการเก็บรวบรวมที่หลากหลาย ได้แก่ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  (Non-participate 
Observation) ควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ
วิธีสามเส้า ต้องมีวิธีการซึ่งความส าคัญในการสร้างเครื่องมือที่มีคุณภาพได้นั้นประกอบด้วย  
             2.1.2.1 ด้านข้อมูล (Data) ดังนี้ 
                    1)  ด้านเอกสาร ใช้การรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกันที่มาจากแหล่งต่างกัน 
                    2)  ด้านบุคคล ใช้การรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกันจากบุคคลหลายคน ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงแรมที่มาจากหลายแห่งของบริบทที่มีความแตกต่าง ในด้านการบริหารจัดการ สภาพแวดล้อม 
รวมถึงภูมิล าเนาของสถานที่ตั้งโรงแรมนั้น ๆ ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการด้านโรงแรมโดยตรง 
             2.1.2.2 ด้านทฤษฎี ได้ใช้ทฤษฎีตามที่ใช้กล่าวอ้างไว้ในบทที่ 2 ทั้ง 3 ทฤษฎีเป็นเครื่องมือ
ตรวจสอบวิธีวิทยาเชิงคุณภาพ 
             2.1.2.3 ด้านผู้วิจัย ใช้ข้อมูลจากผู้วิจัยหลายคนที่วิจัยในเรื่องที่มีลักษณะแบบเดียวกันมา
ด าเนินการตรวจสอบว่าได้ข้อมูลรวมถึงผลการวิจัยตรงหรือไม่อย่างไร       
             2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม (Field Study) โดย 
             2.2.1  การส ารวจข้อมูล  
             2.2.2  การสัมภาษณ์ 



 
 
 

73 
 

             2.2.3  การสังเกต 
             2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
             2.3.1 การจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing) เพ่ือให้ข้อมูลเป็นระเบียบและสะดวกใน
การน ามาใช้งานโดยการถอดเทปการสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวค าถามในแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง หลังจากนั้นด าเนินการแบ่งข้อมูลโดยการก าหนดรหัสให้กับข้อมูลหลัก 5 กลุ่ม คือ รูปแบบ
ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย ปัจจัยเชิงสาเหตุศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย ผลกระทบของศักยภาพกลยุทธ์
เครือข่าย ปัญหาที่พบในการด าเนินงาน และแนวทางการพัฒนาศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจ
โรงแรม เพ่ือท าความเข้าใจกับการรับรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก  
             2.2.2 การแสดงข้อมูล (Data Display) โดยเขียนในรูปแบบเชิงพรรณาความที่มาจากการ
เชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกจัดระเบียบตามกรอบแนวคิดการวิจัย เพ่ือบรรยายถึงเรื่องราวอย่างมีความหมาย 
และตรงประเด็นกับสิ่งที่ผู้วิจัยได้ศึกษา ด้วยการน าข้อมูลที่ได้มาถอดเทปสนทนาค าต่อค า (Verbatim) 
และน าข้อมูลมาจัดกลุ่ม โดยใช้หัวข้อย่อยในแบบสัมภาษณ์มาเป็นแนวทางส าหรับการจัดกลุ่มและ
เปรียบเทียบข้อมูลในเรื่องเดียวกันที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกันเพ่ือแสดงสาระส าคัญของศักยภาพ
กลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
             2.2.3 การสรุป การตีความ และตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจัย 
(Conclusion, Interpretation, and Verification) โดยวิธีการวิเคราะห์ ตีความ เปรียบเทียบข้อมูล 
สังเคราะห์ข้อมูลและน ามาสร้างข้อสรุปเพ่ืออธิบายให้เห็นข้อมูลศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายที่ส่งผล
กระทบต่อโอกาสทางการตลาด และความได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือไม่อย่างไร และมีปัจจัยใดส่ง
ผลกระทบและไม่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย เพ่ือเป็น
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
             ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เรื่องเล่าเป็นการตีความโดยอาศัยโลกทัศน์ของผู้วิจัย ประสบการณ์
และพ้ืนฐานทางทฤษฎี เพ่ือการเข้าถึงเรื่องเล่าของเรื่องราว (Storied  Narrative) ที่ผู้เล่าต้องการ
น าเสนอ และน าเรื่องเล่ามาวิเคราะห์ (Analysis of Narrative) โดยการน าเรื่องเล่าของผู้ให้ช้อมูล
หลักมาวิเคราะห์ ใช้ข้อมูลจากเรื่องเล่าหลายๆเรื่องมาสร้างเป็นมโนทัศน์ด้านต่างๆ และเชื่อมโยงมโน
ทัศน์เข้าด้วยกันตามประเด็นที่ผู้วิจัยท าการศึกษา โดยเรียกการวิเคราะห์ข้อมูลแบบนี้ว่า การวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือสร้างตัวแบบ (Paradigmatic  Analysis) และผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลออกมาและสร้างเป็น
กรอบที่มีพลวัตในการน าองค์ประกอบของข้อมูลมาร้อยเรียง ในลักษณะของเรื่องเล่าที่น่าสนใจ ซึ่ง
สะท้อนออกมาจากผู้วิจัยในฐานะผู้ที่เข้าไปแบ่งปันประสบการณ์กับผู้เล่าเรื่องโดยผู้วิจัยจะให้ภาพของ
เรื่องราวที่ออกประสานกันระหว่างบริบทต่างๆของข้อมูลที่ผู้วิจัยตั้งใจน าเสนอต่อผู้ที่ศึกษาต่อไป 
 
3. กำรบูรณำกำรผลกำรวิจัยเชิงปริมำณและผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ เพื่อพัฒนำกลยุทธ์กำรสร้ำง
เครือข่ำยของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
             3.1 การบูรณาการกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายส าหรับธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยเพ่ือผล
การด าเนินงาน 
             3.2 การบูรณาการส าหรับองค์การภาครัฐเพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจ
ของโรงแรมในประเทศไทย         
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สถิติที่ใชใ้นกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
             การวิจัยเพ่ือทดสอบสาเหตุและผลลัพธ์ของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายได้ใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
             1. สถิติพ้ืนฐานใช้บรรยายคุณสมบัติของสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
             2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
             2.1 การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
             2.2 การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Power) ของแบบสอบถามเป็นรายข้อโดย
ใช้เทคนิค Item Total Correlation 
             2.3 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis) 
             3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบเงื่อนไขส าหรับการวิเคราะห์ความถดถอย (Regression) 
ประกอบด้วย 
             3.1 การตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linear relationship) ระหว่างตัว
แปรด้วยการดูค่านัยส าคัญ (Significant) จากค่า ANOVA ที่มีนัยส าคัญหรือการสร้างแผนภาพ 
Normal P-P Plot ของความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่มีแนวโน้มเปน็เส้นตรง 
             3.2 การทดสอบการแจกแจกแบบปกติ (Multivariate Normality) ของตัวแปร 10 ตัว 
โดยสร้างแผนภาพกระจายซึ่งข้อมูลต้องมีการกระจายแสดงความสัมพันธ์ที่อยู่เชิงเส้นตรง 
             3.3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity Test) คือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยต้องไม่มีปัญหาสหสัมพันธ์ร่วมกับการพิจารณาค่า 
Variance Inflation Factor (VIF) 
             3.4 การทดสอบค่าแปรปรวนของคา่เคลื่อนที่คงที ่(Homoscedasticity) ด้วยการพิจารณา
จากค่า Residual ในทุกโมเดลที่ใช้ทดสอบว่ามีความแปรปรวนในลักษณะคงท่ี 
             4. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
             4.1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) เพ่ือหาระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระหลายตัวตามกรอบแนวคิดการวิจัย 
             4.2 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นที่มีผลกระทบต่อความผันแปรของตัวแปรตามน ามาสร้างเป็นสมการ
พยากรณข์องศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
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บทที่ 4  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
              การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของศักยภาพกล
ยุทธ์เครือข่าย: หลักฐานเชิงประจักษ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ได้ดังนี้ 
              1. ล าดับขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
              2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
              3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 

ล าดับขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
              การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
              1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารโรงแรมในประเทศไทย 
              2.  ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
              3.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านต่างๆของธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทย 
              4.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายและผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจ 
              5.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผันผวนของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
              6.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 
              7.  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของศักยภาพกล
ยุทธ์เครือข่ายที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
              ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
              1.  ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายธุรกิจโรแรมในประเทศไทย 
              2.  ผลกระทบของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายต่อโอกาสทางการตลาด และความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน 



 
 
 

76 
 

              3.  ผลกระทบของการตอบสนองโอกาสทางการตลาด และความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
              4.  ผลกระทบของความผันผวนทางสภาพแวดล้อมที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสทาง
การตลาด ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
              5.  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 
              6.  ปัญหาที่พบในการด าเนินงานและแนวทางการพัฒนาศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของ
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 
1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารโรงแรมในประเทศไทย 
              ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารโรงแรม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ในการท างาน และต าแหน่งงานในปัจจุบัน ดังนี้ 
 
ตารางที ่4   ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารโรงแรมในประเทศไทย 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารโรงแรมในประเทศไทย จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
   1.1  ชาย 
   1.2  หญิง 

 
       153 
       110 

 
       58.10 
       41.80 

รวม        263       100.00 
2. อายุ 
   2.1  น้อยกว่า 30 ปี 
   2.2  30 – 40 ปี 
   2.3  41 – 50 ปี 
   2.4  มากกว่า 50 ปี 

 
         41 
         81 
         87 
         54 

 
15.60 
30.80 
33.10 
20.50 

รวม        263     100.00 
3. ระดับการศึกษา 
   3.1  ต่ ากว่าปริญญาตรี 
   3.2  ปริญญาตรี 
   3.3  สูงกว่าปริญญาตรี 

 
         22 
       160 
         81 

 
        8.40 
       60.80 
       30.80 

รวม        263       100.00 
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ตารางที ่4   ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารโรงแรมในประเทศไทย (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารโรงแรมในประเทศไทย จ านวน ร้อยละ 
4. ประสบการณ์ในการท างาน 
   4.1  น้อยกว่า 5 ปี 
   4.2  5 – 10 ปี 
   4..3  11 – 15 ปี 
   4.4  มากกว่า 15 ปี 

 
         30 
         76 
         48 
       109 

 
       11.40 
       28.90 
       18.30 
       41.40 

รวม        263      100.00 
5. ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
   5.1 กรรมการผู้จัดการ 
   5.2 หุ้นส่วนผู้จัดการ 
   5.3 ผู้จัดการทั่วไป 
   5.4 อ่ืนๆ 

 
         55 
         13 
       124 
         71 

 
       20.90 
        4.90 
       47.20 
       27.00 

รวม        263       100.00 
 
              จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้บริหารโรงแรมในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 
58.20) อายุ 41–50 ปี (ร้อยละ 33.10) รองลงมา อายุ 30–40 ปี (ร้อยละ 30.80) ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (ร้อยละ 60.80) รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 30.80) ประสบการณ์ในการท างาน 
มากกว่า 15 ปี (ร้อยละ 41.40) รองลงมา 5–10 ปี (ร้อยละ 28.90) ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ผู้จัดการ
ทั่วไป (ร้อยละ 47.20) รองลงมา ต าแหน่งอ่ืนๆ (ร้อยละ 27.00) เช่น ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 
 
2.  ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
              ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ประกอบด้วย รูปแบบของธุรกิจ  มาตรฐาน
ของธุรกิจ  ประเภทโรงแรม  ที่ตั้งของธุรกิจ  ทุนในการด าเนินงาน  ระยะเวลาในการด าเนินงาน  
จ านวนพนักงาน  และกลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

78 
 

ตารางที ่5 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
 
ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย จ านวน ร้อยละ 
1. รูปแบบของธุรกิจ 
   1.1 บริษัทจ ากัด 
   1.2 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

 
240 
 23 

 
 91.30 
   8.70 

รวม 263 100.00 
2. มาตรฐานของธุรกิจ 
   2.1 ระดับ 3 ดาว 
   2.2 ระดับ 4 ดาว 
   2.3 ระดับ 5 ดาว 

 
127 
111 
 25 

 
48.30 
42.20 
 9.50 

รวม 263 100.00 
3. ประเภทโรงแรม 
   3.1 แบบอิสระ (Independent Hotels) 
   3.2 แบบระบบเครือข่าย (Chain Hotels) 

 
200 
63 

 
76.00 
24.00 

รวม 263 100.00 
4. ที่ตั้งของธุรกิจ 
    4.1 ภาคเหนือ 
    4.2 ภาคกลาง 
    4.3 ภาคตะวันออก 
    4.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    4.5 ภาคใต้ 
    4.6 ภาคตะวันตก 

 
 45 
103 
  24 
  20 
  50 
  21 

 
17.10 
39.20 
9.10 
7.60 
19.00 
8.00 

รวม 263 100.00 
5. ทุนในการด าเนินงาน 
   5.1 น้อยกว่า 25,000,000  บาท 
   5.2 25,000,000 - 50,000,000 บาท 
   5.3 50,000,001 - 100,000,000 บาท 
   5.4 มากกว่า 100,000,000  บาท 

 
61 
59 
55 
88 

 
23.20 
22.40 
20.90 
33.50 

รวม 263 100.00 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
   6.1 น้อยกว่า 5  ปี 
   6.2 5 - 10   ปี 
   6.3 11 - 15 ปี 
   6.4 มากกว่า 15  ปี 

 
71 
91 
24 
77 

 
27.00 
34.60 
 9.10 
29.30 

รวม 263 100.00 
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ตารางที ่5 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย (ต่อ) 
 
ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย จ านวน ร้อยละ 
7. จ านวนพนักงาน 
   7.1 น้อยกว่า  50  คน 
   7.2 50 - 100 คน 
   7.3 101 - 150 คน 
   7.4 มากกว่า 150  คน 

 
119 
 77 
 24 
43 

 
45.20 
29.30 
  9.10 
16.30 

รวม 263 100.00 
8. กลุ่มลูกค้าหลักของลูกค้า 
   8.1 ลูกค้าชาวไทย 
   8.2 ลูกค้าชาวต่างชาติ  

 
105 
158 

 
39.90 
60.10 

รวม 263 100.00 
 
              จากตารางที่  5 พบว่า ธุรกิจโรงแรม ส่วนใหญ่มีรูปแบบของธุรกิจเป็น บริษัทจ ากัด     
(ร้อยละ 91.30)  รองลงมาคือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด (ร้อยละ 8.70)  มาตรฐานของธุรกิจส่วนใหญ่เป็น
โรงแรมระดับ 3 ดาว (ร้อยละ 48.30) รองลงมาคือ ระดับ 4 ดาว (ร้อยละ 42.20) ประเภทของ
โรงแรมแบบอิสระ (ร้อยละ 76.00) รองลงมาแบบเครือข่าย (ร้อยละ 24.00) ที่ตั้งของธุรกิจภาคกลาง 
(ร้อยละ 39.20) รองลงมาภาคใต้ (ร้อยละ 19.00) ทุนในการด าเนินงานส่วนใหญ่ลงทุนมากกว่า 
100,000,000 บาท (ร้อยละ 33.50) รองลงมาน้อยกว่า 25,000,000 บาท (ร้อยละ 23.20) 
ระยะเวลาในการด าเนินงานส่วนใหญ่จะอยู่ 5- 10 ปี (34.60) รองลงมามากกว่า15 ปี (29.30) 
จ านวนพนักงานส่วนใหญ่น้อยกว่า 50 คน (ร้อยละ 45.20) รองลงมาพนักงาน 50-100 คน (ร้อยละ 
29.30) กลุ่มลูกค้าหลักส่วนใหญ่ชาวต่างชาติ(ร้อยละ 60.10) รองลงมาลูกค้าชาวไทย (ร้อยละ 39.90) 
 
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านต่างๆของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
              ประกอบด้วย ด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้  ด้านผสานผนึกก าลังการ
ด าเนินงานร่วมกัน  ด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน และด้านการร่วมสร้างคุณค่า
วัฒนธรรมต่างองค์กร ดังนี้ 
                   
ตารางที ่6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายโดยรวมของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
 

ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ความสามารถในการแบ่งปันความรู้    3.74 0.64 มาก 
2. ผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน   4.16 0.62 มาก 
3. ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน 4.25 0.57 มากที่สุด 
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ตารางที ่6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายโดยรวมของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย  
              (ต่อ) 
 

ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
4. การร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร 4.14 0.62 มาก 

ภาพรวม 4.07 0.61 มาก 
 
              จากตารางที่ 6  พบว่า ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม มีความคิดต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายใน
ภาพรวม ระดับมาก (�̅�= 4.07) เมื่อพิจารณารายด้านจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความไว้วางใจที่รักษา
ผลประโยชน์ร่วมกัน (�̅�= 4.25) ผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน     (�̅�= 4.16) การร่วมสร้าง
คุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร (�̅�= 4.14) และความสามารถในการแบ่งปันความรู้ (�̅�= 3.74)  
 
ตารางที ่7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้ 
              เป็นรายข้อของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

(n=263) 
ความสามารถในการแบ่งปัน
ความรู ้

ระดับความคิดเห็น  
�̅� 

 
S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. พนักงานในกิจการของ
ท่านใช้ประสบการณ์ในการ
ท างานท่ีประสบกับ
ความส าเร็จมาถ่ายทอดให้
องค์กรในธุรกิจเครือข่าย 

32 
(12.20) 

140 
(53.20) 

74 
(28.10) 

14 
(5.30) 

3 
(1.10) 

3.69 0.79 มาก 

2. พนักงานในกิจการของ
ท่านให้ค าแนะน า รวมทั้ง
สอนงานท่ีตนเองถนัดและ
เชี่ยวชาญแก่เพื่อนระหว่าง
องค์กรอย่างเป็นระบบ 

45 
(17.10) 

119 
(45.20) 

81 
(30.80) 

18 
(6.80) 

0 
(0.00) 

3.72 0.82 มาก 

3. พนักงานในกิจการของ
ท่านน าความรู้ใหม่ที่เป็น
ประโยชน์มาถ่ายทอดให้
องค์กรเครือข่ายเป็นไปอย่าง
ทั่วถึงทุกทิศทาง 

33 
(12.50) 

104 
(39.5) 

102 
(38.80) 

24 
(9.10) 

0 
(0.00) 

3.55 0.82 มาก 
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ตารางที ่7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้ 
              เป็นรายข้อของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย (ต่อ) 

(n=263) 
ความสามารถในการแบ่งปัน
ความรู ้

ระดับความคิดเห็น  
�̅� 

 
S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4. พนักงานในกิจการของ
ท่านน าข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นท่ีได้จากลูกคา้มา
แลกเปลีย่นกันระหว่าง
องค์กร เพื่อปรับปรุง
คุณภาพในการให้บริการ 

62 
(23.60) 

129 
(49.00) 

57 
(21.70) 

15 
(5.70) 

0 
(0.00) 

3.90 0.82 มาก 

5. พนักงานในกิจการของ
ท่านน าข้อผิดพลาดในการ
ท างานมาแลกเปลี่ยนกัน
องค์กรในธุรกิจเครือข่าย 
เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงและ
ป้องกันไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดซ้ าในครั้งต่อไป 

65 
(24.70) 

116 
(44.10) 

61 
(23.20) 

18 
(6.80) 

3 
(1.10) 

3.84 0.91 มาก 

ภาพรวม 3.74 0.83 มาก 

 
              จากตารางที ่7 พบว่า ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม มีความคิดเห็นต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย
ด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้ในภาพรวมอยู่ระดับมาก (�̅�= 3.74) เมื่อพิจารณารายด้าน
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ พนักงานในกิจการของท่านน าข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ได้จากลูกค้ามา
แลกเปลี่ยนกันระหว่างองค์กร เพ่ือปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ (�̅�= 3.90) พนักงานในกิจการ
ของท่านน าข้อผิดพลาดในการท างานมาแลกเปลี่ยนกันองค์กรในธุรกิจเครือข่าย เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุง
และป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ าในครั้งต่อไป (�̅�= 3.84) พนักงานในกิจการของท่านให้
ค าแนะน า รวมทั้งสอนงานที่ตนเองถนัดและเชี่ยวชาญแก่เพ่ือนระหว่างองค์กรอย่างเป็นระบบ     
(�̅�= 3.72) พนักงานในกิจการของท่านใช้ประสบการณ์ในการท างานที่ประสบกับความส าเร็จมา
ถ่ายทอดให้องค์กรในธุรกิจเครือข่าย (�̅�= 3.69) พนักงานในกิจการของท่านน าความรู้ใหม่ที่เป็น
ประโยชน์มาถ่ายทอดให้องค์กรเครือข่ายเป็นไปอย่างทั่วถึงทุกทิศทาง (�̅�= 3.55 ) 
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ตารางที ่8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านผสานผนึกก าลังการด าเนินงาน 
              ร่วมกันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

 (n=263) 
ผสานผนึกก าลังการ
ด าเนินงานร่วมกัน 

ระดับความคิดเห็น  
�̅� 

 
S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. กิจการเชื่อมั่นว่าการ
ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ 
และร่วมมือกันระหว่าง
องค์กร ย่อมท าให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ 

126 
(47.90) 

105 
(39.50) 

30 
(11.40) 

 

1 
(0.40) 

1 
(0.40) 

4.34 0.72 มากที่สุด 

2. กิจการให้ความส าคัญกับ
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ใน
เครือข่ายเพื่อเป็นทิศทางใน
การพัฒนาให้เกิดความ
แข็งแกร่งทางธุรกิจ 

96 
(36.50) 

123 
(46.80) 

36 
(13.70) 

8 
(3.00) 

0 
(0.00) 

4.16 0.77 มาก 

3. กิจการเชื่อมั่นว่าการ
ตัดสินใจร่วมกันระหว่าง
องค์กรธุรกิจในเครือข่าย
ประเด็นต่าง ๆ ช่วยท าให้
การด าเนินงานเกดิผลการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

83 
(31.60) 

135 
(51.30) 

39 
(14.80) 

6 
(2.30) 

0 
(0.00) 

4.12 0.73 มาก 

4. กิจการให้ความส าคัญกับ
การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างผู้บริหารในองค์กร
เครือข่ายเพื่อให้เกดิ
ประโยชนส์ูงสุดในการ
ด าเนินงานของกิจการ 

96 
(36.50) 

125 
(47.50) 

35 
(13.30) 

7 
(2.70) 

0 
(0.00) 

4.17 0.75 มาก 

5. กิจการมีการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างเครือข่ายประสาน
สอดคล้องกัน 

81 
(30.80) 

117 
(44.50) 

50 
(19.00) 

15 
(5.7) 

0 
(0.00) 

4.00 0.85 มาก 

ภาพรวม 4.15 0.76 มาก 
 
              จากตารางที ่8 พบว่า ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม มีความคิดเห็นต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย
ด้านผสานผนึกก าลังการด าเนินการร่วมกันในภาพรวมอยู่ระดับมาก (�̅�= 4.15) เมื่อพิจารณารายด้าน
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจการเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ และร่วมมือกันระหว่าง
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องค์กร ย่อมท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ (�̅�= 4.34) กิจการให้ความส าคัญกับการ
สร้างความร่วมมือระหว่างผู้บริหารในองค์กรเครือข่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงานของ
กิจการ (�̅�= 4.17) กิจการให้ความส าคัญกับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในเครือข่ายเพ่ือเป็นทิศทางใน
การพัฒนาให้เกิดความแข็งแกร่งทางธุรกิจ (�̅�= 4.16) กิจการเชื่อมั่นว่าการตัดสินใจร่วมกันระหว่าง
องค์กรธุรกิจในเครือข่ายประเด็นต่าง ๆ ช่วยท าให้การด าเนินงานเกิดผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น (�̅�= 4.12) และกิจการมีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายประสาน
สอดคล้องกัน (�̅�= 4.00) 
 
ตารางที ่9 ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ 
              ร่วมกันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

 (n=263) 
ความไว้วางใจทีร่ักษา
ผลประโยชน์ร่วมกัน 

ระดับความคิดเห็น  
�̅� 

 
S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. กิจการเชื่อมั่นว่าการ
เคารพกฎกติกา มารยาท 
และจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจส่งผลให้กิจการเป็นที่
ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องใน
เครือข่ายธุรกจิ 

122 
(46.40) 

107 
(40.70) 

31 
(11.80) 

3 
(1.10) 

0 
(0.00) 

4.32 0.72 มากที่สุด 

2. กิจการให้ความส าคัญ
กับการปฏิบัตติ่อธุรกิจใน
เครือข่ายกิจการอย่าง
เสมอภาคและยุติธรรม 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นการ
ด าเนินธุรกิจร่วมกัน 

106 
(40.30) 

121 
(46.00) 

33 
(11,80) 

3 
(1.10) 

0 
(0.00) 

4.25 0.71 มากที่สุด 

3. กิจการส่งเสริมให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน
ต่อเครือข่ายทางธุรกิจ
อย่างตรงไปตรงมา ซึ่ง
แสดงถึงความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของกิจการ 

81 
(30.80) 

131 
(49.80) 

45 
(17.10) 

5 
(1.90) 

1 
(0.40) 

4.08 0.76 มาก 

4. กิจการให้ความส าคัญ
กับการท างานบนพ้ืนฐาน
ของความซื่อสัตย์ และ
ไว้วางใจระหว่างเครือข่าย
ทางธุรกิจเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน 

111 
(42.20) 

130 
(49.40) 

21 
(8.00) 

1 
(0.40) 

0 
(0.00) 

4.33 0.63 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.24 0.70 มากที่สุด 
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              จากตารางที ่9 พบว่า ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม มีความคิดเห็นต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย

ด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน ในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด (�̅�= 4.24)  เมื่อ
พิจารณารายด้านจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจการให้ความส าคัญกับการท างานบนพ้ืนฐานของความ

ซื่อสัตย์ และไว้วางใจระหว่างเครือข่ายทางธุรกิจเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน (�̅�= 4.33)  กิจการ
เชื่อมั่นว่าการเคารพกฎกติกา มารยาท และจรรยาบรรณทางธุรกิจส่งผลให้กิจการเป็นที่ยอมรับของ

ผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายธุรกิจ (�̅�= 4.32) กิจการให้ความส าคัญกับการปฏิบัติต่อธุรกิจในเครือข่าย

กิจการอย่างเสมอภาคและยุติธรรม เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นการด าเนินธุรกิจร่วมกัน (�̅�= 4. 25) และ 
กิจการส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนต่อเครือข่ายทางธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งแสดง

ถึงความโปร่งใสในการด าเนินงานของกิจการ (�̅�= 4. 00) 
 
ตารางที ่10 ความคิดเห็นเกี่ยวศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่าง 
               องค์กรของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

 (n=263) 
การร่วมสร้างคณุค่า
วัฒนธรรมต่างองค์กร 

ระดับความคิดเห็น  
�̅� 

 
S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. กิจการเชื่อว่าการ
สร้างค่านิยมร่วมกัน
ระหว่างเครือข่ายจะ
สามารถท าให้เกิดองค์
ความรู้ที่กิจการอื่นไม่มี 
ซึ่งจะสรา้งความเข้มแข็ง
ให้แก่ธุรกิจ 

97 
(36.90) 

122 
(46.40) 

38 
(14.40) 

6 
(2.30) 

0 
(0.00) 

4.17 0.75 มาก 

2. กิจการมุ่งพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อปรับปรุง
คุณภาพในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างเครือข่าย 

104 
(39.50) 

117 
(44.50) 

36 
(13.70) 

6 
(2.30) 

0 
(0.00) 

4.21 0.76 มากที่สุด 

3. กิจการไดมุ้่งเน้นให้
พนักงานทุกฝ่ายได้
พัฒนาความรู้/ทักษะ
วิชาชีพเพื่อให้สามารถ
พัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
อยู่เสมอ 

98 
(37.3) 

122 
(46.4) 

32 
(12.20) 

8 
(3.00) 

3 
(1.10) 

4.15 0.83 มาก 

 



 
 
 

85 
 

ตารางที ่10 ความคิดเห็นเกี่ยวศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่าง 
               องค์กรของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย (ต่อ) 

 (n=263) 
การร่วมสร้างคณุค่า
วัฒนธรรมต่างองค์กร 

ระดับความคิดเห็น  
�̅� 

 
S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4. กิจการสนับสนุนให้
พนักงานในองค์กรมีการ
แสวงหาความรู้ในการ
ด าเนินงานร่วมกับ
กิจการอื่น ซึ่งช่วยให้
กิจการมีองค์ความรู้ที่
สามารถน ามาพัฒนา
ศักยภาพในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น 

90 
(34.20) 

124 
(47.10) 

43 
(16.30) 

6 
(2.30) 

0 
(0.00) 

4.13 0.76 มาก 

5. เมื่อมีความขัดแย้ง
เกิดขึ้นในการปฏิบตัิงาน 
พนักงานในองค์กร
เครือข่ายต้องสามารถ
ช้ีแจงและปรับความ
เข้าใจกับผู้ร่วมงานคน
อื่น ๆได ้

74 
(28.10) 

138 
(52.50) 

43 
(16.30) 

5 
(1.90) 

3 
(1.10) 

4.04 0.78 มาก 

ภาพรวม 4.14 0.77 มาก 
 
              จากตารางที่ 10 พบว่า ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม มีความคิดเห็นต่อศักยภาพกลยุทธ์

เครือข่ายด้านการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กรในภาพรวมอยู่ระดับมาก  (�̅�= 4.14) เมื่อ
พิจารณารายด้านจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจการมุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือปรับปรุงคุณภาพในการ

ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเครือข่าย (�̅�= 4.21) กิจการเชื่อว่าการสร้างค่านิยมร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายจะสามารถท าให้เกิดองค์ความรู้ที่กิจการอ่ืนไม่มี ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจ     

(�̅�= 4.17) กิจการได้มุ่งเน้นให้พนักงานทุกฝ่ายได้พัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพเพ่ือให้สามารถพัฒนา

ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกันอยู่เสมอ (�̅�= 4.15) กิจการสนับสนุนให้พนักงานในองค์กร
มีการแสวงหาความรู้ในการด าเนินงานร่วมกับกิจการอ่ืน ซึ่งช่วยให้กิจการมีองค์ความรู้ที่สามารถ

น ามาพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานให้สูงขึ้น (�̅�= 4.13) และ เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน พนักงานในองค์กรเครือข่ายต้องสามารถชี้แจงและปรับความเข้าใจกับผู้ร่วมงานคนอ่ืน  ๆ

ได ้(�̅�= 4.04)  
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4.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดจากศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย  
               ประกอบด้วย โอกาสทางการตลาด ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจ ดังนี้ 
 
ตารางที ่11 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

 (n=263) 
โอกาสทางการตลาด ระดับความคิดเห็น  

�̅� 
 
S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. กิจการสามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าเดมิ และกลุ่ม
ลูกค้าใหม่ด้วยการน าเสนอ
บริการที่โดดเด่นและ
แตกต่าง 

76 
(28.90) 

132 
(50.20) 

53 
(20.20) 

2 
(0.80) 

0 
(0.00) 

4.07 0.71 มาก 

2. กิจการสามารถรักษา
ฐานลูกค้าเก่าโดยจูงใจ
ลูกค้าเก่าให้กลับมาใช้
บริการอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 

93 
(35.40) 

132 
(50.20) 

37 
(14.10) 

1 
(0.40) 

0 
(0.00) 

4.20 0.68 มาก 

3. กิจการสามารถแสวงหา
ลูกค้าใหม่ให้มาใช้บริการ
เพิ่มขึ้นอย่างมีระสิทธิภาพ 

69 
(26.20) 

134 
(51.00) 

60 
(22.80) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.03 0.70 มาก 

4. กิจการสามารถ
ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดเฉพาะกลุ่มได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

57 
(21.70) 

152 
(57.80) 

50 
(19.00) 

4 
(1.50) 

0 
(0.00) 

3.99 0.68 มาก 

ภาพรวม 4.07 0.69 มาก 
 
             จากตารางที ่11 พบว่า ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม มีความคิดเห็นต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย

ด้านการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กรในภาพรวมอยู่ระดับมาก  (�̅�= 4.07) เมื่อพิจารณาราย
ด้านจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจการสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าโดยจูงใจลูกค้าเก่าให้กลับมาใช้บริการ

อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง (�̅�= 4.20) กิจการสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเดิม และกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วย

การน าเสนอบริการที่โดดเด่นและแตกต่าง (�̅�= 4.07) กิจการสามารถแสวงหาลูกค้าใหม่ให้มาใช้

บริการเพ่ิมขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ (�̅�= 4.03) และ กิจการสามารถตอบสนองความต้องการของ

ตลาดเฉพาะกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ (�̅�= 3.99)  
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ตารางที่ 12 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
 

(n=263) 
โอกาสทางการตลาด ระดับความคิดเห็น  

�̅� 
 
S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. กิจการมุ่งมั่นในการ
แสวงหาแนวทาง และ
วิธีการด าเนินงานใหม่ ๆ 
อยู่เสมอเพื่อใหส้อดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมทางการ
แข่งขันและเกิดความ
ได้เปรียบ 

72 
(27.40) 

134 
(51.00) 

52 
(20.20) 

3 
(1.10) 

1 
(0.40) 

4.03 0.74 มาก 

2. กิจการให้ความส าคัญ
กับการปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน
เพื่อให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน และกิจการสามารถ
อยู่รอดได้ภายใต้การ
แข่งขัน 

82 
(31.20) 

134 
(51.00) 

43 
(16.30) 

3 
(1.10) 

1 
(0.40) 

4.11 0.73 มาก 

3. กิจการมุ่งเน้นศึกษา
ความต้องการของลูกค้า
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีเพื่อ
สามารถตอบสนองได้อย่าง
รวดเร็ว 

78 
(20.70) 

133 
(50.60) 

48 
(18.30) 

4 
(1.50) 

0 
(0.00) 

4.08 0.73 มาก 

4. กิจการน าเสนอบริการ
ที่มีคุณภาพ มีความแปลก
ใหม่ท่ีคู่แข่งขันเลียนแบบ
ได้ยากช่วยให้กิจการ
เติบโตอย่างมั่นคงได้ใน
ระยะยาว 

68 
(25.90) 

132 
(50.20) 

53 
(20.20) 

9 
(3.40) 

1 
(0.40) 

3.97 0.79 มาก 

5. กิจการสามารถปรับตัว
ทางธุรกิจให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงและเผชิญกับ
สถานการณ์ทางการ
แข่งขันได้เป็นอย่างด ี

78 
(29.70) 

129 
(49.00) 

49 
(18.60) 

7 
(2.70) 

0 
(0.00) 

4.05 0.76 มาก 

ภาพรวม 4.04 0.75 มาก 
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             จากตารางที ่12 พบว่า ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม มีความคิดเห็นต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย

ด้านความได้เปรียบทางการแข่งขันในภาพรวมอยู่ระดับมาก  (�̅�= 4.04)  เมื่อพิจารณารายด้านจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ กิจการให้ความส าคัญกับการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และกิจการสามารถอยู่รอดได้ภายใต้การแข่งขัน (�̅�= 4.11) กิจการมุ่งเน้น
ศึกษาความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว         

(�̅�= 4.08) กิจการสามารถปรับตัวทางธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและเผชิญกับสถานการณ์

ทางการแข่งขันได้เป็นอย่างด ี(�̅�= 4.05) กิจการมุ่งมั่นในการแสวงหาแนวทาง และวิธีการด าเนินงาน
ใหม่ ๆ อยู่ เสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันและเกิดความได้เปรียบ         

(�̅�= 4.03) และ กิจการน าเสนอบริการที่มีคุณภาพ มีความแปลกใหม่ที่คู่แข่งขันเลียนแบบได้ยากช่วย

ให้กิจการเติบโตอย่างมั่นคงได้ในระยะยาว (�̅�= 3.97)  
 
ตารางที ่13 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
 

(n=263) 
ผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจ 

ระดับความคิดเห็น  
�̅� 

 
S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. กิจการมียอดขาย
เจริญเติบโตเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องเสมอ
เมื่อเปรยีบเทียบกับใน
อดีต 

56 
(2.13) 

109 
(41.40) 

79 
(30.00) 

15 
(5.70) 

4 
(1.50) 

3.75 0.90 มาก 

2. กิจการสามารถท า
ก าไรได้เพิ่มขึ้นและมี
ฐานะทางการเงินท่ี
มั่นคงเมื่อเปรยีบกับใน
อดีต 

57 
(21.70) 

113 
(43.00) 

75 
(28.50) 

13 
(4.90) 

5 
(1.90) 

3.77 0.90 มาก 

3. กิจการสามารถ
รักษาส่วนแบ่งทาง
การตลาดได้อย่าง
แข็งแกร่งและมีอัตรา
การเจรญิเติบโตของ
ส่วนแบ่งตลาดเพิ่ม
สูงขึ้นต่อเนื่อง  

44 
(16.70) 

111 
(42.20) 

87 
(33.10) 

21 
(8.00) 

0 
(0.00) 

3.67 0.84 มาก 
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ตารางที ่13 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย (ต่อ) 
 

(n=263) 
ผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจ 

ระดับความคิดเห็น  
�̅� 

 
S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4. กิจการไดร้ับการ
ยอมรับจากลูกค้า
อย่างต่อเนื่องจากอดีต
ถึงปัจจุบันว่าเป็น
กิจการที่สามารถ
ด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

75 
(28.50) 

126 
(47.90) 

56 
(21.30) 

5 
(1.90) 

1 
(0.40) 

4.02 0.78 มาก 

ภาพรวม 3.80 0.85 มาก      

 
             จากตารางที่ 13 พบว่า ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม มีความคิดเห็นต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย

ด้านผลการด าเนินงานของธุรกิจในภาพรวมอยู่ระดับมาก  (�̅�= 3.80) เมื่อพิจารณารายด้านจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ กิจการได้รับการยอมรับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันว่าเป็นกิจการที่

สามารถด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (�̅�= 4.02) กิจการสามารถท าก าไรได้เพ่ิมขึ้นและมีฐานะทาง

การเงินที่มั่นคงเมื่อเปรียบกับในอดีต (�̅�= 3.77) กิจการมียอดขายเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เสมอเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต (�̅�= 3.75) และ กิจการสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดได้

อย่างแข็งแกร่งและมีอัตราการเจริญเติบโตของส่วนแบ่งตลาดเพ่ิมสูงขึ้นต่อเนื่อง (�̅�= 3.67)  
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5.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผันผวนทางสภาพแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
 
ตารางที่ 14 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผันผวนทางสภาพแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
 

 (n=263) 
ผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจ 

ระดับความคิดเห็น  
�̅� 

 
S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและความ
ต้องการของลูกค้า
สนับสนุนและส่งเสริม
ให้ธุรกิจต่าง ๆ 
จ าเป็นต้องพัฒนาการ
บริหารจดัการใหม้ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

88 
(33.50) 

138 
(52.50) 

37 
(14.10) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.19 0.66 มาก 

2. ลูกค้าให้
ความส าคญักับ
คุณภาพของการ
บริการที่ดี ท าให้ธุรกิจ
ต่าง ๆ เกิดการตื่นตัว
ในการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง และ
พัฒนา การด าเนินงาน
ของตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

103 
(39.20) 

135 
(51.30) 

25 
(9.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.29 0.63 มาก
ที่สุด 

3. การแข่งขันที่
รุนแรงและความ
หลากหลายของกล
ยุทธ์คู่แข่งขันท าให้
โรงแรมต่าง ๆ มีการ
พัฒนากลยุทธ์เพื่อ
น ามาใช้ในการ
ด าเนินงานอยา่ง
ต่อเนื่อง 

82 
(31.20) 

150 
(57.00) 

30 
(11.40) 

1 
(0.40) 

0 
(0.00) 

4.19 0.63 มาก 
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ตารางที่ 14 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผันผวนทางสภาพแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย (ต่อ) 
 

 (n=263) 
ผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจ 

ระดับความคิดเห็น  
�̅� 

 
S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4. คู่แข่งขันรายใหม่
เพิ่มข้ึนจ านวนมาก
ท าให้โรงแรมต่าง ๆ 
ต้องพยายาม
ปรับปรุงการ
ด าเนินงานอยา่ง
ต่อเนื่องในทุกด้าน 
เพื่อให้สามารถอยู่
รอดได้ในระยะยาว 

103 
(39.20) 

143 
(54.40) 

143 
(54.40) 

16 
(6.10) 

1 
(0.40) 

4.32 0.60 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.24 0.63 มากที่สุด 
 
             จากตารางที ่14 พบว่า ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม มีความคิดเห็นต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย

ด้านผลการด าเนินงานของธุรกิจในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด  (�̅�= 4.24) เมื่อพิจารณารายด้านจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ คู่แข่งขันรายใหม่เพ่ิมขึ้นจ านวนมากท าให้โรงแรมต่าง ๆ ต้องพยายามปรับปรุง

การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน เพ่ือให้สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว (�̅�= 4.32) ลูกค้าให้
ความส าคัญกับคุณภาพของการบริการที่ดี ท าให้ธุรกิจต่าง ๆ เกิดการตื่นตัวในการปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลง และพัฒนา การด าเนินงานของตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ (�̅�= 4.29)  การ
แข่งขันที่รุนแรงและความหลากหลายของกลยุทธ์คู่แข่งขันท าให้โรงแรมต่าง ๆ มีการพัฒนากลยุทธ์

เพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง (�̅�= 4.19) และ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความ
ต้องการของลูกค้าสนับสนุนและส่งเสริมให้ธุรกิจต่าง ๆ จ าเป็นต้องพัฒนาการบริหารจัดการให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (�̅�= 4.19) 
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6.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 
             ประกอบด้วย การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน และ การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 15 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
 

 (n=263) 
ผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจ 

ระดับความคิดเห็น  
�̅� 

 
S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. กิจการรับรู้ถึงระดับ
การแข่งขันทาง
การตลาดของกลุ่ม
ธุรกิจโรงแรม 

102 
(38.80) 

145 
(55.10) 

15 
(5.70) 

1 
(0.40) 

0 
(0.00) 

4.31 0.61 มากที่สุด 

2. กิจการพยายาม
สร้างกลยุทธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจ และการ
แข่งขันเพื่อด าเนินการ
ให้กิจการอยู่รอด 

84 
(31.90) 

161 
(61.20) 

15 
(5.70) 

2 
(0.80) 

1 
(0.40) 

4.23 0.62 มากที่สุด 

3. กิจการปรับตัวและ
ตื่นตัวอยู่เสมอ เพื่อให้
เจริญเติบโตได้ภายใต้
การแข่งขันที่รุนแรง 

92 
(35.00) 

145 
(55.10) 

23 
(8.70) 

2 
(0.80) 

1 
(0.40) 

4.23 0.66 มากที่สุด 

4. กิจการให้
ความส าคญัและสนใจ
ติดตามกลยุทธ์ของคู่
แข่งขัน เพื่อน า
ประยุกต์ใช้ในการ
บริหารของกิจการ 

90 
(34.20) 

148 
(56.30) 

22 
(8.40) 

2 
(0.80) 

1 
(0.40) 

4.23 0.66 มากที่สดุ 

ภาพรวม 4.25 0.63 มากที่สุด 
 
             จากตารางที ่15 พบว่า ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม มีความคิดเห็นต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย

ด้านผลการด าเนินงานของธุรกิจในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด (�̅�= 4.25) เมื่อพิจารณารายด้านจาก

มากไปหาน้อย ดังนี้ กิจการรับรู้ถึงระดับการแข่งขันทางการตลาดของกลุ่มธุรกิจโรงแรม (�̅�= 4.31) 
กิจการพยายามสร้างกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ และการแข่งขันเพ่ือด าเนินการให้กิจการอยู่รอด   

(�̅�= 4.23) กิจการปรับตัวและตื่นตัวอยู่เสมอ เพ่ือให้เจริญเติบโตได้ภายใต้การแข่งขันที่รุนแรง    
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(�̅�= 4.23) กิจการให้ความส าคัญและสนใจติดตามกลยุทธ์ของคู่แข่งขัน เพ่ือน าประยุกต์ใช้ในการ

บริหารของกิจการ (�̅�= 4.23) 
 
ตารางที ่16 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจของธุรกิจโรงแรมใน 
               ประเทศไทย 

 (n=263) 
ผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจ 

ระดับความคิดเห็น  
�̅� 

 
S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. กิจการเชื่อมั่นว่า
ความสัมพันธ์ที่มมีา
ยาวนานระหว่าง
องค์กรจะท าให้เกิด
การพึ่งพาอาศัยเกื้อกูล
กัน 

83 
(31.60) 

141 
(53.60) 

36 
(13.70) 

3 
(1.10) 

0 
(0.00) 

4.15 0.68 มาก 

2. กิจการเชื่อว่าการ
ให้ความส าคญักับกลุม่
ธุรกิจโดยมุ่งเน้นความ
ร่วมมือและสนับสนุน
จะเกิดผลประโยชน์
ร่วมกัน 

82 
(31.20) 

144 
(54.80) 

33 
(12.50) 

2 
(0.80) 

2 
(0.80) 

4.14 0.71 มาก 

3. กิจการเชื่อว่าการ
สร้างความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรทาง
ธุรกิจเป็นการรักษาขีด
ความสามารถทางการ
แข่งขันจะท าให้ธุรกิจ
เหนือกว่าคู่แข่งขัน
ด้วยกัน 

70 
(26.60) 

163 
(62.00) 

28 
(10.60) 

1 
(0.40) 

1 
(0.40) 

 

4.14 0.63 มาก 

4. กิจการที่มีการ
ปรับตัวร่วมกัน
ระหว่างกลุม่ธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องย่อมท า
ให้เกิดประสิทธิภาพใน
ธุรกิจสูง 

75 
(28.50) 

160 
(60.80) 

27 
(10.30) 

1 
(0.40) 

0 
(0.00) 

4.17 0.61 มาก 

ภาพรวม 4.15 0.65 มาก 
 
             จากตารางที ่16 พบว่า ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม มีความคิดเห็นต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย

ด้านการตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจของธุรกิจในภาพรวมอยู่ระดับมาก (�̅�= 4.15) เมื่อ
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พิจารณารายด้านจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจการที่มีการปรับตัวร่วมกันระหว่างกลุ่มธุรกิจอย่าง

ต่อเนื่องย่อมท าให้เกิดประสิทธิภาพในธุรกิจสูง (�̅�= 4.17) กิจการเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ที่มีมา

ยาวนานระหว่างองค์กรจะท าให้เกิดการพ่ึงพาอาศัยเกื้อกูลกัน  (�̅�= 4.15) กิจการเชื่อว่าการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างองค์กรทางธุรกิจเป็นการรักษาขีดความสามารถทางการแข่งขันจะท าให้ธุรกิจ

เหนือกว่าคู่แข่งขันด้วยกัน (�̅�= 4.13) กิจการเชื่อว่าการให้ความส าคัญกับกลุ่มธุรกิจโดยมุ่งเน้นความ

ร่วมมือและสนับสนุนจะเกิดผลประโยชน์ร่วมกัน (�̅�= 4.13) 
 
7. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และความถดถอยแบบพหุคูณศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย 
             7.1 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด 
 
ตารางที่ 17 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด 
 

ตัวแปร    PCI  BRA   KSC    SC   TMB CCO    MO    CA    CP    DE FS HS TH 

  4.25 4.15 3.74 4.16 4.25 4.14 4.07 4.05 3.8 4.25 1.087 1.612 1.239 

S.D. 0.52 0.55 0.64 0.62 0.57 0.62 0.57 0.63 0.76 0.52 0.283 0.655 0.427 

PCI                        

BRA 0.412**                      

KSC 0.348** 0.520**                    

SC 0.318** 0.447** 0.696**                  

TMB 0.403** 0.524** 0.752** 0.741**                

CCO 0.390** 0.421** 0.470** 0.460** 0.563**              

MO 0.431** 0.457** 0.582** 0.500** 0.653** 0.730**            

CA 0.427** 0.487** 0.379** 0.291** 0.426** 0.580** 0.534**          

CP 0.349** 0.440** 0.342** 0.380** 0.404** 0.307** 0.433** 0.298**        

DE 0.777** 0.543** 0.474** 0.394** 0.521** 0.463** 0.568** 0.524** 0.521**      

FS  0.010 -0.077 0.005  0.033  -0.105 0.040  -0.014 0.011  -0.021 -0.069    

HS 0.132* 0.143* 0.217**  0.149* 0.274** 0.202** 0.286** 0.126*   .145*  -0105. -0.105   

TH 0.126*  0.045 0.080 0.088 0.211** 0.120 0.111 0.128*   0.059 0.238** -0.142* -0.238**  

*** มีนัยส าคญัที่ระดับ 0.01     **มีนัยส าคญัที่ระดับ 0.05       *มนีัยส าคญัที่ระดับ 0.10 
 
             จากตารางที่ 17 พบว่า การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพ่ือตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมดอยู่
ระหว่าง 0.298 - 0.752 ซึ่งค่าไม่เกิน 0.8 (Cooper and Schnidler, 2006) นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้
พิจารณาร่วมกับค่า Variance Inflation Factor (VIF) เพ่ือทดสอบภาวะพหุร่วม (Multicolinearity) 
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พบว่าค่า VIF ตัวแปรอิสระอยู่ระหว่าง 1.413- 3.569 ซึ่งค่าน้อยกว่า 10 ดังนั้น ตัวแปรอิสระจึงไม่มี
ความสัมพันธ์กัน (Lee, Lee & Lee, 2000)  
             7.2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของตัวแปรต่างๆ 
 
ตารางที ่18 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 4 ด้าน กับ โอกาสทางการตลาด 
                                 

*** มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01     **มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05       *มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.10 
 
             จากตารางที่ 18 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า  มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพ
กลยุทธ์เครือข่ายด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้ (KSC) การผสานผนึกก าลังการด าเนินการ
ร่วมกัน (SC)  ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน (TMB) และ การร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรม
ต่างองค์กร (CCO) กับโอกาสทางการตลาด (M0) อยู่ระหว่าง 0.500-0.730 (r=0.582, p<0.05, 
r=0.500, p<0.05, r=0.653, p<0.05, r=0.730, p< 0.05 
 
ตารางที ่19 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายกับโอกาสทางการ 
               ตลาด 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
MO 

KSC   0.163** 
(0.061) 

SC -0.058 
(0.060) 

ตัวแปร KSC SC TMB CCO MO FS HS TH 
�̅� 3.74 4.16 4.25 4.14 4.07 1.08 1.61 1.23 
S.D. 0.64 0.62 0.57 0.62 0.57 0.28 0.65 0.42 
KSC         
SC 0.696**        
TMB 0.752** 0.741*       
CCO 0.470** 0.460 0.563**      
MO 0.582** 0.500** 0.653** 0.730**     
FS 0.520** 0.033 -0.105   0.04 -0.014    
HS 0.520** 0.149* 0.274* 0.202** 0.286** -0.105   
TH 0.005 0.088 0.211** 0.12 0.111 -0.142* 0.238**  
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ตารางที่ 20  การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายกับโอกาสทางการ 
                ตลาด (ต่อ) 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
MO 

TMB   0.266*** 
(0.071) 

CCO 0.516*** 
                      (0.046) 

FS -0.001 
(0.138) 

HS 0.090** 
(0.061) 

TH -0.037 
(0.093) 

Adjusted R2 0.628 
Maximum VIF 3.569 

         *** มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01     **มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05        
 
             จากตารางที่ 19 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 4 
ด้าน ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ (KSC)  การผสานผนึกก าลังการด าเนินการร่วมกัน (SC)  
ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน (TMB)  และ การร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร 
(CCO) กับผลลัพธ์คือ โอกาสทางการตลาด (M0) เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ 1ก – 4ก 
             ผลการวิเคราะห์พบว่า ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย ด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้ 
(KSC) มีผลกระทบเชิงบวกกับโอกาสทางการตลาด อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติระดับ 0.10             
(β = 0.163, p < 0.10) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1ก ในล าดับถัดมา ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านการ
ผสานผนึกก าลังการด าเนินการร่วมกัน (SC) ไม่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อโอกาสทางการตลาด         
(β = -0.058 , p > 0.10) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2ก ส าหรับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้าน
ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน (TMB) มีผลกระทบเชิงบวกกับโอกาสทางการตลาด อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01 (β = 0.266, p < 0.01) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3ก ส าหรับการร่วม
สร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร (CCO) มีผลกระทบเชิงบวกกับโอกาสทางการตลาด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01 (β = 0.516, p < 0.01) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4ก  
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ตารางที่ 20 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 4 ด้าน กับ ความได้เปรียบ 
               ทางการแข่งขัน       
 
ตัวแปร KSC SC TMB CCO CA FS HS TH 
�̅� 3.74 4.16 4.25 4.14 4.05 1.08 1.61 1.23 
S.D. 0.64 0.62 0.57 0.62 0.63 0.28 0.65 0.42 
KSC         
SC 0.696**        
TMB 0.752** 0.741*       
CCO 0.470** 0.460 0.563**      
CA 0.379** 0.291** 0.426** 0.580**     
FS 0.520** 0.033 -0.105 0.04 0.011    
HS 0.520** 0.149* 0.274* 0.202** 0.126 -0.105   
TH 0.005 0.088 0.211** 0.12 0.128 -0.142* 0.238**  

*** มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01     **มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05       *มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.10 
 
             จากตารางที่ 20 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า  มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพ
กลยุทธ์เครือข่ายด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้ (KSC) การผสานผนึกก าลังการด าเนินการ
ร่วมกัน (SC) ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน (TMB)  และ การร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรม
ต่างองค์กร (CCO) กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน (CA) อยู่ระหว่าง 0.291-0.580 (r=0.379, 
p<0.05, r=0.291, p<0.05, r=0.426, p< 0.05, r=0.580, p<0.05) 
 
ตารางที่ 21 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายกับความรุนแรง 
               ทางการแข่งขัน 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
CA 

KSC 0.135* 
(0.081) 

SC -0.145* 
(0.060) 

TMB 0.153 
(0.094) 
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ตารางที่ 21 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายกับความรุนแรง 
                ทางการแข่งขัน (ต่อ) 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
CA 

CCO 0.498*** 
(0.061) 

FS 0.015*** 
(0.083) 

HS -0.034 
(0.081) 

TH 0.048 
-0.123 

Adjusted R2 0.348 
Maximum VIF 3.569 

         *** มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01     **มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05       *มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.10 
 
             จากตารางที่ 21 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 4 
ด้าน ความสามารถในการแบ่งปันความรู้  (KSC) การผสานผนึกก าลังการด าเนินการร่วมกัน (SC)  
ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน (TMB)  และ การร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร 
(CCO) กับผลลัพธ์คือ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (CA) เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ 1ข – 4ข 
             ผลการวิเคราะห์พบว่า ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย ด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้ 
(KSC) มีผลกระทบเชิงบวกกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน (CA) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 
0.10 (β = 0.135, p < 0.10) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1ข ในล าดับถัดมา ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย
ด้านการผสานผนึกก าลังการด าเนินการร่วมกัน (SC) มีผลกระทบเชิงลบต่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน (CA) (β = -0.145 , p < 0.10) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2ข ส าหรับศักยภาพกลยุทธ์
เครือข่ายด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน (TMB) ไม่ส่งผลกระทบเชิงบวกกับความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน (CA) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.10 (β = 0.153,       p < 0.10) จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ 3ข ส าหรับการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร (CCO) มีผลกระทบเชิงบวก
กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน (CA) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01     (β = 0.498, p < 
0.01) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4ข 
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ตารางที่ 22 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความผันผวนทางสภาพแวดล้อมที่มีต่อ 
                ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างผลลัพธ์ที่เกิดจากศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 
 

*** มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01     **มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05       *มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.10 
 
             จากตารางที่ 22 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า  มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างโอกาสทาง
การตลาด (MO) ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (CA) กับผลการด าเนินงานของธุรกิจ (CP) อยู่
ระหว่าง 0.298-0.521 (r=0.433, p<0.05, r=0.298, p<0.05, r=0.521, p< 0.05) 
             ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความผันผวนทางสภาพแวดล้อม (DE) ที่มีต่อความสัมพันธ์
ระหว่างโอกาสทางการตลาด (M0) ความรุนแรงทางการแข่งขัน (CA) กับผลการด าเนินงาน (CP) อยู่
ระหว่าง 0.524-0.568 (r=0.658, p<0.05, r=0.524, p<0.05)   
 
ตารางที่ 23 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของความผันผวนทางสภาพแวดล้อมที่มีต่อ 
               ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ที่เกิดจากศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย กับผลการด าเนิน 
               งานของธุรกิจ 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
CP CP 

MO 0.230** 
(0.069) 

 

CA -0.043 
(0.064) 

 

DE 0.469*** 
(0.068) 

 

ตัวแปร    MO CA DE CP FS HS TH 
�̅� 4.07 4.05 4.25 3.80 1.08 1.61 1.23 

S.D. 0.57 0.63 0.52 0.76 0.28 0.65 0.42 
MO        
CA 0.534**       
DE 0.568** 0.524**      
CP 0.433** 0.298** 0.521**     
FS -0.014 0.011 -0.069 -0.021    
HS 0.286** 0.126 -0.124* 0.145 -0.105   
TH 0.111 0.128 0.098 0.059 -0.142* 0.238**  
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ตารางที่ 23  การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของความผันผวนทางสภาพแวดล้อมที่มีต่อ 
                ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ที่เกิดจากศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย กับผลการด าเนิน 
                งานของธุรกิจ (ต่อ) 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
CP CP 

MO*DE  0.192** 
(0.051) 

CA*DE  -0.005 
(0.064) 

FS -0.15 
(0.200) 

0.020 
(0.184) 

HS 0.025 
(0.092) 

0.043 
(0.084) 

TH -0.002 
(0.137) 

-0.011 
(0.125) 

Adjusted R2 0.179 0.312 
Maximum VIF 1.500 2.463 

         *** มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01     **มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05       *มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.10 
 
             จากตารางที่ 23 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ของโอกาสทางการตลาด (MO) 
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (CA) กับผลการด าเนินงานของธุรกิจ (CP) เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ 5 
และ 6 และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของความผันผวนทางสภาพแวดล้อม (DE) ที่มีต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสทางการตลาด (MO) ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (CA) กับผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจ (CP) เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ 7ก และ 7ข 
             ผลการวิเคราะห์พบว่าโอกาสทางการตลาด (MO) มีผลกระทบเชิงบวกกับผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจ (CP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0. 05 (β = 0.230, p < 0.05) จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 5 ส่วนความได้เปรียบทางการแข่งขัน (CA) ไมมีผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจ (CP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0. 05 (β = -0.043, p < 0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ 6 
             ผลการวิเคราะห์พบว่า ความผันผวนทางสภาพแวดล้อม (DE) มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ระหว่างโอกาสทางการตลาด (MO) กับผลการด าเนินงานของธุรกิจ (CP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ระดับ 0. 05 (β = 0.192, p < 0.05) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 7ก ส าหรับการวิเคราะห์ในล าดับต่อมา
พบว่าความผันผวนทางสภาพแวดล้อม (DE) ไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างความได้เปรียบ
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ทางการแข่งขัน (CA) กับผลการด าเนินงานของธุรกิจ (CP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05     
(β = -0.005, p < 0.05) จงึปฏิเสธสมมติฐานที่ 7ข 
 
ตารางที่ 24  การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน และการ 
                ตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 

*** มีนัยส าคญัที่ระดับ 0.01     **มีนัยส าคญัที่ระดับ 0.05       *มนีัยส าคญัที่ระดับ 0.10 
 
             จากตารางที่ 24 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า  มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ความรุนแรงในการแข่งขัน (PCI) และการตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (BRA) กับศักยภาพกล
ยุทธ์เครือข่ายด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้ (KSC) ด้านผสานผนึกก าลังการด าเนินงาน
ร่วมกัน (SC) ด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน (TMB) และด้านการร่วมสร้างคุณค่า
วัฒนธรรมต่างองค์กร (CCO) อยู่ระหว่าง 0.390-0.524 (r=0.348, p<0.05, r=0.520, p<0.05, 
r=0.318, p< 0.05, r=0.447, p<0.05, r=0.403, p<0.05, r=0.524, p<0.05, r=0.390, p<0.05, 
r=0.421, p<0.05) 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปร PCI BRA KSC SC TMB CCO FS HS TH 
�̅� 4.25 4.15 3.74 4.16 4.25 4.14 1.08 1.61 1.23 

S.D. 0.52 0.55 0.64 0.62 0.57 0.62 0.28 0.65 0.42 
PCI          
BRA 0.412**         
KSC 0.348** 0.520**        
SC 0.318** 0.447** 0.696**       

TMB 0.403** 0.524** 0.752** 0.741**      
CCO 0.390** 0.421** 0.470** 0.460** 0.563**     
FS 0.010 -0.077 0.005 0.033 -0.105 0.040    
HS 0.132* 0.143* 0.217** 0.149* 0.274** 0.202** -0.105   
TH 0.126* 0.045 0.080 0.088 0.211** 0.120 -0.142 0.238**  
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ตารางที่ 25 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของการรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน และการ 
                ตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านต่างๆ 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
KSC SC TMB CCO 

PCI 0.264*** 
(0.060) 

0.208** 
(0.065) 

0.311*** 
(0.058) 

0.321*** 
(0.063) 

BRA 0.361*** 
(0.061) 

0.328*** 
(0.065) 

0.325*** 
(0.058) 

0.233*** 
(0.063) 

FS 0.067 
(0.181) 

0.087 
(0.194) 

-0.024 
(0.173) 

0.102* 
(0.189) 

HS 0.136** 
(0.080) 

0.074 
(0.086) 

0.157** 
(0.077) 

0.124** 
(0.084) 

TH 0.015 
(0.036) 

0.048 
(0.132) 

0.125** 
(0.117) 

0.063 
(0.128) 

Adjusted R2 0.248 0.204 0.327 0.199 
Maximum VIF 1.025 1.025 1.025 1.025 

*** มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01     **มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05       *มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.10 
 
             จากตารางที่ 25 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของการรับรู้ความรุนแรงในการ
แข่งขัน (PCI) และการตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (BRA) กับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้าน
ต่างๆ เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ 8ก-8ง และสมมติฐานที่ 9ก-9ง 
             ผลการวิเคราะห์พบว่า การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน (PCI) มีผลกระทบเชิงบวกกับ
ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้ (KSC) ด้านผสานผนึกก าลังการ
ด าเนินงานร่วมกัน (SC) ด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน (TMB) และด้านการร่วมสร้าง
คุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร (CCO) อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 (β = 0.264, p<0.01,             
β = 0.208, p<0.01, β =0.311, p<0.01, β = 0.321, p<0.01) จึงยอมรับสมมติฐานที่   8ก-8ง  
             การวิเคราะห์ในล าดับต่อมาพบว่า การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (BRA) มี
ผลกระทบเชิงบวกกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้ (KSC) ด้าน
ผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน (SC) ด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน (TMB) 
และด้านการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร (CCO) อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 (β = 
0.361, p<0.01, β = 0.328, p<0.01, β =0.325, p<0.01, β = 0233, p<0.01) จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 9ก-9ง  



 
 
 

103 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 

               จากการศึกษาวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยเพื่อทดสอบสาเหตุและผลลัพธ์ของศักยภาพ
กลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมกับผู้บริหารธุรกิจโรงแรมที่ได้รับรางวัลด้านการ
บริหารจัดการ และรางวัล Triple  Five จ านวน  6 แห่ง การสัมภาษณ์จะเน้นลักษณะความแตกต่าง
ของประเภทของโรงแรมมีทั้งแบบอิสระ (Independent Hotels)  และแบบระบบเครือข่าย (Chain 
Hotels) มาตรฐาน 3 ดาว 4 ดาว และ 5 ดาว โรงแรมแบบอิสระระดับ 3 ดาว จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
โรงแรมลองบีชชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โรงแรมโอเรียลทอลแควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โรงแรมริ
เวอร์แคว วิจเลจกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ระดับ 4 ดาว จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงแรมริเวอร์
โฮเต็ล จังหวัดกาญจนบุรี ระดับ 5 ดาว จ านวน 1แห่ง ได้แก่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  และ แบบระบบเครือข่าย จ านวน 1 แห่งระดับ 5 ดาว ได้แก่ โรงแรมเซ็นทารา  
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ท าให้ผู้วิจัยค้นพบข้อมูลตามวัตถุประสงค์
เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย  
มีรายละเอียดดังนี้ 
 
1.  ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายกับการประยุกต์เพื่อใช้ในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
     แนวคิดศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายถือว่ามีความส าคัญต่อการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม
ในประเทศไทยเนื่องจาก ธุรกิจโรงแรมนั้นได้ให้ความส าคัญกับการตระหนักถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ที่มีต่อกัน ซึ่งลักษณะของโรงแรมที่เกิดความส าเร็จที่ดีร่วมกันได้ต้องมีองค์ประกอบเช่น  การส่งเสริม
สนับสนุนพนักงานให้มีการรักในงานและหัวใจการให้บริการต่อลูกค้า มีการฝึกอบรมรวมถึงขั้นตอน
แผนงาน ผู้รับผิดชอบให้เข้าใจชัดเจนตรงกันทั้งระบบ  เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อม่ัน  ในการให้ความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการให้เกิดกระบวนการและวิธีการอย่างเป็นขั้นตอนระบบ  ดังนั้นการที่
กิจการจะสามารถพัฒนาในระบบต่าง ๆ ให้เกิดความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ที่ดีได้นั้น  คงต้อง
สร้างค่านิยมที่ดีต่อกันไม่ว่าจะในระหว่างกิจการและนอกกิจการด้วยกันเพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อย่าง
ลงตัว ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมท่ีดีต่อกิจการ   ดังนั้นกิจการควรมีการจัดการรวมทั้งกระบวนการบริหาร
อย่างเป็นระบบ ซึ่งการน าหลักแนวคิดทางศักยภาพเครือข่ายมาปรับใช้ระหว่างกิจการ ให้มีรูปแบบ
ส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือการแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ร่วมกันเป็นอย่างดีรวมถึง การส่งเสริมให้เกิด
ประสิทธิภาพสามารถลดต้นทุนและเพ่ิมผลก าไร การร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กรเป็นอย่างดี
ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเมื่อทุกฝ่ายให้เกิดความสัมพันธ์ต่างองค์กรไม่ว่าจะระดับเดียวกัน หรือ
ใกล้เคียงกันก็ตาม ได้รับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องก็จะเกิดความน่าเชื่อถือ ต่อการด าเนินงาน ทั้งนี้
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กิจการส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน อบรมท าความเข้าใจแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือผลประกอบที่ดีระหว่างกันตลอดจนการรักษาฐานลูกค้าเดิมและแสวงหา
ลูกค้าใหม่ด้วยการสร้างเครือข่ายอย่างเป็นกระบวนการ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบประเด็นที่
ส าคัญซึ่งสอดคล้องดังนี ้

           การสร้างความน่าเชื่อถือระหว่างกลุ่มบุคคลรวมไปถึงองค์กรถือว่าเป็นเรื่อง
ที่ควรให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาขับเคลื่อนร่วมกันแม้ว่าจะมีแรงผลักดัน
และสนับสนุนจากภาครัฐก็ตามที การสร้างพันธมิตรต่างองค์กรได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย 
แต่การรวมกลุ่มถ้ามีผู้น าที่ดีพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็ จะสามารถส่งผลที่ดีต่อทั้งองค์กร
ตนเองและองค์กรรอบข้างได้อย่างสมบูรณ์อีกทั้งมีจิตอาสาตื่นตัวจับมือร่วมกันได้   
(สุพิชญ์, 2559) 
            ท าร่วมกัน คิดด้วยกันหาความแปลกใหม่ดีกว่าอยู่ตัวคนเดียว หน่วยงาน
เดียว ผมคิดว่าการท าอะไรที่ดีสู่ลูกค้าย่อมเป็นการเพิ่มมูลค่าอย่างมากเพื่อกลับเข้าสู่
องค์กรในที่สุด (สุชิน, 2559) 
            ถ้าพูดไปแล้วเราไม่ค่อยกังวลในความเป็นเครือข่ายต่างองค์กรมากนัก 
เพราะเราเป็นเครือข่ายในรูปแบบตัวเองอยู่แล้ว แต่ถึงอย่างไรการท าอะไรเพื่อธุรกิจที่
มีหน่วยงานภายนอกมาเก่ียวข้องด้วยถือว่าเป็นการต่อยอดให้องค์กรอื่นเขาได้มาดูว่า
เราท าอะไรบ้าง ก็เป็นการประชาสัมพันธ์สร้างมูลค่ากลับมายังองค์กรของเราเช่นกัน 
ในการมองให้ต่างมุม (สุบงกช,  2559) 
            แม้ว่ากิจการเราไม่ใหญ่มากแต่การท าความรู้จัก พันธมิตร เกื้อกูลกันทั้ง
ระบบคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่และส าคัญมาก กิจการเราจะอยู่รอดได้ไม่สามารถอยู่กลาง
ป่าใหญ่ได้แต่ต้องมีเพื่อน พี่ น้องรวมถึงความหลากหลายที่เราจะช่วยกันท าอย่างไรก็
ได้ให้ลูกค้าเราได้รับประโยชน์จากการที่เราได้สร้างมิตรภาพและแบ่งปันประโยชน์ 
อ านวยความสะดวก  ติดต่อง่าย  ไปมาไม่ติดขัดทั้งทางบก ทางน้ ารวมถึงด้านการ
บริการที่ดีที่ลูกค้าจะได้รับและประทับใจกลับมาหาเราอีก (สุวิน, 2559) 

              จากข้อมูลการสัมภาษณ์วิเคราะห์ได้ว่า  ธุรกิจโรงแรมนั้นต้องสร้างความสัมพันธ์แบบการ
พ่ึงพาอาศัยกันเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างกันอย่างเป็นระบบเช่น การหาจุดเด่นของกิจการให้
พบว่าอะไรเป็นตัวที่ส่งเสริมท าให้กิจการได้รับการยอมรับจากลูกค้าได้มากกว่าเดิมที่เป็นอยู่บ้าง มีการ
ปรับปรุงปฏิรูปรวมถึงการพัฒนาบุคลากรมีขั้นตอนแนวโน้มที่ดีอย่างไรได้บ้าง ที่เป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อ
กันดังนั้น  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้เกิดขึ้นต่อกันขององค์กรไม่ว่าจะอยู่ในระดับเดียวกันหรือต่างระดับ  ให้
ความส าคัญกับการจัดการข้ามวัฒนธรรมที่อยู่ใต้บริบทกิจการที่ลักษณะเหมือนกัน แม้จะว่าด้วยขนาด
การลงทุนเป็นตัวก าหนดหรือขนาดของกิจการเป็นปัจจัยหลักที่ใช้วัด รวมกระทั่งความได้เปรียบด้าน
ระดับของดาวเป็นตัวก าหนดขีดวัดความต้องการของลูกค้าก็ตาม  ดังนั้น  การสร้างศักยภาพเครือข่าย
นับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นที่เป็นฐานรากแนวคิดที่ต้องได้รับความร่วมมือกับพันธมิตรรอบข้างว่าควรต้อง
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พัฒนาด้านใด  เชื่อมความสัมพันธ์กันอย่างไรเพ่ือให้ได้ผลต่างตอบแทนกลับมายังกิจการ หน่วยงาน
ของตนเองควบคู่ไปกับกลยุทธ์ที่เข้มแข็งของกิจการของตนอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป 
 
2.  ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
              ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรแรมในประเทศไทย  พบว่า การให้ในด้าน
ความหมายของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารธุรกิจของธุรกิจโรงแรม
ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นมีทัศนะคติท่ีคล้ายกันกับความหมายที่ทางผู้วิจัยได้ศึกษาตามหลักแนวคิดและ
งานวิจัยของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย ทั้งนี้ในบางความหมายที่เกิดขึ้นตามกระบวนการ  หลักของ
แนวคิดทั่วไป  รวมถึงวิธีการด าเนินงานของแต่ละกิจการที่ได้ถูกก าหนดขึ้นโดยเฉพาะ  ในที่นี้การให้
ความหมาย ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรม ตามทัศนะคติของผู้บริหารธุรกิจโรงแรม
ประกอบด้วยกันรวม 4 ด้าน ได้แก่  ความสามารถในการแบ่งปันความรู้  การผสานผนึกก าลังการ
ด าเนินการร่วมกัน  ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน  การร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่าง
องค์กร ดังนี้ 
              2.1  ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้พบว่า  การจัดการ
ความรู้ระหว่างกันช่วยในการเพ่ิมขีดความสามารถในระดับองค์กรรวมทั้งกิจการได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง
ในด้านความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมรวมถึงแนวทางกลยุทธ์ประสิทธิภาพและการให้ข้อมูลเชิงลึกที่
ส าคัญต่อกันเชื่อมความสัมพันธ์ต่างองค์กร  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง ประสบการณ์ ทักษะหรือแม้กระทั่ง
ข้อมูลลูกค้าบางส่วนที่จะน าไปแลกเปลี่ยนกันเป็นทิศทางเดียวกันเพ่ือให้เกิดข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการ 
“ลูกค้า” ได้อย่างแม่นย าและเป็นระบบ  สิ่งส าคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ดีนั้นต้องมาจากความ
เสียสละต่อกัน  เมื่อมีการแบ่งปันความรู้ต่อกันที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งภายในและภายนอก
ด้วยกัน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารธุรกิจ  พบข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นได้ว่า  

          เมื่อถึงเทศกาลส าคัญ ๆ ไม่ว่าจะวันคริสต์มาสและก่อนเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 
เราจะแชร์ข้อมูลกันสอบถามจ านวนลูกค้ากี่หัว ท าไมได้มากจังน้อยจังบ้าง เมื่อถ้าที่
ไหนลูกค้ากรุ๊ปใหญ่ ๆ รองรับไม่พอเพียงพอเราก็จะแบ่งรับแบ่งสู้ส่งลูกค้าให้กัน เพื่อ
ไม่ให้กระทบผลเสียแก่ลูกค้า (สุพิชญ์, 2559) 
          การให้ข้อมูลระหว่างกันกับหน่วยงานภายนอกของเรายัง ไม่ชัดเจนเนื่องจาก
เป็นแบบเครือข่ายในตัวเองอยู่แล้ว แต่การส่งผ่านข้อมูลให้แก่น้องที่มาเรียนรู้หรือ 
ฝึกฝนตนเองในการศึกษาเล่าเรียน ก็ถือว่าช่วยแบ่งปันได้เช่นกัน เช่น สถาบันปัญญา
ภิวัฒน์  หรือแม้กระทั่งวิทยาลัยดุสิตธานีที่มีการตั้งสถาบันของตนเองด้วยซ้ า         
(สุบงกช, 2559) 
          ผมว่าผู้บริหารมีส่วนส าคัญในการผลักดัน การให้ข้อมูลแก่กันเพื่อผลส าเร็จสู่
องค์กรด้วยกันไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือจาก หอการค้าจังหวัด  หน่วยงานราชการ  
และสมาพันธ์การท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยน น าเสนอเรื่องต่าง ๆ การแบ่งปันต้องได้
จากทุกส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน (สุชิน, 2559) 

              เบื้องต้นที่ได้กล่าวไปแล้ว สิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องพิจารณาด้วยว่าการวางแผน
งานร่วมกันในกิจการที่มีความเชื่อมโยงกันนั้นที่สามารถจะท าให้กิจการระหว่างกันด าเนินต่อไปได้ต้อง
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มีการจัดการที่ดีและท าความเข้าใจระหว่างกันให้รอบครอบเพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันขณะที่การ
ท างาน แสวงหาทั้งลูกค้าและการสร้างผลการด าเนินงานให้อยู่รอด  ในกิจการที่มีลักษณะความ
แตกต่างใต้บริบทเงินลงทุนภายในกิจการและส่งไปภายนอก  ต้องมีปัจจัยส่งหลายอย่ าง เช่น การ
พัฒนากระตุ้นให้พนักงานมีความตระหนักและร่วมรับผิดชอบร่วมกัน และเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ เข้า
ด้วยกันตลอดเวลาลดความแตกแยก  และใช้แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร
อย่างรู้คุณค่า  ซึ่งในการวางแผนนั้นควรต้องท าอย่างน้อยเดือนละครั้งร่วมกัน  เพ่ือความอยู่รอดของ
กิจการ เป็นต้น ได้ประเด็นสอดคล้องคือ 

          ลูกค้าช่วงนี้หายากมากโดยเฉพาะลูกค้าต่างชาติโซนยุโรป มีผลกระทบจาก
การเมือง อาชญากรรมทั้งในและต่างประเทศคู่แข่งขันมากมายอยากให้ผู้ด าเนินการ
ธุรกิจด้วยกันมาคุยว่าควรต้องให้ความร่วมมือร่วมใจกันในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะการตั้ง
ราคา (สุนิจ, 2559) 

     จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้
เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการแสวงหาความรู้ระหว่างกิจการได้อย่างดี ช่วยให้กิจการสร้างผลก าไร
และการประกอบธุรกิจได้เป็นระบบ ไม่เอาเปรียบกันหรือขัดแย้งกันด้านข้อมูลข่าวสารรวมถึงการ
จัดการที่ดีส่งผลดีเพ่ือช่วยกระตุ้นยอดขายร่วมกันได้  การท าปัจจัยเสริมเป็นแรงหนุนพิเศษซึ่ง
ผลกระทบน้อย ในการแบ่งปันกันได้เป็นอย่างดีเพ่ือท าให้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน 
              2.2 ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านผสานผนึกก าลังการด าเนินการร่วมกันระหว่างองค์กร 
พบว่า ความร่วมมือของธุรกิจเพ่ือส่งเสริมความสามารถระหว่างกันทั้งสองฝ่ายต่างร่วมกันในการใช้
ทรัพยากร   การก าหนดเทคนิคพัฒนากลยุทธ์ร่วมกันเพ่ือให้เกิดความแข็งแกร่งต่อธุรกิจในการผนึก
ก าลังร่วมกันและสามารถท าให้ธุรกิจเกิดความสอดคล้อง ในด้านความร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายเพ่ือผล
การท างานที่จะออกมาให้ดี  แม้ว่าในบางครั้งการท าหน้าที่งานร่วมกันของธุรกิจอาจขึ้นกับปัจจัยที่อยู่
ภายในองค์กรธุรกิจ (Business Internal) และองค์กรนอกธุรกิจ (Business External) การสร้าง
ความสัมพันธ์ของหน่วยงานทั้งสองนอกจากจะต้องให้มีความสอดคล้องกันแล้ว  จะต้องคิดหาวิธีการ
และกระบวนการใหม่ ๆ มาคิดวิเคราะห์  และวางแผนกันอย่างเป็นระบบหลักการคิด ระหว่าง
ผู้บริหารทั้งสองเกิดทัศนคติที่ดีต่อกันอย่างสม่ าเสมอ  การฝึกบุคลากรในองค์กรให้มีศักยภาพได้ต้องมี
ปัจจัยหลายส่วนเข้ามาเก่ียวข้อง จะต้องใช้เวลาในการด าเนินการก็ตาม  ถ้าเราจะผสานผนึกก าลังที่ดี
ต่อกันได้นั้นต้องร่วมแรงร่วมใจกันท าอย่างต่อเนื่อง  และสามัคคีต่อกันเพ่ือจะไม่เกิดความลดหลั่นใน
การที่จะน าเทคนิคมาปรับใช้ทางด้านกลยุทธ์ พอล าดับตามค าสัมภาษณ์ของผู้บริหารธุรกิจพบ
ประเด็นดังนี ้

          การผนึกก าลังกันสามารถท าได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชนไม่ว่าจะหน่วยงานต ารวจตรวจคนเข้าเมือง การท่องเที่ยว  
การกีฬาการแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างด้าว รายงาน
สม่ าเสมอ  พร้อมปรับกลยุทธ์อยู่เสมอเพื่อลูกค้าจะได้พึงพอใจและความปลอดภัย  
(สุชิน, 2559) 
          จัดกิจกรรม Road Show ร่วมกันและทุกโรงแรมในพื้นที่ต้องเป็นสมาชิก
รวมกลุ่มกันไปไหนไปกัน แม้จะได้ผลหรือไม่ได้ผลบ้างก็ตามก็ต้องไปเพราะเรา
ต้องการเห็นความร่วมมือด้วยกัน แต่สิ่งส าคัญการออกงานแต่ละที่นั้นต้องคาดหวังว่า
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จะหาลูกค้าได้กี่เปอร์เซ็นต์ การRoad Show แต่ละคร้ังเราไม่ออกเฉพาะโรงแรม  แต่
เราจะเชิญสนามกอล์ฟบริเวณใกล้เคียงร่วมงานด้วยเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการ
ตัดสินใจ ที่จะซื้อจองโรงแรมมากข้ึนอีก หนึ่งช่องทาง  (สุบงกช, 2559) 
          บางครั้งการร่วมมือกันในการท ากิจกรรม หรือการน าเทคนิคกลยุทธ์มาใช้
อาจใช้ได้ไม่ดีต่อเนื่อง แต่ก็ยังดีกว่าไม่ท าอะไรเลย  เพราะการที่โรงแรมจะอยู่คน
เดียวไม่ร่วมมือกับโรงแรมใกล้เคียง ฟาดฟัน กันอย่างเดียวก็มีแต่จะเสียหาฉะนั้นดิฉัน
เห็นว่าต้องร่วมมือกัน (สุนิจ, 2559) 

              การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างกิจการข้อตกลงเงื่อนไขทั้งภาครัฐกับภาคเอกชน  
ถ้ามีการวางระบบงานที่ดีก็สามารถที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานและความคาดหวังดีตามไปด้วย  ในการ
บริหารเพ่ือความเป็นพลังเครือข่ายต้องอาศัยหลายปัจจัยที่จะเป็นก าลังส าคัญในการด าเนินธุรกิจ ไม่
ว่าจะเป็นการลงทุน  ความสามัคคีต่อกัน การผสานความคิดตริตรองอันดีที่มีให้กันเพ่ือไม่ให้เสีย
ประโยชน์และเป็นผลเสียอย่างมาก ที่จะส่งเสียกลับมายังกิจการ การเพิ่มหรือการลดปัจจัยบางอย่างที่
อาจส่งผลเสียต่อการจัดกิจกรรม และการด าเนินงานของอีกกิจการก็ส่งผลได้ทั้งหมด  นั้นอาจ
หมายถึงกิจการที่มีอ านาจสูงกว่าในด้านอัตราส่วนทางการเงิน  จากการลงทุนในด้านปัจจัยที่ส่งผล
กระทบ หลักๆ แล้วผลที่มีส่วนท าให้เกิดความเสียหายได้เสมอ นั่นอาจกล่าวถึงด้านการเงินที่มีมาก
น้อยกว่ากัน ของกิจการเป็นปัญหาที่กระทบอย่างรุนแรง จะท าให้ขาดความสัมพันธ์ในที่สุด จากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารธุรกิจโรแรมพบว่า 

          ราคาเป็นปัจจัยหลักในการขาย ท าให้เกิดการขายตัดราคา (War Price)  
ถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจอยู่ในเครือข่ายเดียวกันแต่เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ  ข้อตกลง
ในธุรกิจเครือข่ายไม่สามารถบังคับการด าเนินการตลาดของคู่แข่งได้ (สุชัย, 2559) 
          ภาครัฐออกกฎหมายใหม่ๆ เพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการในระบบแต่กิจการ
ที่ไม่จดทะเบียนกลับไม่ต้องรับภาระระเบียบใหม่ๆ เสมือนหนึ่งภาครัฐ ไม่สนใจดูแล
กิจการทีร่อยู่ในระบบแต่อย่างใด บางอย่างทางด้านธุรกิจเดียวกันท าให้การบริหาร
ขาดการร่วมมือกัน  จนท าให้เกิดความรู้สึก  ต่างคนต่างบริหารท าตามนโยบาย
นายจ้าง  การบริหารจึงท าให้เกิดการแข่งแย่งเพื่อผลประโยชน์ของตนเป็นหลัก 
เพราะเกิดจากความไม่เป็นธรรมหลากหลายด้านส าหรับโรงแรมที่มีต้นทุน และ
ค่าใช้จ่ายสูง (สุนิจ, 2559) 

              จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการผสานผนึกก าลังการด าเนินการร่วมกัน 
ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมต้องร่วมมือกันผสานก าลังกันให้กิจการมีความแข็งแกร่ง การท าให้ได้ผลลัพธ์ของ
การประกอบกิจการร่วมกันมีความสอดคล้องกับอย่างเป็นระบบไม่ส่งผลกระทบเสียหายต่อกัน ดังนั้น 
การท าข้อตกลงเงื่อนไขรวมถึงข้อตกลงเป็นฐานที่ส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมาก 
               2.3 ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกันจาก
การศึกษา พบว่า การที่องค์กรมีความเชื่อถือระหว่างกัน การรับรู้ถึงผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเสมอ
ภาคซื่อสัตย์ สุจริต พร้อมทั้งยุติธรรมมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน  เที่ยงตรงกับธุรกิจอ่ืน
เป็นอย่างดดีังนั้นจากการศึกษาวิจัยทั้งด้านทฤษฎี และการเข้าถึงข้อมูลหลักจากการสัมภาษณ์แล้วนั้น
กล่าวได้ว่า ความไว้วางใจจึงส่งผลถึงการกระท าต่อผู้อ่ืนบนพ้ืนฐานความคาดหวังเชิงบวกเช่น  การส่ง
ข้อมูลกันต้องมีความจริงใจไม่แสดงสิ่งที่เป็นผลเสียต่อกิจการด้วยกัน  ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูล
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ต่อกันอย่างชัดเจนต่อเครือข่ายทางธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา  มองถึงความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของกิจการ  การสร้างความทัดเทียมระดับโรงแรมให้ถูกต้องพบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้ 

          ปัญหาประการส าคัญไม่ได้มาจากตัวพนักงานอย่างเดียว แต่นโยบายหลัก
ของผู้บริหารมีส่วนส าคัญมากที่ขาดความไว้วางใจกันและสิทธิประโยชน์พอพูดแล้ว
น่าจะเป็นการได้รับความยุติธรรมจากฝ่ายบริหารพนักงานจะร่วมคิดร่วมท า 
บางอย่างพอไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ขาดความจงรักภักดีเมื่อเทียบกับโรงแรมที่เป็น
เครือข่าย สวัสดิการไม่ทัดเทียมกันเลยแสดงถึงปัญหาหลักๆ ผมคิดว่า (สุชัย, 2559)  
           ความไว้วางใจถ้าผมพูดแล้วระหว่างกิจการอยู่เกณฑ์ที่ดีครับ ไม่ว่าจะเรื่อง 
1) Connection ระหว่างผู้บริหารจะถึงกัน 2) การแบ่ง Level Group ของโรงแรม
ท าเลที่ตั้งชัดเจน ลูกค้าพึงพอใจเป็นหลักไม่สนใจอย่างอื่นรวมถึงราคา เมื่อมีปัญหา
อะไรไม่พอเราก็แบ่งปันกันยืมของกัน สร้างความประทับใจให้ลูกค้าครับ (สุชิน,  
2559) 
           การตรงเวลาดิฉันถือว่าจ าเป็นมากส าหรับค าว่าธุรกิจโรงแรม แต่สิ่งหนึ่งขาด
ไม่ได้คือก็ต้องแบ่งรับแบ่งสู้ อาจคลาดเคลื่อนบ้างเช่น การแสดงมาโชว์สลับกันแต่ละ
โรงแรมแต่ปัญหาคือกลัวมาไม่ทันเวลากับลูกค้าเราก็ต้อง วางแผนร่วมกันโทรหากัน
ว่าถึงไหนอีกกี่นาที มาถึงเพื่อลูกค้าอุ่นใจ (สุพิชญ์, 2559)   
           สิ่งที่ผมอยากพูดที่ตรงประเด็นเลยคือ ไม่ว่าโรงแรม รีสอร์ท คนขับรถแท็กซี่ 
รถตู้หรือจ้างเหมารวมทั้งเรือจ้างด้วย  ถ้าคิดจะท ากับผมทุกคนต้องตรงเวลาและ
ไม่ให้ลูกค้ารู้สึกแย่จะเป็นการวางใจกันที่ดีสุด เช่น อย่าขับรถน่าหวาดเสียวและลูกค้า
มาบ่น เราให้เขาและเขาก็ให้เราฉะนั้นช่วย ๆ กันครับ (สุวิน, 2559) 

              จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า  ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความ
ไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กร ส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีต่อกันระหว่างองค์กร 
ซึ่งการจัดการในลักษณะนี้ย่อมส่งผลที่ดีต่อกิจการ ไม่เอารัดเอาเปรียบทางด้านผลประโยชน์กันมาก
นัก  ในการดูแลผลประโยชน์ร่วมกันสิ่งส าคัญและจ าเป็นอีกประการหนึ่งคือ การยอมรับกันและกัน 
ไม่เอาเปรียบอีกฝ่ายจนรู้สึกว่าถูกปล้น  อันนี้จะเป็นภัยที่เลวร้ายที่สุด ดังนั้นการช่าง ตวง และวัดจึง
ต้องชัดเจนรวมถึงความโปร่งใส่ในการสร้างแรงสัมพันธ์ที่ดี 
                2.4 ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร พบว่า การ
พัฒนาเพ่ือใช้ปฏิบัติธุรกิจเพ่ือผสมผสานทางวัฒนธรรมอันดีระหว่างกัน ในการเปลี่ยนแปลงที่
สอดคล้องกับการมุ่งเน้นและยอมรับบทบาทวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันแบ่งปันระหว่างธุรกิจใน
ขณะเดียวกันการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันก็เป็นเรื่องที่ต้องเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจ
ระหว่างกันในขอบเขตข้อมูลขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กล่าวไปแล้วโรงแรมที่มีความ
แตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม แต่ถ้าน ามาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบก็สามารถที่จะช่วยท าให้เกิดสิ่ง
ใหม่ๆ รวมถึงการจัดการข้ามวัฒนธรรมต่างองค์กร  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พบข้อมูลที่สอดคล้อง
กับประเด็นว่า 

           ดิฉันคิดว่าทุกหน่วยงานที่ท าอะไรด้วยกัน ต้องมีจรรยาบรรณของต้วเอง คือ 
ท่ามกลางสถานะความเป็นคู่แข่งเป็นพันธมิตรก็ต้องแยกให้ออกว่าคุณต้องแข่งขันใน
เกมส์เราก็ไม่ถึงกับสาดโคลนใส่กันไม่มี คือ เอาความพอใจของลูกค้ามากว่า ไม่ได้
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ฟาดฟันกับเขานะเราเป็นคู่แข่งขันพันธมิตรที่ดีต่อกัน มีกลุ่มสมาคม  ชมรมที่เห็นหน้า
กันเราคู่แข่งกันจริง เราก็ขายในเกมส์สิ  (สุพิชญ์, 2559) 
           ในส่วนของโรงแรม จะมีการศึกษาดูงาน การท าหนังสือหลายที่ เช่น เรา
ต้องการแม่บ้านต้องการพนักงานต้อนรับ เราก็ไปดูงาน มีการแลกเปลี่ยน กับโรงแรม
ที่ท า MOU ส่วนด้านกับสถาบันการศึกษา อาชีวะ เทคนิค ราชภัฏ และมีเด็กมา
ฝึกงานตลอดทั้งปี เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีต่อกัน (สุชิน, 2559) 
           การท าให้องค์กรมีส่วนจัดการร่วมกับองค์กรนอกต้องท า Core Values 
ร่วมกันเพื่อจะน าไป Apply ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก (สุบงกช, 2559) 
           พฤติกรรมบางอย่างที่แสดงออก มาเมื่อท ากิจกรรมด้วยกันแล้วท าให้เกิด
ประสิทธิภาพกล้าคิดกล้าท าร่วมกันที่ต่างกันเป็นอย่างดี ท าให้หลากหลายและพัฒนา
ได้ครับ (สุชัย, 2559) 

              ส าหรับกรณีที่กิจการขาดความสัมพันธ์ในการท างานร่วมกันจะเป็นประเด็นร้อนในการ
สร้างโอกาสทางด้านกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาให้เกิดความส าเร็จ โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันให้ได้
ผลประโยชน์ต่อตัวผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรม  ในการวางแผนนั้นอาจพูดได้ว่าระยะเวลาเป็น
เกณฑ์ก าหนดที่ส าคัญที่จะช่วยท าให้สามารถบริหารเวลาที่เหลือได้เหมาะสมและลดปัญหาที่ไม่สมควร
ออกให้เป็นระบบ ควรหาแนวทางแก้ไขในเมื่อกิจการมีการข้ามธุรกิจในการสร้างค่าวัฒนธรรมที่อยู่บน
ความแตกต่าง ตามการสัมภาษณ์ดังนี้ 

           นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่เปลี่ยนไป จึงท าให้ผลการด าเนินการ
ถึงแม้จะมีการจัดโปรโมชั่นก็ยังไม่สามารถดึงไว้ได้  ประกอบกับแรงงานที่บางครั้ง
ต้องการที่จะได้ทิปที่ไม่สอดคล้องกับการบริการและฝีมือ  รวมไปถึงคู่แข่งขันที่
บางครั้งก็แย่งชิงแรงงานท าให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง  ด าเนินธุรกิจอย่าง
ยากล าบาก (สุพิชญ์, 2559) 

 
3.  ปัจจัยสาเหตุและผลลัพธ์ของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายโรงแรมในประเทศไทย 
               ปัจจัยสาเหตุและผลลัพธ์ของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรแรมในประเทศไทย  
ได้แก่ การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน  การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ส าหรับปัจจัย
ผลลัพธ์ได้แก่  โอกาสทางการตลาด  ความได้เปรียบทางการแข่งขัน  และผลการด าเนินงานของธุรกิจ  
ในทัศนะคติผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยดังนี้ 
               3.1 การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน พบว่า การที่ผู้บริหารกิจการรับรู้ถึงระดับการ
แข่งขันทางการตลาดในธุรกิจโรงแรมสามารถแสวงหาวิธีการหรือกลยุทธ์และเพ่ือด าเนินการให้กิจการ
อยู่รอดรวมถึงการพัฒนารูปแบบการบริการอย่างต่อเนื่อง มีข้อมูลของคู่แข่งขันที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงมี
ความกระตือรือร้น และความพร้อมเพ่ือให้สามารถรับมือกับการแข่งขัน การปฏิบัติงานของภาครัฐ
ต้องให้ความจริงใจและจริงจังกว่าปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาได้ในระดับที่ดี จากการสัมภาษณ์พบ
ประเด็นที่สอดคล้องดังนี้ 

           สิ่งส าคัญที่อยากได้อันนี้น่าจะเรื่องคุณภาพของพนักงานมากกว่า  ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเพราะพนักงานบางคนไม่มี “Service Mind” มันก็เกี่ยวข้องอย่างเช่น 
คุณอยู่โรงแรมนี้แป๊บเดียวก็ออกย้ายไปย้ายมาคิดว่าตรงอื่นจะดีกว่าเยี่ยมกว่า
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ท้ายสุดก็ออกเช่นเดิมไม่ อดทนและพัฒนาตัวเองมองแต่ว่าปัญหาคือ โรงแรมและ
สถานประกอบการไม่ดีนี่ถือว่าแย่มากค่ะในการพัฒนาตัวพนักงานให้ดีได้ (สุพิชญ์,  
2559) 
           เร่ืองการแข่งขันโรงแรมมี 2 แบบ คือ 1.ด้านโครงสร้าง อุปกรณ์การใช้งาน  
และ 2. เรื่องการ Service การบริการสิ่งนี้ส าคัญสุดและมากด้วย ในการแข่งขันใน
ธุรกิจด้านโรงแรมคือ ถ้ามองโรงแรมที่นี่ดูจากภายนอกจะอายุเยอะ ทุกคนจะมองว่า
เป็นโรงแรมเก่า แต่ไม่ได้เก่ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  แต่ที่จริงแล้ว 
Management ของผู้บริหารระดับสูงจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการอบรมพนักงาน
บ่อย Training มากและจะลิงค์กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานของจังหวัดคือต้องให้ท า
ตามรูปแบบได้ไม่ต่ ากว่า 50% แต่เราท าให้ถึง 100% ต้องปรับปรุงพนักงานเรื่อง 
Service Mind ถือว่าตัวนี้เป็นตัวชี้วัดในการแข่งขันกับที่อื่นและเราจะไม่ด้อยกว่าที่
อื่นแน่นอนครับ (สุชิน, 2559) 
           ดิฉันต้องบอกเลยว่าหนึ่งคือ ความเป็นเสถียรภาพ ที่สามารถการันตีได้คือ
อยู่ใต้การบริหารงานของความเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ของกลุ่มเราเอง และมีการ
แบ่งแยกธุรกิจกันไป ซึ่งบอกได้เลยว่ามีศักยภาพสูงมากเลยในท้องตลาด  ถ้าเกิด
เปรียบเทียบแล้วเราเป็นโรงแรมที่เป็น Chain ไทยเราก็น าหน้าค่ะ (สุบงกช, 2559) 
เราจะท าอย่างไรให้เขารู้สึกว่าที่นี่มีมากกว่าที่อื่น เราไม่ใช่เครือโรงแรมใหญ่ๆ ที่
สามารถท าร่วมกับ Agoda.com , booking.com, ดังนั้นถ้าจะท าอะไรให้ลูกค้าติด
ใจเราต้องเอาใจแขกอย่างสม่ าเสมอท าอย่างไรก็ได้ให้เขาติดใจ อย่างของผมแขกจอง
ทั้งปีเขาต้องการกินบรรยากาศดีๆ 3-4ครั้งไม่นานเขาก็กลับมาหาเราอีก (สุวิน, 
2559) 

               กิจการไม่สามารถด ารงอยู่ได้ถ้าขาดการร่วมมือจากภาครัฐในการสนับสนุนและการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดี เพราะจะให้กิจการอยู่โดยการดูแลเพียงล าพังคงเป็นเรื่องที่ยากมากต้องร่วมกัน
พัฒนาเพ่ือความก้าวหน้าและความอยู่รอดให้เกิดผลดีและสนองต่อการรับรู้ทางการแข่งขันของธุรกิจ
ตามบทสัมภาษณ์ดังนี้ 

          หน่วยงานที่เก่ียวข้อง กระทรวงการท่องเที่ยวฯ และท.ท.ท. จ าเป็นต้องมีการ
ปรับวิสัยทัศน์ ของผู้บริหารองค์กรโดยรวม  เพื่อการแสวงหาและสนับสนุน  การ
ท่องเที่ยว อย่างตรงเป้าหมาย และเจาะกลุ่มตลาด  นักท่องเที่ยว  ที่มีคุณภาพ และ
ศักยภาพในการใช้จ่ายกับการท่องเที่ยวที่สูงขึ้นกว่าในปัจจุบัน (สุชัย, 2559) 

               จากข้อมูลสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันผู้บริหารจะต้องมีการ
พัฒนากลยุทธ์และมีการคิดวิธีการใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการสร้างจุดแข็งมีให้มากกว่า
กิจการอ่ืนที่เป็นคู่แข่งขัน อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนด้านต่าง ๆ  พร้อมกับการฝึกอบรม
พัฒนาให้กับพนักงานให้มีหัวใจรักในอาชีพซึ่งจะท าให้การด าเนินกิจการบรรลุเป้าหมายภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงที่รุนแรงอยู่ตลอดเวลา 
              3.2 การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ พบว่า การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรธุรกิจโรงแรมด้วยกันที่มีความสนิทแนบแน่นมายาวนาน เพ่ือพ่ึงพาอาศัยและร่วมมือ
ระหว่างกันในการให้การสนับสนุนองค์กรธุรกิจเพ่ือผลประโยชน์ที่เพ่ิมประสิทธิภาพเกื้อกูลและ
ส่งเสริมรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีมีเหนือกว่าคู่แข่งขัน ขณะเดียวกันแนวโน้มการขยายตัว
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ของการบริการเพ่ือด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีได้นั้นต้องมีการปรับปรุงทางด้านเครือข่าย
รวมถึงการสร้างพันธมิตร อันจะส่งผลดีต่อการบริการลูกค้า  จากการสัมภาษณ์มีประเด็นผู้ให้ข้อมูล
หลัก พบสอดคล้องได้ดังนี้ 

          ว่าไปแล้ว โรงแรมเราโดยท่านกรรมการผู้จัดการ อดีตเป็นประธานชมรม
โรงแรม รีสอร์ท  และสนามกอล์ฟ  เป็นอดีตนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว เขา
เป็นผู้น ากลุ่มโรงแรมในการที่จะต้องปรับปรุงพัฒนา  และท าให้กลุ่มชมรม กลุ่มของ
โรงเรียน  ในกลุ่มของจังหวัด การท าวิธีนี้กลุ่มคนในโรงแรมในจังหวัด ได้มีการประชุม
มีการหารือ  มีการเสวนา  รวมถึงมีการปรับวิธีการให้ธุรกิจด้านนี้ไปเป็นธุรกิจ
ท่องเที่ยวของจังหวัดที่พร้อมกับโรงแรมอื่น ๆ ด้วยครับ  (สุชิน, 2559) 
         การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันมีมากค่ะ กรณีถ้ามีต าแหน่งงานว่างที่ไหน
พอใครตกงานเราก็ช่วยเหลือแก่กัน บางคนไปอยู่เมืองนอกมาพอกลับมาไทยไม่มีงาน
เราก็สอบถามให้กันอย่างที่ผ่านมาติดต่อไปสอบถามที่เกาะสมุยว่างไปไหม  เชียงใหม่ 
นี่คือส่วนหนึ่งที่มีผลต่อธุรกิจโรงแรม บางที่มันไม่ใช่เพราะสายงานกรุ๊ป เขาต้องการ  
FB เป็นต้นเพราะการที่ผู้บริหารเราเป็นประธานบอร์ดสมาคมโรงแรมก็สามารถ
ช่วยกันได้ติดต่อระหว่างกันอย่างเสมอมา (สุพิชญ์, 2559) 
         ผมเคยคุยกับอัมมาเรีย ที่หัวหิน ผมคุยกับผู้จัดการเค้าบอกผมว่า เค้าได้รีวิว
น้อยเป็นไปได้อย่างไร ผมก็มาคิดดูนะ  ผมไปนอนที่อัมมาเรีย 5 คืน เป็นไปได้ยังไรที่
เค้าได้น้อย 1. ถ้าผมเป็น Manager อยู่ทางนั้น ถ้าผมเห็นแขกใส่ชุดตีกอล์ฟ และก็
เดินผ่านผมไปเนี่ยผมจะทักว่า  สวัสดีครับคุณจะไปตีกอล์ฟที่ไหนครับวันนี้  จะไป
แบคไดมอนด์ แต่บาร์ยันทรีก็สวยนะครับ ถ้าฟายแอนฟิวก็สวยติดทะเล  ผมจะ
แนะน าสิ่งดี ๆ ให้เค้าทันที คือผมว่าต้องดูหลายอย่างกับแขกเราเขาจะดีใจและ
กลับมาใช้บริการเราอีก  (สุวิน, 2559) 
         ธุรกิจโรงแรมเจริญเติบโตอย่างมาก  ประเทศไทยควรให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาบุคลากรในสาขาอาชีพนี้ด้วย  เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และสามารถ
แข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม AEC ได้ด้วย (สุนิจ, 2559) 

              กิจการต้องมีการปรับและแสวงหาร่วมกันกับกิจการอ่ืน เพ่ือสร้างความแปลกใหม่อยู่เสมอ
ให้กิจการโรงแรมมีความโดดเด่นรวมถึง คุณค่าทางด้านการสร้างความสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นอย่าง
เป็นระบบไม่ว่าจะการเข้าพัก การรักษาด้านการบริการที่ดีเป็นต้น ส่งผลให้เป็นผลดีต่อกิจการการ
สัมภาษณ์ดังนี้ 

         ลูกค้าบางกลุ่มชอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่และหลากหลาย จึงได้นิยมไปใช้
บริการสถานที่ใหม่ ๆ เสมอท าให้ยากต่อการรักษาลูกค้าเก่า  กลุ่มเครือโรงแรมจึง
ต้องน าเสนอโรงแรมในคอนเซ็ปที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า  (สุชัย,  
2559) 

              จากข้อมูลสามารถวิเคราะห์ได้ว่า  กิจการต้องตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เพ่ือให้
การด าเนินงานเกิดความคาดหวังสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ ไม่ขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์จนท าให้
เกิดความเสียหายกันทั้งระบบ  ทั้งนี้จะส่งผลต่อการสร้างเครือข่ายและปัจจัยเหตุของผลการ
ด าเนินงานได้เป็นอย่างดี  เมื่อมีการคิดและวางแผนที่ดีในการด าเนินกิจการร่วมกันเพ่ือให้ได้ความเป็น
สัมพันธภาพดีแล้ว ก็จะท าให้ลดปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ได้ดีเช่น  การแย่งชิงผลประโยชน์  ความ
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เสียหายเข้าออกของแรงงานอย่างไร้ระบบการบริหารจัดการที่ดี  รวมถึงการสร้างอรรถประโยชน์
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ  
              3.3 โอกาสทางการตลาด พบว่า  กิจการมีสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเดิม และการแสวงหากลุ่มลูกค้าใหม่รวมถึงสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการสัมภาษณ์พบประเด็นที่
สอดคล้องดังนี ้
 

         การวางแผนการตลาด เป็นการวางแผนCRM อย่างมากเช่นฝ่ายขาย จะมี
ตลาดใหญ่ FIT ที่มีลูกค้ามาเดียวๆ เช่น มาพักผ่อนเป็นครอบครัวสามี – ภรรยา และ
กรุ๊ปสัมมนา ปาร์ตี้ต่างๆ มีหลายกลุ่มเช่น กลุ่มลูกค้าหลัก กลุ่มสแกนดิเนเวีย  
นอร์เวย์  นิวซีแลนด์  สวีเดน  ฝรั่งเศส และเยอรมัน จีนก็มีบ้าง รวมถึงฮ่องกง  ถ้า
เมื่อก่อนบางโรงแรมพึ่งตลาดเดียวไม่ได้ เราต้องให้ความส าคัญทุกตลาดคือเราต้องท า
ทุกกลยุทธ์เพื่อให้ได้ฐานลูกค้าเดิมและได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ (สุพิชญ์, 2559) 
         ผลว่าดีครับมีการท าเกี่ยวกับลูกค้า เช่น ถ้าที่พักเราเต็มก็จะส่งไปในกลุ่ม 
การตลาดมันจะถึงกัน ฝั่งโน้นเขาเต็มเขาจะส่งลูกค้ามาให้เรา เป็นการแลกเปลี่ยนใน
ระดับเดียวกัน ตลาดมีหลายรูปแบบมีทาง Internet  Walk in  และ Agency  มาส่ง 
แต่ถ้าที่พักไม่พอก็จะแนะน าไปที่ใกล้เคียงช่วยเหลือกันครับถือว่าช่วยกัน (สุชิน, 
2559) 
         การส่งเสียงดัง  ขาดจิตส านึกซึ่งเรามองว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบด้านไม่ใช่
ไม่ส าคัญที่มีให้แก่แขกของเราแต่เราต้องให้การดูแลเขาเพราะเขาคือคนที่ส าคัญ
ส าหรับเรา  ผมคิดว่าต้องท าอะไรก็ได้เพื่อให้ลูกค้าของผมได้รับประโยชน์ ธรรมชาติ  
การกินการอยู่ และสิ่งอ านวยความสะดวกได้อย่างพึงพอใจให้มากที่สุดเพื่อเขาจะได้
กลับมาหาเราอีกคร้ังต่อไป (สุวิน, 2559) 
         ท าอะไรก็ได้ถ้าเรามีช่องทางให้เขาได้รับความสุขเต็มที่ ดูแลเขาเสมือนเขาอยู่
บ้านเดียวกับเราอะไรก็ได้ถ้าท าแล้วส่งความรู้สึกถึงลูกค้าเราได้  ไม่ว่าจะการถามเขา  
การตรวจตราว่าอะไรขาดอะไรเกินบ้างหรือไม่  แม้กระทั่ งสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ดิฉันว่า
ส าคัญทุกอย่างไม่ใช่ปล่อยให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยหรือได้รับโอกาสได้น้อยสุด  
มันเป็นอีกช่องทางหนึ่งท าให้ลูกค้าเราพอใจ (สุนิจ, 2559) 
         ในความเป็นChain นั้นมีน้อยมากค่ะส าหรับการถูกป้อนลูกค้าจากที่อื่นที่ไม่ใช่
กลุ่มในเครือของเรา  โดยมากมักจะเป็นของพวกเราเองถ้าบางครั้งลูกค้าต้องการ
บรรยากาศรวมถึงสถานที่ไม่ไกลมากนักในการสัมมนา ประชุม รวมทั้งงานประจ าปี
ใกล้ๆ เราก็จะส่งให้กันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเกิดกับลูกค้าเราได้ (สุบงกช,  
2559) 

              จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า โอกาสทางการตลาดเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่าง
ยิ่งในการเติบโตของกิจการเป็นดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของกิจการไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในระดับใดก็
ตามต้องถือว่าส่งผลการด าเนินงานให้แก่ธุรกิจโรงแรมเพ่ิมยอดขึ้นรวมถึงช่องทางการแข่งขันของธุรกิจ
อย่างมาก 
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              3.4  ความได้เปรียบทางการแข่งขัน พบว่า  กิจการสามารถหาวิธีการจากการให้บริการ
จัดสรรทรัพยากรในการด าเนินงาน กิจกรรมในลักษณะบูรณาการ โดยใช้กลยุทธ์การสร้างคุณค่า 
ทักษะ ความสามารถ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการบริการให้มีความ
แตกต่างจากคู่แข่งขัน เพ่ือให้สามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งขันรายอ่ืนได้  จากการสัมภาษณ์ พบ
ประเด็นที่สอดคล้องดังนี้ 

         มีโรงแรมหลายแห่งใหญ่ ๆ มาดูงานเราเช่น โรงแรมรีเจ้นท์เคยมาดูเรา เขา
สงสัยว่าท าไมลองบีชมีแขกทั้งปี ตอนนั้นมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น 
กรรมการผู้จัดการแต่ละโรงแรม แต่ละคนที่ไม่เหมือนกันอย่างของเรา นายท่านเป็น
เจ้าของกิจการในเพชรบุรี เป็นเจ้าของโรงไม้  เจ้าของซีเมนต์ไทย และโฮมมาร์ท คือ
เป็นคนจีนค้าขาย ครอบครัวคนจีนดังนั้นความคิดจะไม่เหมือนกับคนที่ไม่ อยู่ใน
ครอบครัวค้าขาย สิ่งหนึ่งที่ปฏิบัติกับพวกเรา ท่านเป็นกันเองกันพนักงานมีเรื่องอะไร
ร้องทุกข์ได้หมด  พูดได้หมด แบบนี้เป็นต้นในการช่วยให้กิจการมีแขกเยอะทั้งปีค่ะ 
(สุพิชญ์, 2559) 
         ถ้าเป็นโรงแรมริเวอร์แคว คือความได้เปรียบ คือ 1. อยู่กลางเมืองติดถนน
ใหญ่ และเป็นโรงแรมเดียวที่มี Entertainment ครบวงจรทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นดิส
โก้เทค ผับ มีกฎหมายรับรอง ความได้เปรียบของโรงแรมจึงมีมากกว่าโรงแรมอื่น
แน่นอนเราไม่ติดแม่น้ า  ไม่มีวิวสวย ๆ แต่เรามีความสะดวกพร้อม (สุชิน, 2559) 
ของเราความพร้อมหลายอย่างแม้จะเป็นรีสอร์ทที่มองว่าอยู่ไกลแต่การท า Contact 
เราแน่นอนไม่ต้องห่วงด้านความสะดวกสบาย เราให้ใจคนที่คอยมาท าร่วมกับเรา
อย่างเสมอภาคไม่ใช่เอาแต่ประโยชน์ตนเองมากเพียงอย่างเดียวแต่เราช่วยกันดูแล
ผลประโยชน์ให้แขกลูกค้าเราอย่างเป็นกันเองและไม่ท าให้แขกเรารู้สึกแย่ (สุวิน,  
2559) 
         การบริการที่เป็นมิตร ความเป็นกันเองกับลูกค้าอย่างมีขอบเขต ความสะอาด  
ความสะดวกสบาย ท าให้ลูกค้าไม่คิดที่จะแสวงหาที่ใหม่ๆ บางอย่างกฎระเบียบมี
ยืดหยุ่นกันได้  ราคาต้องเหมาะสมอย่างสมเหตุ สมผล   ปัญหาละอุปสรรคไม่มี     
(สุชัย, 2559) 
         เราไม่ค่อยกังวลลูกค้าต้องการแบบไหนจัดได้หมดความเป็นเครือข่ายใน
กิจการ  จึงท าให้เข้มแข็งลูกค้าไม่ชอบแบบ City Hotel ฉันอยากไปจัด The beach 
ฉันอยากไปจัดโน้นนี่นั่น คือเรามีอยู่ทุกที่อยากจะไปอีสานเราก็มีที่อุดรธานี ขอนแก่  
อยากไปเหนือเราก็มีค่ะ (สุบงกช, 2559) 

               กิจการควรต้องปรับวิธีการคัดสรรพนักงานให้มีการพูดและใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง  
เมื่อคนในองค์กรมีการพัฒนาที่ดี ก็จะเป็นการสร้างมูลค่าให้กับกิจการได้อย่างดี  ปัญหานี้แก้ไขได้ยาก
มากถ้าทุกคนไม่ช่วยกันท าอย่างไรให้ได้เปรียบทางการแข่งขันในสภาวะที่ต้องแบกรับการเข้ าสู่ตลาด 
Asian พบประเด็นการสัมภาษณ์ได้ดังนี้   

         อุปสรรคขององค์กรส่วนมากจะมาจากบุคลากรการท างานในภาคบริการ ซึ่ง
เป็นคนไทย ภาษาอังกฤษค่อนข้างอ่อน ถ้าเปรียบเทียบกับชาวต่างชาติ เช่น 
ฟิลิปปินส์ ไม่สามารถสู้เขาได้ ท าให้สถานประกอบการ จ าเป็นต้องจ้างแรงงาน
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ชาวต่างชาติกลุ่มนี้  น ามาซึ่งปัญหาต่าง ๆ มากมาย และการแข่งขันด้านตลาด
ค่อนข้างรุนแรง มีจ านวนโรงแรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นเยอะ (สุนิจ, 2559) 

               จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า  ความได้เปรียบทางการแข่งขันเป็น
ผลลัพธ์ที่ส าคัญในการสร้างความแตกต่างจากโรงแรมอ่ืน  รวมถึงภาษาและการพัฒนาเป็นขั้นตอน 
อย่างเป็นระบบเพ่ือให้ผลก าไรเพ่ือจะส่งผลกลับมายังกิจการหลายอย่างเพ่ือให้ความเป็นธรรม และ
หลักธรรมาภิบาลไม่เอาเพียงผลประโยชน์อย่างเดียวจนลืมคะนึงถึงความถูกต้อง 
               3.5 ผลการด าเนินงานของธุรกิจ พบว่า  ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินงานได้รับผลลัพธ์ที่
เป็นตัวเงิน เช่น รายได้ที่ได้รับจากการด าเนินงานเป็นไปตามผลลัพธ์ที่วางไว้ การใช้บริการรวมถึง
ผลลัพธ์ทางด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของธุรกิจให้เป็นที่รู้จักรวมทั้งความพึงพอใจและการยอมรับ
จากลูกค้า จากการสัมภาษณ์ พบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้ 

         100% ทุกคนต้องการ Attention พยามให้แขกประทับใจมากที่สุดความใส่
ใจลูกค้า โอเคแต่แรกเราเคยท ากับ Green Wood มาก่อนซึ่งเขาได้ 15%ของเราไป
คือแต่ก่อนไม่รู้จะหาแขกจากไหนตอนนี้ไม่น่าเชื่อเราเป็นเบอร์ 1 หลายที่ Comment 
ของแขกอย่างเดียวเราพยายามเป็นเบอร์ 1 ตลอดไม่ใช้เป็นComment ของแขก ถ้า
เขาไม่ Happy ก็ให้คะแนนต่ าถ้าคุณได้คะแนนต่ าหลายคะแนนคุณก็จะไม่ได้อะไร
แขกคือ ตัวชี้วัดความส าเร็จ (สุวิน, 2559) 
         ยอดลูกค้าเราเพิ่มขึ้นทุกปีเมื่อเทียบกับโรงแรมใหญ่ๆ ที่มีต้นสูงกว่าเรา แต่เรา
ก็ยังถือว่าการที่ลูกค้าเก่าเรารักษาไว้ได้เป็นผลสืบเนื่องหลายด้าน ไม่ว่าด้านพนักงาน  
สถานที่  การบริการที่ดีใส่ใจทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องใหญ่ เรื่องเล็ก เราถือว่าส าคัญหมด  
ถ้าเราปล่อยบางอย่างไปเราก็เสียโอกาสดีๆ ที่จะส่งผลกลับมายังกิจการของเรา 
จุดเด่นสภาพแวดล้อมเรามีน้อย แต่จุดแข็งด้านการบริการเรายึดมั่นในการเอาใจใส่
ลูกค้า ผลดีอย่างอื่นก็ตามมาเองค่ะ  (สุพิชญ์, 2559) 
         กิจการเราได้เปรียบทางการแข่งขันหลายด้าน เมื่อกิจการเป็นแบบChain  
Hotels เราก็ส่งผลประกอบการถึงกันไม่ว่าจะเป็นการโอนแขกส่งถ่ายข้อมูลกันอย่าง
เป็นระบบ  เพราะมีสาขาหลายที่ในเครือ Central Group  ดังนั้นผลประกอบการจึง
ช่วยกันดูแลไม่ว่าลูกค้าจะเลือก เหนือ ใต้  ออก  หรืออีสาน ก็ตามเราจัดให้ได้หมด  
(สุบงกช, 2559) 
         ผลก าไรจะได้มากหรือน้อยไม่เพียงเฉพาะการมีสถานที่พร้อมเพียงอย่างเดียว 
แต่สิ่งส าคัญต้องได้พนักงาน และแรงงานที่มีคุณภาพหรือมีประสบการณ์จากที่อื่นมา
ด้วย บางครั้งคนที่ไม่เคยท างานมาก่อนพอมาอยู่ต้องฝึก เสียเวลา เสียต้นทุน ในการ
ฝึกสอน ต้องใช้ระยะเวลาจึงจะมีความรู้ในงานที่ท าดังนั้นการรับสมัครพนักงานควร
คัดเลือกผู้ที่มีประสบการณ์เคยผ่านงานมาบ้างจะดีภายหน้าต่อกิจการและ
ผลตอบแทน (สุนิจ, 2559) 
         โรงแรมเราอยู่ตัวเมือง ได้เปรียบหลายด้านแม้ว่าไม่ติดริมน้ า  หรือบรรยากาศ
ดีๆ ก็ตามแต่ยอดเราไม่ตก กระทบบ้างเล็กน้อยปรับปรุงให้แปลกใหม่เสมอไม่มีแต่สิ่ง
เดิมๆให้ลูกค้าเราประทับใจและมาใช้บริการอีกในภายหน้า (สุชิน, 2559) 

               จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า  ผลการด าเนินของธุรกิจเป็นผลลัพธ์
สุดท้ายที่เกิดขึ้นโดยศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินงาน
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ที่ได้ให้ความส าคัญกับลูกค้าที่เพ่ิมข้ึนและรักษาฐานลูกค้าเก่าเพ่ิมลูกค้าใหม่ในกิจการร่วมกันอย่างเป็น
ระบบเพ่ือเพ่ิมจุดแข็งของกิจการ 
 
4.  ผลกระทบของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายต่อโอกาสทางการตลาด 
              4.1 ผลกระทบของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมด้านความสามารถในการ
แบ่งปันความรู้ที่มีต่อโอกาสทางการตลาด พบว่า  ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมด้าน
ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ส่งผลกระทบต่อโอกาสทางการตลาด เนื่องจาก  การด าเนินงาน
ขั้นนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เพ่ิมศักยภาพในการหาแนวทางเพ่ือด าเนินการร่วมกันกับเครือข่ายอย่างเป็น
ระบบ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม  พบว่าข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นนี้ว่า 

         ผมว่าการที่เรามีการประชุมกันบ่อยๆ ร่วมวางแผนงานต่อกันเป็นประจ า
ก้บหน่วยงานภายนอก ย่อมส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจเพื่อเป็นการแบ่งปันและ
สร้างโอกาสทางธุรกิจให้เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่องเพราะบางอย่างกิจการไม่สามารถ
ด าเนินการได้เพียงล าดับ ต้องอบรมพนักงาน  จัดหาร่วมกันเป็นสิ่ งที่แน่นอนร่วมคิด
ร่วมท าครับ (สุชิน, 2559) 
         ช่องทางมีเลือกมากมายแต่เราจะใช้ช่องทางไหนเพื่อเป็นทางที่ดีที่สุด การให้
ข้อมูลบางอย่างแก่กันมันไม่ใช้เรื่องร้ายแรงแต่ถ้าให้แล้วรู้จักให้ตอบก็ถือว่า เป็นผลดี
ต่อกิจการภายหน้า  การจัดการไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมภายในภายนอกกิจการ
มันก็ต้องใช้ทรัพยากรร่วมกันบางอย่างเรามี  เขาไม่มีก็มาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้งาน
มันเดินต่อไปได้  ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าต้องซักรีดก็คิดช่วยกันเป็นรายชิ้น อันนี้ก็ส่งผล
ต่อการเพิ่มโอกาสได้  (สุบงกช, 2559) 

              ด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้ เป็นการก าหนดแนวทางเพ่ือใช้ในการร่วมแบ่งปัน
ข้อมูลรวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือให้งานภายในและภายนอกสร้างความประทับที่ดีแก่ลูกค้า พร้อม
จะส่งผลที่ดีต่อกิจการรวมถึงโอกาสในการใช้บริการของลูกค้าภายหน้า หลักๆ การพัฒนาในด้านนี้จะ
เน้นการยืมสิ่งของ แบ่งปันผลประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยไม่ต้องคิดและค านึงว่าจะมีอะไรที่ส่งผลลบ
ต่อกิจการเพื่อการจัดการให้เหมะสมและเกิดประสิทธิภาพ 

         กิจการมักมีการแลกเปลี่ยนกันอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมพนักงานให้มี
ความรู้เพื่อให้บริการลูกค้าด้วยความประทับใจ ไม่ส่งผลเสียต่อตัวกิจการเพื่อผลการ
ด าเนินงานในภายหน้า  การใช้ทรัพยากรร่วมกันเราก็พร้อมที่จะให้กิจการร่วมค้า
เพื่อให้เราด าเนินการต่อได้ ไม่นั้นปัญหาเกิดแน่นอน ช่วยอะไรกันได้ก็ช่วยกันไปมี
ส่วนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีสิ่งดีๆ ให้เขาอยู่ตลอดเวลาก็ช่วยได้มากมายและลด
ปัญหาต่าง ๆลงไปได้มาก (สุพิชญ์, 2559) 

              จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า  ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ที่มี
ต่อโอกาสทางการตลาด ท าให้กิจการเกิดการมุ่งมั่นที่จะร่วมกันแบ่งปันข้อมูลและการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันเป็นอย่างดีเพ่ือส่งผลต่อกิจการและโอกาสทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม 
              4.2  ผลกระทบของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมด้านผสานผนึกก าลังการ
ด าเนินงานร่วมกันที่มีต่อโอกาสทางการตลาดพบว่า ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมด้าน
ผสานผนึกก าลังการด าเนินการร่วมกันไม่ส่งผลกระทบต่อโอกาสทางการตลาด เนื่องจาก ธุรกิจ
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โรงแรมถือว่าเป็นกิจการที่มีความเฉพาะตัวมีการบริหารจัดการกันเอง ไม่จ าเป็นต้องใช้เทคนิคร่วมกัน
รวมถึงการใช้ทรัพยากรทั้งหมดร่วมกับกิจการโรงแรมอ่ืน และการผนึกก าลังเป็นเฉพาะภายในองค์กร
มากว่าจะส่งผลนอกองค์กรเป็นหลัก เป็นต้น  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารธุรกิจ พบข้อมูลบางประการ
ที่สอดคล้องกับประเด็นนี้ว่า 

         ส าหรับการที่จะผสานผนึกกันระหว่างองค์กรไม่ใช่ว่าจะต้องรวมกันทุกเรื่อง 
เพราะการใช้วิธีการแต่ละที่มีผลต่างกันในด้านผลประโยชน์ ท าอะไรต้องระมัดระวัง
ค่ะ และเป็นสิ่งที่ฝ่ายบริหารคิดว่าเป็นเร่ืองที่ส าคัญมากที่จะส่งผลด้านต่าง ๆ (สุพิชญ์, 
2559) 
         ประการส าคัญที่ดีที่สุดไม่จ าเป็นที่จะต้องอาศัยพึ่งพาคนอื่นอยู่เสมอ แต่การที่
จะท าอะไรก็ได้เป็นผลพลอยได้ต้องช่วยคิดช่วยท าให้กิจการก็เพียงพอ ไม่ใช่จะจ้องหา
ปัจจัยภายนอกมาให้วุ่นวายในกิจการมันอาจส่งผลที่เสียไม่เกิดประโยชน์อะไร  แต่ถ้า
เราท าอะไรก็ตามด้วยก าลังภายในกิจการเราจะเกิดความคิดและจะท าอย่างสม่ าเสมอ
ต่อเนื่อง  เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะตามมา ในการท าตลาดไม่ว่าจะ
ท่องเที่ยว  หรือรวมทั้งที่พักที่เหมาะสมกับลูกค้า  (สุนิจ, 2559) 
         อย่าไปคิดว่ากิจการอื่นเขาจะชอบถ้าเราไปจับมือเขาทุก ๆ เรื่องเพราะมันจะ
เป็นอะไรที่น่าเบื่อถ้าทุกอย่างต้องดูแลและจัดการกันทั้งระบบ ไม่ว่าเป็นเรื่องใหญ่
หรือเล็กก็ตาม ในสิ่งที่ไม่ควรไปเก่ียวข้องเพราะจะขาดความเป็นอิสระต่างคน ต่างคิด  
และไม่จ าเป็นต้องทุกเรื่องรวมถึงอาจส่งผลเสียให้ธุรกิจด้วยก็จะท าผลเสียอย่างมาก
และต้องพัฒนาให้ดี  (สุวิน, 2559) 
         ไม่แน่เสมอไปว่าถ้าการรวมกลุ่มก้นระหว่างกิจการในการคิด และท าร่วมกัน
จะส่งผลต่อกิจการเสมอเพราะท้ายสุดก็ต้องอาศัยตัวเองกันทั้งนั้น จะมีก็เพียงบาง
เร่ืองบางอย่างที่มีผลต่อตัวองค์กรเองเราก็ไม่อยากเสี่ยงกับคนอื่นเขา (สุชิน , 2559) 
         ความส าเร็จของกิจการไม่จ าเป็นเสมอไปว่าต้องอาศัยการร่วมผนึกกันเสียทุก
เร่ือง เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นกิจการคงท าอะไรได้ยากเพราะขาดความคล่องตัว  และอีก
ประการแขกแทนที่จะได้เร็วกลับนานต้องอาศัยหลายปัจจัยก็เป็นผลเสียในทางตรง
ต้องระวัง  (สุบงกช, 2559) 

               ผู้บริหารมีอ านาจในการตัดสินใจไม่ต้องบอกกล่าวในเรื่องบางเรื่องที่สามารถตัดสินใจได้ 
ในการผนึกก าลังที่ต้องอาศัยปัจจัยหลายส่วนเพ่ือพัฒนากิจการค้าให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างราบรื่น ผล
การสัมภาษณ์ดังนี้ 

         การตัดสินใจเป็นส่วนที่ส าคัญอย่างมากในการพัฒนาองค์กรรวมถึงปัจจัยทาง
ธุรกิจเพื่อส่งผลต่อกิจการระหว่างกันได้เป็นอย่างดี  เพราะกิจการเมื่อคิดวางแผน
อย่างเป็นระบบที่ดีแล้วเราก็จะได้ผลต่างตอบแทนที่ดีแก่กันด้วย นี่เป็นอีกเห็นหนึ่งที่
ส าคัญ (สุชัย, 2559) 
         ความคิดอุดมคติ และแนวโน้มการพัฒนาร่วมกันต้องอาศัยกันเป็นเรื่อง
ธรรมดาที่ต้องให้ความส าคัญเพื่อการเติบโตของกิจการในอนาคต (สุนิจ, 2559) 

               จากข้อมูลการสัมภาษณ์วิเคราะห์ได้ว่า การผสานผนึกก าลังการด าเนินการร่วมกันเป็น
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารมีส่วนในการที่จะ
ท าให้เกิดการสร้างความเข้มแข็งในการส่งเสริม และการให้การสนับสนุนต่อระบบการบริหารจัดการ
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ให้เกิดความคิดร่วมกัน  การให้ความสอดคล้องทางด้านการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนไม่ให้เสีย
ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายถือว่าเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ควรต้องใช้อ านาจจากผู้บริหารเพ่ือวางรากฐาน
ในการที่จะด าเนินความสัมพันธ์ต่อกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ 
      4.3  ผลกระทบของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมด้านความไว้วางใจที่รักษา
ผลประโยชน์ร่วมกัน ที่มีต่อโอกาสทางการตลาด พบว่า ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรม
ด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน ส่งผลกระทบต่อโอกาสทางการตลาด เนื่องจาก การ
สร้างปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญที่ก่อให้เกิดความไว้วางใจได้ต้องมาจาก  ความเชื่อถือต่อกัน  ผลประโยชน์
ร่วมกันด้วยความเท่าเทียมในการด าเนินกิจการที่ตั้งอยู่บนความถูกต้องไม่ฉกฉวยโอกาสที่จะมาถึง 
ท าลายเพ่ือนร่วมกิจการค้าด้วยกัน รวมไปถึงความอยู่รอดระหว่างกิจการ  จากการสัมภาษณ์พบ
ประเด็นที่สอดคล้องได้แก่ 

         เราเข้าใจกันระหว่างกิจการไม่ว่าจะด าเนินการอย่างไร เราควรต้องปรึกษา
แลกเปลี่ยนกันบ้างเพื่อสอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน  เพราะเมื่อถ้าขาดความไว้ใจกัน 
เราก็ไม่สามารถที่จะด ารงอยู่เจ้าเดียวกันได้ อะไรที่พอแบ่งปันกันได้เราก็แบ่งกัน     
(สุพิชญ์, 2559) 
         ความส าคัญของชองการท ากิจการระหว่างกันที่ดีต้องมาจากความจริงใจ ที่จะ
สามารถร่วมกันคิดกันท าและปราศจากเงื่อนไขที่รู้สึกว่าเอาเปรียบกันมากเกินไป  
กิจการสามารถาจะอยู่รอดได้นั้นไม่ใช่อยู่ที่คน คนเดียว  ที่สามารถจะต้องเข้าใจ
หลักการร่วมกัน  เน้นความซื่อสัตย์ทางด้านจิตใจ บางครั้งเราก็บอกต่อเองละกัน     
(สุชิน, 2559) 
         กิจการถ้าขาดความไว้วางใจต่อกันและความซื่อสัตย์ในกิจการค้า ร่วมกันแล้ว
ย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ เลยที่จะท าให้กิจการสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ รวม
ไปถึงกฎหมายกติกาทางสังคมก็มีส่วนช่วยให้มีการแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม ไม่ท าให้
เกิดความเสียหายต่อกิจการอย่างแน่นอนในการเป็นหุ้นส่วนการค้า  (สุวิน, 2559) 

              กิจการขาดความทัดเทียมและการดูแลจากภาครัฐจึงท าให้ความเสมอภาคในการบริหาร
จัดการเกิดการไม่เป็นธรรมกันเองในด้านต่าง ๆ เพ่ิมภาระให้แก่สถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นเหตุผล
และปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทและความเป็นไปได้ของงาน ไม่ให้เกิด
ความเสียหาย การจดทะเบียนให้ถูกต้องและมีหลักธรรมาภิบาลจรรยาบรรณไม่เอารัดเอาเปรียบที่ดี
ต่อกัน  ตามบทสัมภาษณ์ดังนี้ 

         ภาครัฐออกกฎหมายใหม่ ๆ เพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการในระบบที่มี
กระบวนการวิธีที่ถูกต้องอยู่แล้ว แต่ไม่ไปด าเนินการกับผู้ที่ไม่จดทะเบียนกลับไม่ต้อง
รับภาระระเบียบใหม่ๆเสมือนหนึ่งว่าภาครัฐ ไม่สนใจดูแลกิจการที่อยู่ในระบบ (สุนิจ,  
2559) 
         ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยมีการแข่งขันสูง  ดังนั้นโรงแรมแต่ละแห่งจะต้อง
สร้างเอกลักษณ์สิ่งที่ดีถูกต้องตามกฎหมายระเบียบราชการก าหนดให้เป็นที่โดดเด่น 
ต่างจากที่อื่น ๆเช่นมีการบริการที่ดี  สไตล์การตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ ความ
สะดวกสบายเมื่อลูกค้ามาถึงที่  อาหารการกินอร่อย ใกล้แหล่งท่องเที่ยว (สุชัย,  
2559) 
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              จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า  ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน 
เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลก าไรในกิจการไม่ว่าจะการรักษาสิทธิประโยชน์โดยภาคราชการเป็นกลไก
ในการต้องเข้ามาดูแลให้ถูกต้องตามระเบียบ  ส่วนในทางตรงกันข้ามการจัดการทางด้านการบริการ
ลูกค้าและผลตอบแทนให้ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม  การด าเนินธุรกิจในระยะยาวนั้นต้องมองจาก
สิ่งแวดล้อมรอบด้านเพื่อผลของกิจการภายหน้า 
              4.4 ผลกระทบของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมด้านการร่วมสร้างคุณค่า
วัฒนธรรมต่างองค์กรที่มีต่อโอกาสทางการตลาด พบว่า ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรม
ด้านการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กรส่งผลกระทบต่อโอกาสทางการตลาด เนื่องจากการ
ยอมรับการข้ามวัฒนธรรมส่งผลต่อการด าเนินงานให้ได้ผลก าไรและ เรียนรู้ไปทิศทางที่ดีต่อกิจการ
ระหว่างกันเพ่ือส่งผลให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ต่อกิจการจากการสัมภาษณ์พบประเด็นที่สอดคล้องได้แก่ 

         เรามีพึ่งพาอาศัยกัน ระหว่างกิจการไม่ว่ากรณีจะยืมของเราถ้าเราไม่ได้ใช้ว่าง
เราก็ยินดี แบ่งปันกัน โดยปกติผู้บริหารสนิทสนมกันดีมีอะไรก็ช่วยเหลือกัน มี
อุปกรณ์ก็ยืมกันไป แต่อะไรถ้าจะต้องรีดหรือซักก็ให้ค่าซักรีดกันไปตามระเบียบ พูด
ง่ายๆ ว่าต้องพึงพากันระหว่างองค์กร (สุพิชญ์, 2559) 
         ผมคิดว่าการท าธุรกิจไม่สามารถท าคนเดียวได้ครับ มีอะไรก็ช่วยกันเขาพึ่งผม
และขณะเดียวกันผมก็พึ่งพาเขาเราอยู่แบบเกื้อกูลกันและกัน  กิจการไม่ใหญ่โตมาก
แต่ท าอย่างไรเอาใจเขามาใส่ใจเราและส่งสิ่งดีๆให้ลูกค้าเราได้ช่วยๆ กันไปครับ (สุวิน,  
2559) 
         การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส าหรับผมคิดว่าจ าเป็นมาก อะไรที่ไม่เคยเห็นมา
แลกเปลี่ยนกันผมว่าดีออก เพราะได้ดูว่าอะไรที่เรามีและอะไรยังไม่มี  แลกกันว่าเรา
จะเอาอะไรไปโชว์เขาและเขามีอะไรมาโชว์เราบ้างได้ประโยชน์ต่อกันมากมาย  
บางอย่างไม่ต้องบอก เราไปมาหาสู่กัน  พนักงานเองก็ได้รับความรู้ระหว่างกันและ
ระหว่างกิจการก็จะช่วยได้ครับ  (สุชัย, 2559) 

              กิจการถ้าไม่มีการพัฒนาจัดตั้งสมาคมกันข้ึนมาเฉพาะกลุ่มหรือการรวมพลังกันแล้ว ต่อไป
จะยากต่อการควบคุมในการด าเนินกิจการ  เพราะการแข่งขันนอกจากจะสูงแล้วถ้าขาดความร่วมกัน
กันแล้วระหว่างกิจการก็จะเป็นการล าบากมากในอนาคต  เพราะการสร้างความเข้าใจให้การท างาน
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือและปัจจัยหลายด้าน  จากการสัมภาษณ์เป็น
ประเด็นดังนี ้

         โรงแรมแบบอิสระ ควรต้องมีเครือข่าย เช่น เข้าชมรม สมาคมโรงแรรม เพื่อ
รวมตัวกัน ถกปัญหา และอุปสรรคที่พบเห็น  ไม่ เช่นนั้นจะไม่สามารถแข่งขันกีบ
โรงแรมแบบ Chain ได้เลย (สุนิจ, 2559) 
         จะท าอะไรก็ตาม  ถ้าไม่คิดช่วยเหลือคนอื่น แล้วใครจะมาช่วยเราไม่มีทาง
สมัยนี้เราท าเองคนเดียวทั้งหมดไม่ได้ น้ าพึ่งเรื่อเสือพึ่งป่า  อะไรก็ไม่แน่นอนท าไป
เถอะถ้าเราจะท าเพื่อกิจการเพื่อจะส่งผลที่ลูกค้าพึงพอใจแล้วจะกลับมาใช้บริการเรา
อีก เพื่อจะส่งผลดีต่อกิจการ (สุชิน, 2559) 

              จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า  การร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร
เป็นกิจกรรมที่ส่งผลถึงกิจการได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ต่อกัน
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การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับรู้ต่อการจัดตั้งเข้าชมรม หรือสมาคมต่าง ๆ เพื่อการรวมกลุ่มของโรงแรม
ให้มีประสิทธิภาพมีผลต่อกิจการในอนาคต   
 
5. ผลกระทบของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
              5.1 ผลกระทบของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมด้านความสามารถในการ
แบ่งปันความรู้ที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันพบว่า  ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจ
โรงแรมด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้ส่งผลกระทบต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
เนื่องจากการประกอบกิจการเพ่ือการติดต่อสัมพันธ์มีความจ าเป็นในการจัดการ ในการส่งผลต่อ
กิจการให้เป็นตามข้อก าหนดรวมถึงนโยบายของผู้บริหารกิจการเป็นหลัก รวมถึงความพึงพอใจแก่
ลูกค้าของโรงแรม จุดต่างแต่ละแห่งมีความเป็นอัตลักษณ์ที่ต่างกัน แต่ต้องมีความยืดหยุ่นที่จะปรับ
ตามสภาพแวดล้อมจะตามมาซึ่งความได้เปรียบทางการจัดการ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารธุรกิจ
โรงแรม พบว่าข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นนี้ว่า 

         ขณะที่เรามีการแบ่งปันกันเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆ ก็สามารถท าให้เราได้เปรียบ
คู่แข่งขันอื่นได้แล้ว ไม่ว่าจะทรัพยากร  สิ่งของยืมกัน  คุยกันบ้างบางโอกาส (สุชิน, 
2559) 
         ถ้าทางภาครัฐมีการปรับกลยุทธ์ร่วมกับโรงแรมในพื้นที่บ้างก็จะท าให้ กิจการ
ต่างๆ ของโรงแรมดีขึ้นสร้างสถานที่ท่องเที่ยวบ้าง เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มากข้ึน เป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจะเป็นผลให้ธุรกิจโรงแรมสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และ
เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนต่าง ๆในจังหวัดด้วย (สุนิจ, 2559) 
         ท าอะไรก็ได้ร่วมกันเพื่อให้กิจการมีการตื่นตัวอยู่อย่างสม่ าเสมอ การท าความ
ร่วมมือกันก็ช่วยให้ยอดเพิ่มขึ้นได้ในการเข้าพักของแขก ถ้าอยู่เฉยๆคนเดียวท าไรก็
ล าบากสมัยนี้ น่ากังวลมากยิ่งร้ายช่วงหมดฤดูท่องเที่ยวไม่ท าความร่วมมือกัน ยอดก็
ลดลงดังนั้นต้องดูแลกันเพื่อจะได้มีแขกมาใช้บริการ (สุวิน, 2559) 

              ความสามารถในการแบ่งปันความรู้เป็นการสร้างมูลค่าต่อการพัฒนากิจการของโรงแรมใน
การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  เกิดผลที่ดีต่อกิจการในการให้ข้อมูลแก่กัน และรวมถึงการ
เรียนรู้กันในด้านต่าง ๆไม่ว่าการส่งข่าวสาร  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างองค์กร ยอมรับซึ่งกันและกัน
ไม่โจมตีกันให้ได้เกิดความเสียหายแก่กิจการธุรกิจ 

         เราไปมาหาสู่กันเรื่อย ถ้ามีโอกาสเราก็พาพนักงานไปดูกิจการเขาเช่น โรงแรม
ดุสิตธานี รีเจ้นท์ หัวหิน หรือไม่ก็โรงแรมใหญ่ๆ เราก็ไปดูกันเพื่อจะได้แลกเปลี่ยน
ทัศนคติกัน สอบถามข้อมูลเพื่อน าไปปรับปรุงกิจการให้ทันต่อสภาพแวดล้อมรอบข้าง 
คือพูดง่ายๆ ว่าต้องเข้าใจบริบทตลอดไม่นั้นจะไม่ยิ่งแย่ถ้ากิจการไม่มีลูกค้า เราต้อง
พัฒนาตลอดเวลา (สุพิชญ์, 2559) 

              จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า  ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ที่มี
ต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ท าให้กิจการต้องมุ่งเน้นการปรับวิสัยทัศน์และการมุ่งมั่นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจการอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นการส่งเสริมระหว่างกันร่วมกันสร้างมูลค่าส่งกลับ
มายังองค์กรหรือกิจการโรงแรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล 
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               5.2 ผลกระทบของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมด้านผสานผนึกก าลังการ
ด าเนินงานร่วมกันที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน พบว่า  ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจ
โรงแรมด้านผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกันไม่ส่งผลกระทบต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
เนื่องจาก โรงแรมแต่ละท่ีจะมีความเป็นธุรกิจส่วนตัวมากกว่าการจะไปร่วมมือร่วมแรง ร่วมงานกันทุก
เรื่องและส่งผลต่อการสร้างความส าเร็จต่าง ๆภายในองค์กรมากกว่าภายนอกองค์กรที่จะมีความ
ผูกพันกัน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารธุรกิจ พบข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นนี้ว่า 

         การผสานผนึกก าลังร่วมกัน ไม่จ าเป็นต้องจับมือกันร่วมกันทุกเรื่อง มันเป็น
อุดมคติและนโยบายแต่ละที่ต่างกัน (สุนิจ, 2559) 
         บางครั้งการท าอะไรที่ต้องพึ่งพาคนอื่นเขามากๆ  ไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่มัน
ต้องมองมุมกว้างๆ เพราะแต่ละคนการบริหารต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการสร้างปึกแผ่น
ต่อการบริหารงานร่วมกันเท่าไหร่นักเพราะโดยมาจัดหากลยุทธ์กันเองไม่เกี่ยวข้องใน
การส่งผลต่อกิจการแต่อย่างใด (สุชัย, 2559) 
         โรงแรมเกิดขึ้นมากมายปรับตัวแทบไม่ทัน ในฐานะผู้บริหารกิจการต้องคอย
ติดตามและปรับกลยุทธ์อยู่เสมอ ถ้าจะไปร่วมงานกับใครหรือมาแชร์กันคงล าบาก
ต้องแข่งขัน (สุวิน, 2559) 
         ถ้าพูดถึงการสร้างความร่วมมือต่อกันช่วงการแข่งขันที่สูงไม่เห็นด้วยเพราะ
ส่วนใหญ่มักเกิดการแข่งขันด้านราคากันมากและสูงคิดและคาดหวังด้านผลก าไรเป็น
หลัก ไม่ได้มองการบริการร่วมกันที่ดีขององค์กรเท่าไหร่นัก หากเกิดความร่วมมือที่
มากกว่าที่เป็นโดยกลุ่มธุรกิจเดียวกัน จะสามารถเป็นข้อต่อรองกับบรรดา Agency ที่
มุ่งผลก าไรอย่างเดียว  และหันไปพัฒนาเรื่องการบริการที่ดี และพัฒนาบุคลากรใน
องค์กร ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีพอใจมากข้ึน (สุพิชญ์, 2559) 

               จากข้อมูลการสัมภาษณ์วิเคราะห์ได้ว่า  การผสานผนึกก าลังการด าเนินการร่วมกันไม่
ส่งผลกระทบต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพราะเมื่อกิจการมีความรู้ความสามารถและสร้างอัต
ลักษณ์ให้มีต่อกิจการอยู่แล้วไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องไปร่วมพลังกับกิจการอ่ืนแบบมากมายและเกิด
ความเสี่ยงในการลงทุนต่อระบบธุรกิจ ในเมื่อไม่สร้างความร่วมมือกับกิจการอยู่แล้วก็ไม่จ าเป็นที่ต้อง
จะไปสร้างข้อผูกมัดต่าง ๆ มากมาย เพ่ือประสิทธิภาพของกิจการและสาขาอ่ืนๆ  
               5.3 ผลกระทบของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมด้านความไว้วางใจที่รักษา
ผลประโยชน์ร่วมกัน พบว่า ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมด้านความไว้วางใจที่รักษา
ผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่ส่งผลกระทบต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน เนื่องจาก การร่วมจัดการ
เครือข่ายในด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแบ่งปันกันมีน้อยการให้ข้อมูลกัน และความพร้อมที่จะ
ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างกันน้อยมาก ไม่เสมอไปจะเป็นปัญหาอย่างมากในการรักษา
ประสิทธิผลของกิจการภายหน้า เมื่อสัมภาษณ์ผู้บริหารได้ข้อมูลพบประเด็นดังนี้ 

         สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันการที่จะไว้วางใจกับใครต้องมีความตระหนักในการ
ซื่อสัตย์ต่อกันและไม่ท าให้อีกฝ่ายเสียหาย แต่ก่อนศักยภาพของพนักงานดีกว่าคน
ปัจจุบันที่จะตั้งหน้าตั้งตาท างานที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีได้ มีความอดทน  เรียนรู้  และ
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดีส่วนพนักงานปัจจุบันตรงกันข้ามหมด บางทีต้องบอก
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เลยว่าต้องอบรมกันบ่อยๆ และก็ฝึกหลายรอบกว่าจะเพิ่มเติมให้เก่งรวมถึงท าให้เกิด
ประสิทธิภาพต่องานอย่างใจรัก (สุชัย, 2559) 
         การท างานร่วมกันกับการแลกเปลี่ยนระหว่างโรงแรม ผมท ายากบางเร่ืองที่ให้
ได้ทักษะดีมีความตกลงข้อคิดและอย่างอื่นหลายอย่างบางครั้งคิดว่าเราจะท าคนเดียว
คงไม่ได้ต้องแชร์ความคิด กระบวนการท างานกัน (สุชิน, 2559) 
         แม้ว่าเราจะมีคู่แข่งขันกันด้านโรงแรมจ านวนมาก แต่สิ่งหนึ่งที่เรามาช่วยกัน
ยามที่ใครต้องการยืมทรัพยากรอะไรเราก็ยินดีช่วย กันแต่ไม่ใช่ทุกเรื่อง แต่ความเป็น
มิตรภาพในเกมส์เป็นสิ่งที่ดีส าหรับการท างานหาประสบการณ์แก่กัน (สุวิน, 2559) 

 
               กิจการเริ่มต้นด้วยการให้ประสบการณ์แก่กันย่อมมีขีดจ ากัดในการให้การช่วยเหลือกันได้ 
แต่อย่ามองว่างานอะไรก็ได้ท าไป ถ้าไม่มีหัวใจรักงาน ต้องพยายามปรับปรุงกันอย่างสม่ าเสมอผล
สัมภาษณ์มีดังนี ้

         การปรับปรุงและคิดร่วมกันยังมีน้อยในกิจการโรงแรม ต้องพัฒนาปรับปรุง
หลายเร่ืองต่างคนต่างท าบ้าง แต่ไม่ใช่ทั้งหมดและท าอะไรเพื่อผลประโยชนต์่อกันเป็น
เร่ืองยาก (สุพิชญ์, 2559) 
         ถ้าคิดจะท าอะไรแล้วส่งผลที่ดีต่อกิจการ เราควรต้องคุยและเก็บเรื่องเล็กๆ 
น้อยๆ มาไว้คุยกันไม่ใช่ปล่อยไปตามเรื่อง อาจส่งผลเสียต่อธุรกิจอย่างมากและไม่
ส่งผลที่ดีต่อกิจการไปสู่ลูกค้าเพื่อท ายอดได้ดี  (สุนิจ, 2559) 

               จากการสัมภาษณ์วิเคราะห์ได้ว่า  ด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน เป็น
ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายและเป็นลักษณะและความสามารถในการที่ต้อง
ประสานงานสู่องค์กรภายนอกเพ่ือต้องการ สร้างความยั่งยืนทางการค้า มีการจัดการระหว่าง
หน่วยงานกิจการโรงแรมเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นทักษะและหาประสบการณ์ต่างๆ เพ่ือให้ได้รับโอกาส
และความได้เปรียบของกิจการ 
                5.4 ผลกระทบของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมด้านพบว่า  ศักยภาพกล
ยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมด้านการร่วมสร้างวัฒนธรรมต่างองค์กร  ส่งผลกระทบต่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน เนื่องจาก การด าเนินธุรกิจโรงแรมเมื่อมีความสัมพันธ์ทางเครือข่ายย่อม
ส่งผลโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการยอมรับระหว่างกันเพ่ือความอยู่รอดของกิจการ พฤติกรรม
รวมถึงกระบวนความคิดอย่างเป็นระบบ น ามามาซึ่งผลก าไรและประสิทธิภาพ เช่น การศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันประสบการณ์ต่างองค์กร เพ่ือร่วมสร้างวัฒนธรรมต่างองค์กร จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร  พบประเด็นที่สอดคล้องได้แก่     

         เราช่วยกันดูแลมีอะไรก็มาท าความเข้าใจกัน มีการแสดงเวลาไม่ตรงหรือผิด
เวลาเราจะโทรหากันท างานร่วมกันเป็นทีมเพราะช่วงฤดูกาลแขกเยอะ การแสดงต้อง
หมุนไปแต่ละที่เราก็ช่วยกันท าให้ลูกค้าสบายใจที่สุด  (สุพิชญ์, 2559) 
         บางครั้งอย่าไปคิดว่าความสัมพันธ์ต่อกันของโรงแรมไม่เกี่ยวกัน เดี๋ยวนี้ไม่ได้
คิดแบบนั้นหมดสมัยไปแล้ว เรามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันบ้างประสบการณ์บ้างช่วย
สร้างความเป็นเลิศต่อกิจการระหว่างกันได้มาก ผลประกอบการตลอดระยะเวลาช่วง 
คร่ึงปีแรก และคร่ึงปีหลัง ค่อนข้างดี (สุวิน, 2559) 
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         กิจการต้องคิดท าใหม่ ๆ อะไรก็ได้ที่ร่วมมือกันแล้วส่งผลดีต่อกิจการผมก็ท า
ทั้งนั้น บางทีเขาขาดสิ่งของ หรือจะมาดูงานของเรา  เป็นการดีเลย แสดงว่าเรามีดี
มากกว่าเขา และเราก็คุยต้อนรับขับสู้กันตามโอกาส มีอะไรก็มาแบ่งปันกันอย่าไปคิด
ว่าเขาจะมาล้วงลับอะไรของเรา ยิ่งให้ยิ่งได้ว่าง ๆเราก็ไปดูงานเขาบ้างท าให้พนักงาน
เราเกิดความคิดดีในการท างานต่อไปได้ (สุชัย, 2559) 

               กิจการมองเห็นว่าสิ่งเป็นประเด็นส าคัญนั้นคือ ต้องมีสังคมต่างองค์กรเพ่ือสามารถน าไปสู่
ความร่วมมือกันที่มีความต่างทางด้านวัฒนธรรม การประสานงานกันไม่ว่าจะฝึกอบรมพนักงาน
แลกเปลี่ยนต่อกันท าให้เกิดทัศนคติที่ดี ส่งผลให้กิจการมียอดขายและเพ่ิมประสิทธิภาพ  ตามผลการ
สัมภาษณ์ดังนี้ 
 

        ดิฉันว่าการที่จะท าความร่วมมือกันระหว่างโรงแรมย่อมส่งดีต่อกิจการเพราะ 
การน าประสบการณ์และการที่จะอบรมให้พนักงานได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กว่าเดิมที่เขา
ท าอยู่เขาจะได้เอาสิ่งนั้นมาปรับกระบวนการท างานได้ดีขึ้น และย่อมส่งผลดีต่อ
กิจการตามมาด้วย (สุนิจ, 2559) 
        ถ้าเราปรับอะไรบ่อยๆ โดยดูและฟัง คนอื่นบ้างก็ส่งผลดีต่อกิจการอย่าง
สม่ าเสมอถ้าไม่ดีก็ไม่เอามาท า ถ้าดีก็ลองเอาท าดูจนกว่ามันจะดี ไม่มีอะไรดีทั้งหมด 
ลองมาต่างคนต่างมองเป็นกระจกแก่กันดูซิว่าเราพอจะปรับอะไรได้บ้าง (สุชิน, 
2559) 

               จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การร่วมสร้างวัฒนธรรมต่างองค์กรเป็น
กิจกรรมที่สามารถสร้างคุณค่าที่ดีต่อการพัฒนาองค์กรที่ร่วมกันคิดและตระหนักถึงกิจกรรมต่างๆ โดย
ไม่หวังผลก าไรมากนักแต่ต้องมีการสร้างพฤติกรรมที่ดีต่อกัน มีอะไรต้องคิดและแลกเปลี่ยนกันอยู่
เสมอก็จะท าให้การเติบโตของกิจการมีความต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
6. ผลกระทบของความผันผวนทางสภาพแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสทางการตลาด
และผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
               ความผันผวนทางสภาพแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยสามารถอธิบายได้ว่า 
เป็นปัจจัยที่คาดว่าน่าจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานที่จะท าให้เกิดความสามารถในการ
แข่งขันกิจการนั้นลดลง  ไม่ว่าจะเป็นในด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  ด้านการเมืองกฎหมายที่มี
การปรับเปลี่ยน ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  กล่าวคือ 
ความผันผวนทางสภาพแวดล้อมอาจเป็นหนทางได้ทั้งโอกาสและอุปสรรคในการบริหารกิจการ ท าให้
เกิดขึ้นได้ทั้ งจุดแข็งของกิจการและจุดอ่อนของกิจการได้ เสมอ ดังนั้น ความผันผวนทาง
สภาพแวดล้อม จึงมีความสัมพันธ์กับโอกาสทางการตลาดกับผลการด าเนินงาน  เช่น การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศและสภาพเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบ
หลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านต้นทุนในการด าเนินกิจการที่สูงขึ้นเป็นล าดับ  ตัวอย่างเช่น สิ่งของ
เครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นด้านอุปโภคและบริโภคมีราคาแพงขึ้นเป็นล าดับ  ราคาน้ ามันกลไกส าคัญในการ
ก าหนดพ้ืนฐานของเศรษฐกิจในประเทศและโลก ไม่มีความแน่นอนต่อการด าเนินกิจการและธุรกิจที่
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แน่นอน   ดังนั้นการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ต้องมีหลักวิธีการด าเนินการ ที่เหมาะสมเพ่ือที่จะ
ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของโรงแรมด้วย 
               นอกจากผลกระทบของความผันผวนทางสภาพแวดล้อมที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
โอกาสทางการตลาดแล้วและผลการด าเนินงานของธุรกิจ  พบว่า  ความผันผวนทางสภาพแวดล้อม
ส่งผลกระทบต่อโอกาสทางการตลาดและผลการด าเนินงานธุรกิจเนื่องจาก  ความผันผวนของ
สภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ส่งผลที่ดีต่อการท าโอกาสทางการตลาดให้กิจการได้เป็นอย่างดี ไม่ว่า
สภาพแวดล้อมที่แย่ก็ส่งผลที่ดีต่อกิจการธุรกิจได้เป็นอย่างดีในการส่งผลที่ดีต่อกิจการอย่างมั่นคง  
ปัจจุบันการคิดและการสร้างก่อนย่อมส่งผลดีต่อกิจการเป็นล าดับ การสัมภาษณ์ผู้บริหารธุรกิจ
โรงแรมสอดคล้องประเด็นนี้ 

        เราได้ประโยชน์จากการที่น้ าท่วมปี 54 อย่างมากคนในกรุงเทพมาจองที่พัก
นานหลายเดือนและบางคนก็มาอยู่นานเลย ค่อนข้างส่งผลดีต่อกิจการอย่างมาก    
(สุพิชญ์, 2559)  
        โอกาสเราดีมากๆ ในการเข้าจองที่พักของลูกค้าตลอดทั้งปี มีเรื่อยๆ ไม่ขาด 
ยุโรปเนเธอร์แลนด์  เบลเยี่ยม อังกฤษ  และฝรั่งเศส หนาวจัดก็มาพักผ่อนในประเทศ
ไทยเรามีความสุข ความพร้อม และที่พักอาศัยสะอาดมีความเป็นส่วนตัวสูง ไม่
จ าเป็นต้องมากเรื่องแต่เขาพึงพอใจเราผมเชื่อว่ายังมีอะไรดีรออีกมาก (สุวิน, 2559) 
        การที่จะท าอะไรควรค านึงถึงสภาพแวดล้อมและความผันผวนให้ดีก่อนเสมือน
ว่าเราต้องพร้อมรับ ไม่ใช่พอเกิดปัญหาขึ้น  แล้วป้องกันคงจะแย่ล าบากแถมลูกค้าก็
หายด้วย ท าดีก็ย่อมส่งผลที่ดีต่อกิจการในสร้างโอกาสที่ต่อทางด้านตลาดที่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ (สุชัย, 2559) 

               กิจการได้คิดและสร้างสิ่งใหม่ๆ ในความผันผวนทางสภาพแวดล้อมที่ลูกค้ามาใช้บริการ
จ านวนไม่ใช่น้อยในแต่ละปีส่งผลที่ดีต่อการตลาด ได้ไม่ใช่น้อย  ส่งผลต่อกิจการในยอดขายและจองที่
พักของโรงแรมได้เป็นอย่างดีต่อเนื่อง 

        เมื่อมีเวลาสิ่งหนึ่งที่ทางโรงแรมท าเป็นประจ าและสม่ าเสมอนั้นคือ การปรับ
สถานที่ใหม่ๆอยู่เสมอ ไม่ว่าตัวอาคารโรงแรม  ภายในโรงแรมและห้องพักต้องใหม่
แปลกอยู่เร่ือยๆ เราจะท าให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่เบื่อ สร้างโอกาสที่ดีให้รักษาลูกค้าเดิมได้ 
ไม่ว่าจะมีการชะลอตัวของเศรษฐกิจก็ตาม (สุนิจ, 2559) 

              จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถท าการวิเคราะห์ได้ว่า  โอกาสทางการตลาดส่งผลกระทบ
ให้กิจการสามารถด าเนินธุรกิจได้อยู่บนพื้นฐานความผันผวนทางสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีเป็นการ
สร้างผลก าไรให้เกิดขึ้นกับธุรกิจประสานความสัมพันธ์ต่อระบบการด าเนินกิจการของโอกาสทาง
การตลาดกับผลการด าเนินงานของธุรกิจที่ดี เช่น  มีการเติบโตของผลก าไร รายได้  ยอดของลูกค้า
จ านวนมาก  ภาพลักษณ์ที่ดีในการประกอบธุรกิจจนได้รับการยอมรับจากลูกค้า  ยังรักษาลูกค้าราย
เก่าได้และมีลูกค้ารายใหม่เพ่ิมขึ้นและเกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ทางการค้าธุรกิจเพ่ิมเป็นล าดับ
ต่อเนื่อง 
 
7. ผลกระทบของความผันผวนทางสภาพแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์ระหว่างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันและผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
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               ความผันผวนทางสภาพแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยสามารถอธิบายได้ว่า 
เป็นปัจจัยที่คาดว่าน่าจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานที่จะท าให้เกิดความสามารถในการ
แข่งขันกิจการนั้นลดลง  ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ  บทบาทด้านการเมืองและ
กฎหมาย ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  กล่าว ได้คือ ความผันผวน
ทางสภาพแวดล้อมอาจเป็นหนทางได้ทั้งโอกาสและอุปสรรคในการบริหารกิจการ ท าให้เกิดขึ้นได้ทั้ง
จุดแข็งของกิจการและจุดอ่อนของกิจการได้เสมอ ดังนั้น ความผันผวนทางสภาพแวดล้อม จึงมี
ความสัมพันธ์กับความได้เปรียบทางการแข่งขันกับผลการด าเนินงาน  เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สภาพเศรษฐกิจภายในประเทศและสภาพเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบหลายด้านต่อต้นทุนของกิจการ
มากขึ้น เช่น ด้านราคาน้ ามันที่สูงตามล าดับ  รวมถึงสถานการณ์ทางด้านการเมือง ที่ไม่แน่นอนท าให้
บทบาทการท างานของภาครัฐบาลเกิดการชะลอตัวและพฤติกรรมของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา  ส่งผลให้กิจการต้องมีการปรับตัวและปรับปรุงพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้การ
ด าเนินงานของกิจการส่วนใหญ่ต้องค านึงถึงในด้านกรอบกติกาสากลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
เพ่ือให้มีการด าเนินงานให้เกิดความสอดคล้องกับด้านนโยบายและกฎระเบียบ  ข้อก าหนดการบังคับ
ใช้รวมถึงความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างแม่นย าถูกต้อง  เหมาะสมกับธุรกิจโรงแรม 
               ส าหรับผลกระทบความผันผวนทางสภาพแวดล้อม ที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการด าเนินงานของธุรกิจ พบว่า  ความผันผวนทางสภาพแวดล้อมไม่
ส่งผลกระทบต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการด าเนินงานของธุรกิจ เนื่องจากความผัน
ผวนทางสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  รวมถึง
สถานการณ์ทางด้านการเมืองที่ไม่มีความแน่นอนรวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ล้วนเป็นปัจจัยที่ส าคัญภายนอกท่ีกิจการไม่สามารถควบคุมได้ทั้งสิ้น  ในมุมมองของผู้บริหารได้มองว่า  
ไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะมีความผันผวนมากน้อยเช่นไรก็ตาม  ถ้ากิจการสามารถจัดสรรทรัพยากรและ
ค านึงการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดีได้ ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารธุรกิจโรงแรมสอดคล้องกับ
ประเด็นนี้ 

        เมื่อมีการปรับเปลี่ยนด้านนโยบายภาครัฐ เราก็ต้องปรับตัวเสมอบางครั้งรัฐไม่
สามารถลงมาดูแลเราได้เลยเราต้องพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุด ถ้ามัวรอกิจการยิ่งแย่ไป
ใหญ่ (สุชัย, 2559) 
        พอเกิดเหตุจลาจลทีในประเทศกิจการของพวกเราแย่ อย่างเห็นได้ชัดถ้าเราไม่
หากลยุทธ์วิธีการเพื่อมาป้องกันเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแบบชนิดฉับพลันทัน
ด่วนเราก็แย่ ไม่ได้สร้างผลตอบแทนที่ดีเลยถ้ารัฐไม่ชัดเจนกิจการโรงแรมก็จะแย่ตาม
ด้วยเพราะนโยบาย และท่าทีของภาคราชการ (สุวิน, 2559) 

               กิจการต้องสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ เกิดขึ้นในแต่ละประเด็นได้เพ่ือ
น ามาเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ปรับปรุงและสามารถพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการด าเนินงานของ
กิจการโรงแรมให้สามารถขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง 

        ลูกค้าสมัยนี้ เขามีตัวเลือกมาก ถ้าเรามัวช้าไม่ทันยุคสมัยไม่ว่าจะการ
ปรับเปลี่ยนสถานที่ให้ดูดีตลอดเวลา สร้างสิ่งสวยงาม มีความแปลกตาอยู่ตลอดจะไม่
เบื่อและจะช่วยลดอ านาจการต่อรองทางที่พักได้มาก ถ้าเรามีการพัฒนาเร่ือยๆ ส่งผล
ดีตามมา (สุชิน, 2559) 
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        ถ้าไม่ปรับตามกระแสโลกไม่ว่าจะในหรือต่างประเทศก็ตาม ย่อมส่งผลเสียต่อ
กิจการทางตรงและส่งผลกระทบทางอ้อมต่อกิจการแน่นอน หยุดนิ่งไม่ได้ (สุบงกช, 
2559) 

                จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า  ปัจจัยที่ส าคัญในด้านความผันผวนทาง
สภาพแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ  การเมืองรวมทั้งพฤติกรรมลูกค้าไม่ส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของกิจการเพราะถ้าเมื่อกิจการมีความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรที่คุ้มค่า  มีการจัด
กระบวนการด าเนินงานที่ค านึงถึงด้านกรอบเงื่อนไขทางด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมส่งผลให้สามารถ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้ 
   
8. ผลกระทบของโอกาสทางการตลาดที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
               ธุรกิจโรงแรมนับว่าเป็นการจัดการด้านอุตสาหกรรมทางด้านการบริการ  ปัจจัยที่เป็น
หลักส าคัญในการชี้วัดทางด้านความส าเร็จจากผลการด าเนินงานของธุรกิจจึงต้องเกิดจากการที่
กิจการต้องให้ความส าคัญมุ่งเน้นไปที่การด าเนินงานที่จะตอบสนองความต้องการนของผู้มีผลได้เสีย
ต่อกันอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง  เพ่ือให้เหมาะสมและเป็นการท าเครือข่ายที่ดี ต่อกันขององค์กร 
กิจการต้องมีการปรับปรุงการให้บริการสถานที่ และการคิดหาวิธีการอยู่เสมอให้มีความสมดุลในการ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าท าให้เกิดผลการด าเนินงานที่เกิดประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร 
               ในการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงแรม ข้อมูลเชิงลึกพบว่า  โอกาสทางการตลาดส่งผลกระทบ
ต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ  เนื่องจาก  กิจการได้ประโยชน์จากการสร้างพันธมิตรทางการค้าและ
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานที่ หาจุดแข็งลดจุดอ่อนให้มีความสัมพันธ์กันอย่างลงตัว  มองปัญหา
เล็กน้อยและแก้ไขอย่างสม่ าเสมออยู่ตลอดเวลา  สร้างความประทับใจให้ลูกค้าในด้านการบริการและ
ตัวพนักงาน 

        โรงแรมของเรามีการอบรมและพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอให้เป็นมาตรฐานสากล 
เราไม่มองข้ามปัญหาเล็กน้อยให้หลุดไป พยายามดูแลใกล้ชิดลูกค้าตลอดเวลาเมื่อเขา
ต้องการอะไร (สุนิจ, 2559) 
        เราเน้นสถานที่ ที่ใหม่และพร้อมต้อนรับลูกค้าตลอดเวลา ด้านต่างๆ เช่น ที่พัก  
การบริการ  การใส่ใจลูกค้าเวลามีปัญหาอะไรเราต้องติดตาม  สอบถามทุกประเด็น
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจเราย่อมท าให้เกิดผลดีภายหน้า (สุวิน, 2559) 

               กิจการพยายามสร้างกิจกรรมที่ดี ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ให้ส่วนลดในบางโอกาสเพ่ือ
เป็นการดูแลลูกค้าและเป็นการกระตุ้นยอดขายในเดือนที่นอกฤดูกาลท่องเที่ยวมาถึง เพ่ือเป็นการ
ต่อรองทางตรงให้ลูกค้าได้เลือกและความเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการ รวมถึงการสร้าง
ศักยภาพที่ดีต่อกิจการโรงแรมอย่างเป็นระบบ ด าเนินงานภายใต้ ระเบียบ  แบบแผน และตาม
ข้อบังคับของสมาคมโรงแรม  และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้นดังบทสัมภาษณ์ผู้บริหาร
พบ ประเด็นที่สอดคล้องดังนี้ 

        ในเทศกาลปีใหม่  คริสต์มาสหรือแม้กระทั่งวันขอบคุณพระเจ้าเราก็ให้
ความส าคัญทั้งหมดเพราะลูกค้าเราเป็นชาวต่างชาติเป็นหลัก  การจัดให้ความส าคัญ
ลักษณะนี้เป็นการสร้างความประทับใจให้ลูกค้าเราก็หวังว่าจะช่วยให้เขาหันหลังมา
หาเราอีกภายหน้า (สุบงกช, 2559) 
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        โอกาสทางการตลาดที่ดีเราควรต้องพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอไม่ว่าจะความ
หลากหลายของงานเพราะการปรับปรุงงานที่ดีย่อมท าให้เกิดผลก าไรที่ดีต่อกิจการ ก็
เป็นการสร้างโอกาสที่ดีต่อธุรกิจได้เป็นอย่างมาก หาหลักวิธีการอยู่เสมอ (สุวิน, 
2559) 

               จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า  การด าเนินงานที่สร้างโอกาสทาง
การตลาด ส่งผลให้กิจการสามารถด าเนินงานธุรกิจได้เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่าง
โอกาสทางการตลาดกับผลการด าเนินงานของธุรกิจที่ดี เช่น เกิดการเติบโตของรายได้เพ่ิมขึ้น มีอัต
ลักษณ์และภาพลักษณ์ที่ดีในการประกอลบกิจการเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า สามารถที่จะรักษาฐาน
ลูกค้าเก่าและมีลูกค้ารายใหม่เพ่ิมขึ้นและเกิดความเป็นเครือข่ายทางด้านความสัมพันธ์ธุรกิจเพ่ิมขึ้น
ออย่างต่อเนื่อง 
 
9. ผลกระทบของความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
               การจัดการธุรกิจโรงแรมนับว่าเป็นอีกธุรกิจหนึ่งซึ่งเป็นภาคการบริการ ที่มีความแตกต่าง
กันในบริบทด้วยปัจจัยหลายด้านด้วยกันมีความคาดหวังจากการด าเนินธุรกิจต้องมีผลเกิดจาก  การที่
กิจการมุ่งเน้นการด าเนินงานที่ต้องสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน หวังผลสูงในการสร้าง
มูลค่าและเป็นการเพ่ิมศักยภาพเครือข่ายต่อองค์กรธุรกิจของกิจการโรงแรมด้วยกันด้วยความร่วมมือ
อย่างดี นอกจากจะค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันด้วยดีแล้วต้องมองถึงปัจจัยรอบด้านกับผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งภายใน ภายนอกกิจการเพ่ือจุดมุ่งหมายเดียวกันคือความพึงพอใจของลูกค้าและ ผลการด าเนินงา
นาของธุรกิจ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
               จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลักผู้บริหารด้านโรงแรมพบว่า การแข่งขันมี
ปัจจัยหลายด้านเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจของผู้บริโภค การเกิดขึ้นของโรงแรมจ านวนมากและ การ
ให้บริการด้านต่างๆ ยังมีขีดจ ากัดของพนักงานยังขาดประสบการณ์ในการท างาน รวมถึงปัญหา
สภาพแวดล้อมที่ลูกค้าต้องการสถานที่รวมถึงขีดจ ากัดหลากหลายด้าน ที่ต้องปรับเข้าบริบท  
งบประมาณในการปรับปรุงให้สถานที่รอบๆ  ทั้งภายในภายนอกต้องมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเมื่อ
ถึงเวลา ยอมรับถึงสภาพปัญหาด้านการเมือง สังคม  ที่ไม่นิ่งมีผลกระทบในภาพรวมของโรงแรม
เหมือนกันหมด  ดิน ฟ้า  อากาศ ที่ไม่แน่นอนปรับตัวกันไม่ทันต่อสภาพที่มีการหมุนเปลี่ยนไวมาก 
การจัดการด้านตัวพนักงานยังมีขีดจ ากัดหลายด้านไม่ว่าความเชี่ยวชาญการให้บริการที่ดี  การใส่ใจ
ดูแลลูกค้า ยังมีข้อจ ากัดที่เป็นผลเสียต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  การสัมภาษณ์
ผู้บริหารธุรกิจโรงแรมสอดคล้องประเด็นนี้ 

         กิจการโรงแรมไม่ใช้ว่าจะบริการดีอย่างเดียว สมัยนี้ต้องมีจิตอาสาดูแลและ
เชื่อมั่นในอาชีพด้วยเพราะลูกค้าเป็นนายของเราที่เราควรต้องใส่ใจดูแลเขาตลอดที่
เขามาอยู่กับเราไม่เช่นนั้น เราก็อยู่ล าบากเพราะการแข่งขันสูงทุกวัน (สุพิชญ์, 2559) 
         เมื่อใดก็ตามถ้าเราคิดว่าเราพร้อมตลอด นั่นหมายถึง เราจะเป็นผู้แพ้เสมอ 
การแข่งขันทุกวันนี้ต้องพึงพากันไม่ว่าจะมากน้อย เราอาจอยู่ล าบากถ้าเราขาดการ
ร่วมพันธมิตร แข่งขันก็สูงท าอะไรต้องช่วยกันน าพาไปไม่ว่าจะด้วยวิธีใดเกื้อกูล
แบ่งปันกันช่วยได้ดีไปเกินคร่ึงแล้ว (สุวิน, 2559) 
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               กิจการต้องการความคิดที่ทันเวลา แข่งกับเวลาสามารถให้กิจการรู้เท่าทันคนอ่ืนเขา ถ้า
ไม่ทันนั่นหมายถึงระบบมีปัญหาไม่ว่าในเรื่องระบบสารสนเทศ  เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกิดความ
ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊ค ไลน์  ทวิสเตอร์ หรือช่องทางอ่ืน ๆ ต้องน ามาใช้หมดเพ่ือความเข้มแข็งที่
จะเกิดกับองค์กรในภาคธุรกิจโรงแรม ปัญหาต่าง ๆค่อยแก้ไขมองทีละด้านว่ามีอะไรบ้างต้องปรับก็
ต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เพ่ือการจัดการด้านกิจการให้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการ
สัมภาษณ์ประเด็นนี้ 

         ถ้ายังไม่ทันคนอื่นเขา การที่ไม่ยอมรับเทคโนโลยีก็เหมือนปิดกั้นตัวเอง ต้อง
เปิดโลกทัศน์ใหม่เพื่อการเติบโตและการก้าวทันกิจการอื่นเขา เพราะถ้าไม่ปรับเราก็
เจอปัญหาตลอดเพราะไม่ได้ช่วยท าให้กิจการเราโตขึ้นลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภค ดูข่าวสารทางเทคโนโลยีมากกว่าจะดูแผ่นพับ แผ่นปลิวที่จะเหมือนแต่ก่อน 
(สุบงกช, 2559) 
         เร่งปรับปรุงให้ทันสมัย การเข้าถึงลูกค้าได้จ านวนทีละมากๆ ไม่ต้องกังวล
ค่าใช้จ่ายก็น้อยข้อมูลทั่วถึงท าให้ลูกค้าได้เห็น ก็เป็นการปรับวิสัยทัศน์ให้มีการสู้ราย
อื่นได้ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้เปรียบเขาพร้อมเสมอในการแข่งขัน (สุชัย, 2559) 

               จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขันในทาง
ธุรกิจ นั้นยังมีข้อจ ากัดหลายด้านไม่ว่าความไม่แน่นอนทางการเมือง พนักงาน สภาพแวดล้อมด้านต่าง 
และเทคโนโลยีที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลกระทบต่อ ผลการด าเนินงานของกิจการ 
เพราะเมื่อถ้ากิจการยังขาดปัจจัยสนับสนุนกิจการให้มีความหลากหลายด้าน และเกิดการยอมรับที่มี
ประสิทธิภาพที่ดีได้ก็จะเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ดีกลับมายังกิจการได้อย่างลงตัว ท้ายสุดก็จะส่งผล
ดีตามล าดับ 
 
10. ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 
               ปัจจัยที่ส่งผลกระทบหรือปัจจัยเชิงสาเหตุ ได้แก่ การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน การ
ตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ประกอบด้วย ความสามารถในการแบ่งปันความรู้  ผสานผนึก
ก าลังการด าเนินการร่วมกัน  ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน  และการร่วมสร้างคุณค่า
วัฒนธรรมต่างองค์กร  
               10.1 ผลกระทบของการรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 
               การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการแข่งขันที่มีความ
รุนแรงทางตลาดของผู้บริหารในธุรกิจโรงแรม  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลพบว่า ผู้น ามี
การปรับตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวรับในสภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพสังคมที่ไม่มีความ
แน่นอน  และการบริหารจัดการ และการเตรียมความพร้อมของพนักงานในกิจการต้องสอดคล้องกับ
นโยบายผู้บริหารอย่างต่อเนื่องรวมถึงการยอมรับระหว่างกันต่างองค์กรที่ต้องเพ่ิมขีดความสามารถ
ตลอดเวลา รวมถึงเทคโนโลยีต้องพร้อมไม่ล้าสมัย วางแผนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กิจการตลอดเวลา  มี
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแล้วต้อง มีการร่วมเป็นหนึ่งภายในกิจการด้วยกันแนบแน่น ฝึกอบรม
พัฒนาอยู่เรื่อย ๆ เมื่อถงึช่วงเวลาที่ต้องท าให้มีความพร้อมอยู่เสมอ 
              10.1.1 ผลกระทบของการรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันต่อความสามารถในการแบ่งปัน 
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ความรู้ พบว่า การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันส่งผลกระทบต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 
เนื่องจาก การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันมีส่งผลต่อกิจการที่ต้องเร่งปรับวิสัยทัศน์และความ
กระตือรือร้นที่จะสร้างพันธมิตรทางการค้าร่วมกัน เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงที่ผันผวนอยู่ตลอดเวลา
กิจการจะนิ่งอยู่ไม่ได้การท าอะไรที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่างองค์กร ซึ่งก็มีปัญหามากดังนั้นต้องปรับตาม
กระแสเพ่ือแบ่งปันและแชร์ความรู้กันให้ได้เปรียบคู่แข่งรายอ่ืนๆ ที่มีอ านาจสูงกว่าและเปลี่ยน
ความคิดสม่ าเสมอพัฒนาธุรกิจ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร  พบข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นนี้ว่า 

         เราต้องแข่งกับที่อื่นบริเวณใกล้ๆ อีกหลายที่ดังนั้นโรงแรมเราจึงต้องปรับอยู่
ตลอดเวลา นอกจากนี้ข้อมูลข่าวสารช่องทางต่างๆ ต้องถึงลูกค้ากิจการโรงแรมใกล้ๆ 
ก็ช่วยกันคิดประชุมอยู่ทุกเดือนร่วมกันแก้ปัญหาไปด้วยกัน (สุชิน, 2559) 
         แต่ก่อนไม่เคยคิดจะไปร่วมกับรายอื่นที่เป็นโรงแรมในกลุ่มใกล้กัน แต่เดี๋ยวนี้
โลกเปลี่ยนทางเราก็ต้องประชุมหารือจะท าอย่างไรต้องปรับเปลี่ยนคนในองค์กร เพื่อ
มีส่วนแชร์แบ่งปันกับกิจการโรงแรมภายนอกได้อย่างน้อยก็ใช้ทรัพยากรร่วมกันบ้าง 
(สุนิจ, 2559) 
         ปรับได้ทุกเรื่องในกิจการ แต่ถ้าพนักงานไม่สนใจขาดความรับผิดชอบเอาใจใส่
ลูกค้าก็ยากที่จะปรับได้ทั้งหมด เพราะเป็นหัวใจในการแข่งขันและให้ความรู้แก่กันได้ 
เดี๋ยวนี้หัวใจบริการมีน้อยรักสบายกันมากแต่ท างานอยากได้เงินเยอะ นี่คือปัญหา
หลักของโรงแรม (สุขัย, 2559) 

               นอกจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีการเข้าถึงตัวลูกค้าโดยตรง การให้พนักงานขายฝ่ายการ
ขายและตลาดไปเยี่ยมลูกค้ารายเก่าและแสวงหาลูกค้ารายใหม่เพ่ือเป็นการรักษาฐานลูกค้ารายเดิมไว้ 
ไม่ให้ตกไปอยู่กับคู่แข่งขันรายอ่ืน ต้องมีการปรับกลยุทธ์ กระบวนทัศน์ของผู้บริหารอย่างต่อเนื่องและ
ต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา  ตามผลการสัมภาษณ์ดังนี้ 

         ผู้บริหารกิจการเรามีความ Sensitive มากในการตื่นตัวที่จะต้องปรับ
วิสัยทัศน์และบุกตลาดลูกค้าเดิมเราให้คิดถึงเราตลอดเวลาอย่างน้อยๆ ก็เป็นการ
รักษาความสมดุลทางการค้าไว้บ้างก็รักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ไม่ให้ลืมเรา  (สุพิชญ์, 
2559) 
         ถ้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกอย่างก็จบ ติดตามประเมินอยู่ตลอดเวลา ฐาน
ลูกค้าเดิมส าคัญมากและค่อยหาลูกค้าใหม่ท าอะไรดีจะให้เขามาหาเรา (สุวิน, 2559) 

               จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า  ผู้น ามีบทบาทที่ส าคัญในการปรับ
วิสัยทัศน์และค่านิยมใหม่ให้เกิดขึ้นต่อกิจการ ก็ย่อมส่งผลต่อการเพ่ิมยอดก าไรกิจการอย่างต่อเนื่อง
และพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้กันเพ่ือมุ่งสู่ผลส าเร็จในทิศทางเดียวกันเพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด        
               10.1.2  ผลกระทบของการรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันต่อ ผสานผนึกก าลังการ
ด าเนินการร่วมกัน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารธุรกิจพบว่า  การรับรู้ความรุนแรงในการแข่ง
ส่งผลกระทบต่อผสานผนึกก าลังการด าเนินการร่วมกัน เนื่องจาก  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่จะผสานผนึก
ก าลังกันในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อกิจการร่วมกันทั้งทางตรง ทางอ้อม ย่อมส่งผลเสียทั้งสิ้นและไม่
คุ้มค่าต่อการด าเนินกิจการได้ลดความสูญเสียอันมิควรเกิดกับกิจการ  เช่น  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กัน  มีการใช้ทรัพยากรกันที่พอจะให้กันได้ อย่างไม่บิดเบียน  มีการส่งลูกค้าให้กันขณะที่อีกโรงแรม
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เต็มปรับราคาให้ใกล้เคียงกันไม่เอาเปรียบระหว่างกิจการเพ่ือเป็นการลดต้นทุนและส่งเสริมพนักงาน
ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พบข้อมูลที่สอดคล้องประเด็นนี้ว่า 

         การเมืองไม่นิ่ง เศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอนส่งผลต่อกิจการเรา ถ้าไม่ปรับ
อะไรเลยอยู่ล าบากสมัยนี้ต้องค่อยเป็นค่อยไป กิจการอยู่ได้ทุกคนก็อยู่ได้เช่นกัน รู้
แล้วปรับดีกว่าไม่ท าก็ถ้าไปแก้ปัญหาปลายเหตุไม่ไหวช้าไปไม่ทันคนอื่นเขา (สุนิจ, 
2559) 
         กิจการเมื่อถึงเวลาปรับก็ต้องปรับอยู่คนเดียวไม่ได้ก็ชวนกันมาประชุม 
ปรับเปลี่ยนสร้างมูลค่าด้วยกันจะได้ลดปัญหาไปได้ใครขาดอะไรก็ช่วยกันไปน่าจะ
ดีกว่าเราไม่ได้ท า (สุชัย, 2559) 

               กิจการคิดท าในสิ่งที่คนอ่ืน เขาไม่ท าก็ย่อมส่งผลที่ดีต่อการด าเนินกิจการได้เป็นอย่างดี 
ผลของการด าเนินกิจกรรมเช่น การฝึกอบรม  การเขียนวางแผนงานร่วมกันกับกิจการรายอ่ืนเพ่ือผล
การด าเนินงานที่ดีกลับมาสู่กิจการในที่สุด การเพ่ิมมูลค่าทางการค้าดีได้นั้นมาจากปัจจัยหลายตัวแต่ 
ที่มีความแน่นอนต้องปรับที่การท าให้พนักงาน บุคลากรในองค์กรมีความตระหนักรับผิดชอบร่วมกัน
ให้ได้ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบประเด็นที่สอดคล้อง ได้แก่ 

         การลงมือท าในสิ่งที่คนอื่นเขาเพิ่งคิด ถ้าเราท าก่อนสิ่งที่ตามมาคือความส าเร็จ
มันก้าวไปก่อนคนอื่นเขา คิดละรีบท าก่อนเสมอ วางแผนงาน และทุกคนต้องช่วยกัน
งานออกมาดี (สุวิน, 2559) 
         เป็นผู้บริหารต้องคิดก่อนใครในองค์กร ถ้าท าไวก็ส่งผลไว ถ้าท าช้าอะไรก็ช้า
ตามไปด้วยต้องคอยปรับตามกระแสตื่นตัวพร้อมรับกันเสมอ แม้ว่าปัจจัยบางอย่างที่
เราไม่สามารถควบคุมได้ก็ตาม (สุบงกช, 2559) 
         แม้ว่าจะช้าแต่ให้ค่อยคิดค่อยท าฝึกฝนอยู่บ่อยๆ ซ้ าๆ เดี๋ยวก็พัฒนาไปได้เอง 
อย่ามัวรอเวลาโลกหมุนผ่านไว้มาก ทุกคนต้องช่วยกันท าให้งานดีไปเรื่อยๆ ผลก าไรก็
จะดีขึ้นเอง (สุชิน, 2559) 

                จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า  การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน นั้น
สามารถสร้างแรงขับให้คนในกิจการมีก าลังใจช่วยกันพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในทางการ
แข่งขันได้มาก ไม่ว่าจะเป็นการปรับพฤติกรรมร่วมกันทั้งในและนอกกิจการไปพร้อมๆ กันโดยมุ่งไปที่
การผสานผนึกก าลังด าเนินงานร่วมกันกับกิจการภายนอกก็จะส่งผลดีต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 
               10.1.3  ผลกระทบของการรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันต่อความไว้วางใจที่รักษา
ผลประโยชน์ร่วมกัน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารธุรกิจพบว่า  การรับรู้ความรุนแรงในการ
แข่งขันนั้นย่อมส่งผลที่ดีต่อกิจการให้ความไว้วางใจต่อกันในด้านความผูกพันกัน ความเสมอภาค
รวมถึงความซื่อสัตย์ สุจริต เนื่องจาก  การท ากิจการธุรกิจกับกิจการอ่ืนต้องมีความไว้วางใจระหว่าง
กันอันจะส่งผลต่อผลลัพธ์ของกิจการเป็นอย่างดี ไม่ท าให้เกิดปัญหาต่อกันในการให้ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ไม่บิดเบียนรวมถึงทรัพยากรบางอย่างแก่กันได้โดยปราศจากปัญหา จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
พบประเด็นที่สอดคล้องได้แก่ 

         การท าความเข้าใจในกิจการด้วยกัน ย่อมส่งผลที่ดีต่อกิจการและให้ข้อมูลแก่
กันบ้างก็จะท าให้เข้าถึงลูกค้าได้ บางทีผู้บริหารก็ให้ท าแบบสอบถามบ้างกรอกข้อมูล
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ไว้เผื่อมีโปรแกรมพิเศษส่งถึงลูกค้าเราได้เป็นการสร้างมูลค่าไปด้วยกัน (สุพิชญ์, 
2559) 
         เมื่อคิดท าร่วมกับคนอื่นสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือ ความไว้วางใจกัน ไม่โจมตีเขาและ
เราเข้าใจประสานงานกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีอะไรผิดไปบ้างก็มาดูปัญหาแล้วรีบ
แก้ไขให้ดี (สุชัย, 2559) 
         คิดว่าถ้าเราท ากับเขาแล้ว มีผลท าให้กิจการเราดีขึ้นก็ท าไป แลกเปลี่ยนข้อมูล
แก่กันบ้างความลับบางอย่างเราจะไปพูดท าไม เอาที่เราสามารถให้เขาได้ก็พอไม่มี
ใครจะให้หมดหรอกก็ดูตามเหตุและผลของงานว่าเป็นอย่างไรและมีอะไรเป็นปัจจัย
ผลกระทบตามมาหรือไม่ (สุวิน, 2559) 

               นอกจากที่ผู้บริหารจะต้องพ่ึงพาอาศัยข้อมูลด้วยความซื่อสัตย์  และความร่วมมือด้าน
ต่างๆ แล้วควรต้องสามารถหาวิธีการล าดับตั้งแต่กระบวนการแรก ๆ การปรับความเข้าใจ  กระแส
ความคิด  วิธีการปฏิบัติระหว่างกิจการให้มีความชัดเจน   

         จะท าร่วมกันในกิจการที่ไม่ใช่ของเราต้องคุยกันให้แน่นอนเสียก่อน ไม่ใช่ไป
แก้ที่ปลายเหตุจะไม่ดีและขัดใจกันเปล่าๆ  คิดท าเป็นขั้นตอนส่งผลดีต่อกิจการ
แน่นอน (สุบงกช, 2559)   

               ดังนั้น ผู้บริหารต้องด าเนินการก าหนดการวางแผน ไม่วางแผนกลยุทธ์ที่จะสร้างความ
ไว้วางใจต่อกันระหว่างกิจการไม่ให้เกิดความไม่สบายใจทั้งสองฝ่าย การไม่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของ
อีกฝ่ายให้ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นผลเสียแน่นอนในการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน 
               10.1.4  ผลกระทบของการรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันต่อ การร่วมสร้างคุณค่า
วัฒนธรรมต่างองค์กร พบว่า การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันส่งผลกระทบต่อการร่วมสร้างคุณค่า
วัฒนธรรมต่างองค์กร เนื่องจาก การร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กรต้องมีการพ่ึงพาอาศัยกา
รับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันที่เป็นการศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย โดยทั้งนี้ผู้บริหารได้ท าการศึกษา
ในด้านคุณค่าทางวัฒนธรรมที่มีระหว่างกิจการ ความเชื่อมั่นในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีต่อกันจะส่งผล
ต่อการด าเนินกิจการไปทิศทางที่ดีรวมถึงการเป็นพันธมิตรทางการค้าร่วมไม่ให้เกิดความเสียหายด้วย 
เกิดความคล่องตัวในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกันอย่างเป็นระบบ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารธุรกิ จ 
พบข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นนี้ ได้แก่   

         ผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมที่ดีให้พนักงานมีความคิดและจิตอาสา
แบ่งปันข้อมูลและพร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันได้โดยไม่มีช่องว่างมากเกินไปนัก 
(สุชัย, 2559) 
         จะท าอะไรอย่าแก้ที่ปลายเหตุต้องแก้ที่ต้นเหตุ ถ้าเราคิดท าก่อนแบ่งปันและ
เรียนรู้วัฒนธรรมคนอื่นเขาบ้างก็จะช่วยให้กิจการเราเข้าใจอะไรมากขึ้นว่าท าไม ใคร  
อะไร เป็นต้น (สุนิจ, 2559) 

               กิจการคิดและสร้างค่านิยมใหม่ๆ ได้อย่าไปคิดว่าเป็นปัญหาท ายาก ถ้าคิดว่าท ายากหมด
ก็จะไม่เป็นผลในการเรียนรู้คุณค่าต่างวัฒนธรรม ต้องค่อยดูและแก้ปัญหาทีละช่วงไปจะได้ผลดีที่สุด  
การวางแผนเป็นยุทธศาสตร์ร่วมกันเป็นไตรมาสก็น่าจะช่วยกันได้ให้ส าเร็จดี แล้วปรับไปพร้อมๆ กัน
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พอท้ายสุดลองมาประเมินว่าเป็นผลดีหรือไม่ดีอย่างไร ก็เป็นตัววัดประสิทธิภาพได้อีกทางหนึ่งให้เกิด
ผลดีต่อกิจการ 

         ลองท ากันดูก่อนถ้าไม่ดีครั้งนี้ พอคราวหน้ามาคุยกันระหว่างกิจการแล้วปรับ
เป็นแผนใหญ่ตลอดไตรมาสดูทีละช่วงน่าจะช่วยให้กิจการดีขึ้นในการวางแผนร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ (สุพิชญ์, 2559) 

               จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า  การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันส่งผล
ให้ธุรกิจโรงแรมสามารถสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร ได้เป็นอย่างดีในการปรับกลยุทธ์เพ่ือท าการ
วางแผนก าหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้เป็นไปตามบริบททางสังคมและ
สภาพแวดล้อม   
     10.2 ผลกระทบของการตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อศักยภาพกลยุทธ์
เครือข่าย  
               การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เป็นการศึกษาถึงการสร้างความสัมพันธ์กัน
ระหว่างกิจการที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบและการบริหารกิจการค้าร่วมกันเพ่ือให้ได้ผลต่างตอบ
แทนที่มีผลต่อกิจการโดยรวมไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรกันมาก่อนหรือไม่ก็ตาม คิดกลยุทธ์ร่วมกันวางแผน
เพ่ือท าการพัฒนาตลอดจนลดความเหลื่อมล้ าทางด้านข้อมูล  รวมถึงการใส่ใจต่อกันตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
การสร้างเครือข่ายที่ดีต่อกันถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้เกิดผลดีต่อการด าเนินกิจการ 
              10.2.1 ผลกระทบของการตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อความสามารถในการ
แบ่งปันความรู้พบว่า  การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
แบ่งปันความรู้ เนื่องจาก เมื่อทางผู้บริหารรวมถึงบุคลากรให้ความส าคัญและการตระหนักถึงสัมพันธ์
ทางธุรกิจน าไปสู่การไว้เนื้อเชื้อใจกันตลอดเวลาไม่ฉกฉวยโอกาสระหว่างกันให้ได้รับความเสียหาย 
ส่งเสริมกันบ้างบางโอกาสหรือให้ค าแนะน ากันอย่างเป็นระบบ เชื่อถือกันได้  ไม่โจมตีกันย่อมส่งผลที่ดี
ต่อกิจการ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พบข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นนี้ว่า   

         กิจการถ้าเราเห็นความส าคัญของคนอื่นเขา ช่วยกันคิดร่วมแบ่งปันกันเดี๋ยวก็
ส าเร็จลุล่วงไปได้ไม่ว่าจะท ามากหรือท าน้อย ความแนบแน่นที่มีต่อกันมันท ากันไม่ลง
ในการด าเนินกิจการ (สุชัย, 2559) 
         ผู้บริหารถ้ามีวิสัยทัศน์ออกไปแล้วลูกน้องรวมทุกระดับควรต้องให้ความส าคัญ
ด้วย เพราะถ้าจะท าไปโดยปราศจากการตอบสนองจะไม่เป็นผลใดเลย  เราต้องนึก
เสมอว่าเรามีชมรม  สมาคม จะท าอะไรร่วมกันก็ต้องค่อยคิดค่อยท าชี้แจงกันแบบมี
เหตุและผลให้ชัด (สุพิชญ์, 2559) 
         เวลามีการรวมกลุ่มในสมาชิกโรงแรมที่มาทั้งหมดสิ่งแรกที่เรามักทักทายกัน
อยู่บ่อยๆคือค าว่าพันธมิตราเราจะคุยกันในหลายเรื่องพอมีการประชุมแต่ละเดือนจะ
มาพูดถึงปัญหาต่างๆ สภาพสังคมความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบมาถึงกิจการใน
รูปแบบกิจการโรงแรมอะไรบ้าง ไม่ปล่อยให้ล่วงเลยไปปัญหาสารพันมากมายแต่ ต้อง
ค านึงถึงโรงแรมที่มีความแตกต่างในด้านเงินทุนด้วย เพราะถ้าเขาได้รับผลกระทบนั่น
ย่อมส่งผลถึงหลายปัจจัยที่ท าให้กิจการไม่ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีแน่นอน ต้องช่วยกัน
คิดและหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดต่อความไม่แน่นอนทางการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผล
กระทบต่อกิจการ (สุวิน, 2559) 
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              นอกจากนี้ กิจการต้องควรสร้างการตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกันเป็น
อย่างดีให้แก่พนักงานและบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ ไม่รู้สึกเสียทีเดียวว่าเป็นกิจการคู่แข่งขันทั้งหมด 
เพราะระดับผู้บริหารด้วยกันจะเจอและพบปะกันเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือคุยปัญหาและแก้ไขปัญหา
ร่วมกันในทุกๆ เรื่องที่เป็นประเด็นร้อนเร่งด่วน  ก็ต้องน ามาแก้ไขเป็นกรณีไปเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายต่อไป 

         ทุกครั้งที่มีการประชุมหัวหน้าฝ่ายงาน เราจะย้ าเสมอว่าพนักงานทุกคนต้อง
ให้ความส าคัญกันทั้งภายในและภายนอกกิจการไม่เช่นนั้นเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะ
เหมือนอยู่คนเดียวเพราะต้องพึ่งพาอาศัยระหว่างกัน (สุนิจ, 2559) 
         ผู้บริหารต้องสร้างจิตส านึกและความตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างกิจการ
ให้มากเพราะ เม่ือมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันได้รวมถึงทุกคนในกิจการด้วย อย่าลืมว่า
ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอ (สุชิน, 2559) 

               จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า  การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ต่อความสามารถในการแบ่งปันความรู้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมระหว่างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อกิจการเป็นอย่างดี 
              10.2.2  ผลกระทบของการตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อผสานผนึกก าลังการ
ด าเนินการร่วมกัน  พบว่า  การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจส่งผลกระทบต่อผสานผนึกก าลัง
การด าเนินการร่วมกันเนื่องจาก  ในการด าเนินธุรกิจบุคลากรทุกคนในองค์กรควรต้องให้ความส าคัญ
ต่อการตระหนักรู้ถึงความส าคัญทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการผสานผนึกก าลังการด าเนินการร่วมกันได้เป็น
อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงข้อมูลทางด้านลูกค้าที่ส่งถึงกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ส่งผลมาถึง
กิจการในทางบวกมากกว่าลบรวมถึงความจริงใจและกระแสทางสังคมที่ต้องคอยดูในสภาพแวดล้อม
รอบข้างที่เป็นตัวช่วยส่งเสริมให้มีการเพิ่มมูลค่าส่งผลดีต่อกิจการ 

         การที่ทุกคนในกิจการช่วยกันดูแลและสร้างโอกาสให้กิจการนั่นหมายถึง 
ผลประโยชน์ที่ดีจะได้กลับมายังกิจการ ความสัมพันธ์ในกิจการไม่ว่าจะมาลักษณะ
ไหนช่วยกันดูแลถือว่าดีหมดซึ่งจะท าให้ลดความขัดแย้งต่อกันได้เป็นอย่างดี (สุนิจ, 
2559) 
         การร่วมก าลังกันเป็นการช่วยกันให้เกิดคุณค่าในงานเป็นอย่างดี อย่าไปคิดว่า
ไม่เกิดประโยชน์จิตส านึกที่ดีส่งผลดีต่อกิจการตามมาเป็นล าดับ (สุชัย, 2559)  

              กิจการถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีก็ย่อมท าให้ เกิดความคิดจะท าอย่างอ่ืนดีๆ ร่วมกันได้ด้วย ไม่
ว่าจะเป็นกิจกรรมที่สามารถท าร่วมกันระหว่างโรงแรมได้ ให้ลูกค้าได้รับความเพลิดเพลิน มี
สารประโยชน์ร่วมกันเช่น การจัดนิทรรศการความรู้ระหว่างกัน แลกเปลี่ยนกันเรื่อยๆ ไม่มองแต่
ประโยชน์ส่วนตนเพียงอย่างเดียว แต่ค านึงถึงการแบ่งปันประโยชน์มากกว่าก็จะส่งที่ดีต่อกิจการใน
ภาพรวม บางครั้งการท าประโยชน์ที่ต้องใช้คนร่วมกันจ านวนมาก ต้องใช้เวลาให้เขาได้รู้จักกันและให้
ความร่วมมือแก่กันก่อน ไม่นั้นพอท าไปก็ขัดแย้งกันตลอดเรื่อยไปจะหาความเข้าใจกันยากขึ้น การท า
ข้อตกลงกันอย่างเดียวอาจไม่พอเราอาจใช้วิธีการแบบ Open House ให้คนอ่ืนเขามาดูว่าเราท า
อะไรบ้างก็จะเป็นผลดีต่อกิจการมากขึ้น Out side in and in side out และเปลี่ยนภายในสู่
ภายนอกและภายนอกเข้ามาภายในเป็นต้น 



 
 
 

133 
 

         ทางโรงแรมไม่หยุดนิ่งเล็งเห็นพันธมิตรการค้าเสมอ เพราะเรารู้จักกันทั้งนั้น
ไม่ใช่คนอื่นไกลจะมีแข่งขันก็ในเกมส์ไม่เอาเปรียบใครกัน พอเดือนหนึ่งก็มาเจอกัน
ถามสารทุกข์สุขดิบว่ามีอะไรต้องปรับและต้องพัฒนาด้านไหนก็มาแลกเปลี่ยนกัน 
ใครมีข้อมูลอะไรก็มาคุยในที่ประชุมกัน เอาพนักงานไปเยี่ยมชมโรงแรมที่เขามีระบบ
บริการที่ดี แล้วน ามาใช้ปรับที่ตัวเองให้ดีลักษณะนี้ (สุพิชญ์, 2559) 
         เมื่อมีความสัมพันธ์กันดีช่วยกันคิดท าทุกอย่างก็ดีเอง กิจกรรมท าเรื่อยๆ 
บ่อยๆ ลูกค้าติดใจพูดปากต่อปากความส าเร็จอยู่ไม่ไกลเกิน (สุวิน, 2559) 

              จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า เมื่อกิจการตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจส่งผลกระทบต่อผสานผนึกก าลังการด าเนินการร่วมกันเป็นการสะท้อนให้เห็นมุมมองทางด้าน
การสร้างการท างานร่วมกันได้และการผนึกก าลังร่วมกันก็ย่อมส่งผลดีต่อกิจการระหว่างกันได้เป็น
อย่างดีมีประสิทธิภาพ 
             10.2.3 ผลกระทบของการตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อความไว้วางใจที่รักษา
ผลประโยชน์ร่วมกัน พบว่า การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจที่
รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน  เนื่องจาก  การด าเนินธุรกิจในรูปแบบโรงแรมสิ่งส าคัญในการท าให้เกิดผล
ก าไรได้นั้นต้องมาจากการความไว้วางใจระหว่างกิจการด้วยกันต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
เป็นที่ตั้ง ประการส าคัญนั้นต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน โดยมีประเด็นสอดคล้องดังนี้ 

         การที่กิจการจะมีความมั่นคงตลอดจนการได้รับการยอมรับได้นั้นต้อง มาจาก
จิตส านึกรวมถึงความตระหนักรู้ในเรื่องต่าง ๆเป็นอย่างดีก็จะท าให้ทุกอย่างดีตามไป
ด้วย (สุนิจ, 2559)    
         ถ้าช่วยดูแลกันในการรักษาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินธุรกิจรูปแบบ
ใดก็ตามต้องคิดและวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้การท างานดีตามด้วย
ผลที่จะตอบแทนกลับมาคุ้มค่ากับการไว้วางใจกัน (สุชัย, 2559) 
         กิจการสมัยนี้ต้องท้าทายความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมสร้างวิธีการต่อ
กิจการอ่ืน ปูพื้นฐานที่ดีต่อการสร้างผลก าไรได้เป็นอย่างดี ประเด็นส าคัญต้องมีความ
ไว้วางใจกันไม่แสดงความเห็นแก่ตัวออกมาต่อกิจการลักษณะที่ส่อความเสียหาย
ออกมาได้และส่งผลกระทบที่ดูแล้วไม่ดี (สุวิน, 2559) 

             กิจการถ้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ปรับแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบและมีการพ่ึงพา
อาศัยท าอย่างดีและถูกต้องผลที่ตามมานั้นคือผลก าไร  ดังนั้นวิธีการต้องคิดและท าแบบใหม่เพ่ือสร้าง
จุดแข็ง ลดจุดอ่อน และส่งเสริมงานให้มีการพัฒนาไปด้วยความราบรื่นและเป็นระบบที่ดี 

         จะท างานให้เป็นระบบต้องศึกษาและดู ว่าจุดไหนด้านใดมีดีและเสียบ้าง ต้อง
น ามาปรับและท าให้เป็นที่ไว้ใจแก่กันจะท าให้การได้ประโยชน์ตามมาได้ไม่น้อย (สุชิน
, 2559) 
         วิธีการที่ดีที่สุดต้องให้มีความคิดและสร้างสรรค์มีส่วนร่วมในการท าให้เกิดการ
พัฒนาอย่างไร้ขีดจ ากัด  เมื่อเรามีการปรับจุดแข็งเพื่อเพิ่มศักยภาพให้สูงกว่าเดิมแล้ว 
จุดอ่อนก็แทบจะลดลงหรือไม่มีเลยก็ยิ่งจะท าให้กิจการได้รับความนิยมส่งเสริมกัน
อย่างเป็นระบบ (สุพิชญ์, 2559) 
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              จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ต่อความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน ต้องมีการปรับรับให้การท างานร่วมกัน มีการวัดและ
ตรวจสอบอยู่เสมอเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานได้เป็นอย่างดีและต่อเนื่อง  
              10.2.4  ผลกระทบของการตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อการร่วมสร้างคุณค่า
วัฒนธรรมต่างองค์กร พบว่าการตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจส่งผลกระทบต่อการร่วมสร้าง
คุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร เนื่องจาก  การที่กิจการจะสร้างความสัมพันธ์กันได้ดีนั้นต้องหลักคิดไม่ว่า
การด าเนินกิจกรมที่ต้องอาศัยวัฒนธรรมเป็นหลักส่งและสร้างให้เป็นรูปแบบและเป็นที่ยอมรับและ
พร้อมสร้างความแปลกใหม่อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นที่ยอมรับวัฒนธรรมที่พร้อมจะแบ่งปันกันและ
กัน ปัจจุบันการแข่งขันเยอะกิจการก็ต้องตื่นตัวพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ดีขึ้นเป็นล าดับ โดยมี
ประเด็นที่สอดคล้อง ดังนี้  

         การเรียนที่เราเรียนรู้ร่วมกันกับเขา ถือว่าเป็นสิ่งดีเพราะบางอย่างเรามีเขาไม่
มีบางอย่างเขามีเราไม่มีก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อ จะได้ส่งผลที่ดีต่อกิจการให้เกิด
ประสบการณ์ที่หลากหลายกับพนักงานอีกทางหนึ่งด้วย (สุชัย, 2559) 
         ความพร้อมรับการการตื่นตัว กับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็น
ผลท าให้เราหยุดนิ่งไม่ได้คิด และท าไปเรื่อยๆ ค้นหาสิ่งใหม่อยู่เสมอพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงสามารถช่วยได้ให้เกิดความพร้อมรับกับสิ่งแวดล้อมและ สังคมที่เปลี่ยน 
(สุนิจ, 2559) 
         ถ้าเรามีประสบการณ์มากจากการเรียนรู้กิจการของคนอื่นเขาบ้าง มาประดับ
ความรู้เราแน่นอนเราย่อมได้สิ่งใหม่ๆ ที่จะมาช่วยในการพัฒนาให้กิจการเราดีขึ้น 
เพราะการหาประสบการณ์และการเตรียมความพร้อมนั้นเป็นสิ่งที่ต้องเร่งท า เมื่อ
สังคม  การเมือง  เศรษฐกิจมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลาไม่นิ่งและไม่มีความแน่นอน
ย่อมต้องสร้างพันธมิตรและค้นหาสิ่งดี ๆ มาสู่กิจการให้มาก (สุพิชญ์, 2559) 

              กิจการได้มีการตระหนักถึงการเรียนรู้และหาประสบการณ์ร่วมกันต่างองค์กรต่างกิจการ 
พร้อมยังมีการคิดและวางแผนเสนอแนะการใช้สื่อต่างๆ หลายรูปแบบมาท าการประชาสัมพันธ์หรือ
จัดส่วนลดแคมเปญร่วมกันเพ่ือดึงดูดลูกค้าเพ่ือให้มีช่องทางเลือกในการมาใช้บริการเพ่ือเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งในการพัฒนา เครือข่ายร่วมกัน  คิดว่าเป็นการเพ่ิมมูลค่าในการเชื่อมโยงเครือข่ายไปใน
ทิศทางเดียวกันและส่งผลดีต่อการด าเนินกิจการให้มีความก้าวหน้าและทันสมัย  เป็นต้น จากการ
สัมภาษณ์พบว่า 

         เมื่อเรามีการประชุมหารือกันแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ นั่นคือการถกปัญหา
สารพันเพื่อหาทางดึงลูกหาที่จะหาทางเลือกใหม่ๆ ในการเข้าพัก เราก็มาคิดวิธีการ
กลยุทธ์ที่จะสามารถพัฒนาอย่างไรให้กลุ่มลูกค้าสนใจในอีกช่องทางที่กิจการกลุ่ม
โรงแรมคิดและท าร่วมกัน  เน้นท าอะไรก็ได้ใหม่ๆ ไม่ซ้ ากับคนอื่นเราก็ร่วมมือกัน
ช่วยกันคิด วางแผน ติดตาม ประเมิน เป็นระยะร่วมกันเมื่อมีเหตุอะไรที่ผันผวนเราก็
จะมาคุยกันเดือนละคร้ังเป็นอย่างน้อย  (สุชิน, 2559) 
         ถ้ามีทางเลือกได้หลายช่องทางเราก็จะท าสิ่งไหนก็ได้ที่ไม่เหมือนคนอื่น เพื่อ
หาช่องทางใหม่ในการพัฒนาทั้งคน ทรัพยากรร่วมกัน และมาสร้างจุดแข็งเพื่อความ
อยู่รอดของกิจการ (สุวิน, 2559) 
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              จากข้อมูลการสัมภาษณ์วิเคราะห์ได้ว่าการตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับการ
ร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร มีความสัมพันธ์และความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในระดับหนึ่ง  
เพราะเชื่อว่าการท าธุรกิจในปัจจุบันมีผันผวนไม่มีความแน่นอนต้องเป็นลักษณะตลาดเชิงรุกมากว่าจะ
ให้ลูกค้าเข้ามาหาเพียงอย่างเดียว   
 
11. ปัญหาที่พบในการด าเนินงานรวมถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย 
              เมื่อน าหลักการใช้ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายในการด าเนินกิจการอาจพบปัญหาในการ
ด าเนินงานซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายของผู้บริหาร รวมถึงหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆในกิจการที่จะจัดการและหา
แนวทางในการพัฒนาถึงการด าเนินงานด้านศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายและความส าเร็จร่วมกันมีดังนี้ 
              11.1 ปัญหาที่พบในการด าเนินงานด้านศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของโรงแรมในมุมมอง
ของผู้ให้ข้อมูลมี 3 สาเหตุตามรายละเอียดดังนี้ 
              11.1.1 การขาดศักยภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรรวมถึงพนักงานยังขาด
ศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการ ด้านภาษา ด้านจิตอาสา และการดูแลเอาใจ
ใส่เกี่ยงงานกันท ามากกว่าจะร่วมกันท าและรับผิดชอบงานให้ดีกันลูกค้า จากการสัมภาษณ์พบ
ประเด็นที่สอดคล้องดังนี้ 

        ในปัจจุบันมีปัญหาเรื่องพนักงานอย่างมาก เพราะศักยภาพของพนักงานไม่
เท่ากับสมัยก่อน ความอดทน  การเรียนรู้  การแก้ปัญหาไม่สามารถท าได้  มีการ
เปลี่ยนบ่อยท าให้ไม่ได้พนักงานที่มีใจรักมีการสอนงานกันอยู่บ่อย พอเป็นก็ลาออกไม่
มีหัวใจบริการลูกค้าคอมเพลนมาก ขณะเดียวกันโรงแรมก็เกิดขึ้นมากเสียจนท าให้มี
การเปลี่ยนงานไปโรงแรมที่โน้นที่นี่ และเด็กจบสายตรงมาก็ไม่ค่อยรู้งานเท่าที่ควรนี่
เป็นสภาพปัญหาที่เกิด (สุพิชญ์, 2559) 
        ส่วนใหญ่แรงงานที่ได้มาใหม่จะเป็นผู้ที่ไม่เคยท างานด้านโรงแรมมาก่อน ท าให้
เสียเวลา  เสียต้นทุน  ในการฝึกสอนต้องใช้ระยะเวลาจึงจะมีความรู้ในงานที่ท า     
(สุนิจ, 2559) 
        อุปสรรคขององค์กรส่วนมากจะมาจากบุคลากรการท างานในภาคบริการซึ่ ง
เป็นคนไทย ภาษาอังกฤษค่อนข้างอ่อน ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับชาวต่างชาติ เช่น 
ฟิลิปปินส์   ไม่สามารถสู้เขาได้ท าให้สถานประกอบการจ าเป็นต้องจ้างแรงงาน
ชาวต่างชาติกลุ่มนี้ ซึ่งน ามาซึ่งปัญหาต่าง ๆก็มีมากมายและการแข่งขันด้านตลาด
ค่อนข้างรุนแรงพร้อมมีจ านวนโรงแรมเกิดขึ้นจ านวนมากด้วย (สุชัย, 2559) 

              11.1.2 ตัดราคาการเข้าพักโรงแรมกันจ านวนมากในกลุ่ม พบว่า การด าเนินกิจการธุรกิจ
โรงแรมมีการตัดราคากันจ านวนมาก แม้ว่าจะมีดาวที่สูงกว่าก็ยอมท าเพ่ือดึงลูกค้าให้มาใช้บริการของ
ตนขาดความตระหนักในความเป็นพันธมิตร และการแบ่งปันในบางช่วงของเวลา จากการสัมภาษณ์
พบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้ 

        เมื่อถึงหน้า Low โรงแรมระดับ 5 ดาวลดราคาถึง 80% ท าให้โรงแรมเล็กต้อง
ลดราคาตามไปด้วย โรงแรมเล็กๆ เสียเปรียบอย่างมาก อยากให้ภาครัฐเข้า
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ควบคุมดูแลส่วนนี้อย่างเข้มงวดไม่เช่นนั้นปัญหาเรื่องลูกค้าก็มีตลอดไม่จบ (สุวิน, 
2559) 
        ลูกค้าบางกลุ่มชอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่และหลากหลายจึงนิยมไปใช้
บริการสถานที่ใหม่ ๆเสมอท าให้ยากต่อการรักษาลูกค้าเก่า  กลุ่มเครือโรงแรมจึงต้อง
น าเสนอโรงแรมในคอนเซ็ปที่หลากหลายเพื่อเป็นแนวทางเลือกให้กับลูกค่า (สุบงกช, 
2559) 
        ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมเติบโตมากขึ้น  แต่มีหลาย ๆ โรงแรมเปิดให้บริการแบบ
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีใบอนุญาตประกอบการไม่มีระบบความปลอดภัย  
เกิดขึ้นเยอะมากในเมืองท่องเที่ยวเหตุเพราะไม่หน่วยงานของรัฐเข้ามาดูแลอย่าง
ถูกต้อง  และไม่มีมาตรการลงโทษ  เสียภาษีไม่ถูกต้อง หลีกเลี่ยงภาษา ตัดราคาขาย
ที่พักวุ่นวายหมด (สุนิจ, 2559) 
        บางโรงแรมท า เกี่ ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์จ านวนมาก ติด
ประชาสัมพันธ์ท าให้กลุ่มลูกค้าเดิมที่มีอยู่หันไปให้ความส าคัญกับโรงแรมลักษณะนี้
จ านวนมาก (สุชัย, 2559) 
        ด้วยปัจจัยสภาพแวดล้อม ซึ่งพัฒนาพื้นที่สู่แหล่งท่องเที่ยว จึงท าให้มีผู้ลงทุน
ในพื้นที่มากขึ้น  จึงมีโรงแรม คอนโด และเซอร์วิสอาพาร์ตเม้น ฯลฯ เกิดขึ้นมากท า
ให้ค่าเฉลี่ยทางการตลาดเพิ่มขึ้น ต้องปรับราคาห้องพักให้ถูกลง และเน้นการบริการ
และโปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อจูงใจ (สุพิชญ์, 2559) 

              11.1.3 ความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม และภัยธรรมชาติ พบว่า การ
ด าเนินธุรกิจยังอยู่ใต้ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งปัจจัยทางบวกและทางลบรวมทั้งการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ  เลี่ยงไม่ได้ ต้องยอมรับชะตากรรมขณะที่เกิดขึ้น จากการสัมภาษณ์พบ
ประเด็นที่สอดคล้องดังนี้ 

        ปัญหาที่ส าคัญท าให้สภาวะการท่องเที่ยวที่ซบเซาคือ เศรษฐกิจตกต่ า ภัย
ธรรมชาติและอาชญากรรมที่รุนแรงส่งผลกระทบถึง ความปลอดภัยของแขก  ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม (สุพิชญ์, 2559) 
        การเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า เช่น น้ าท่วมฉับพลัน การ
จลาจล  เหตุการณ์ไม่สงบภายในเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวทั้งภายใน
และภายนอกของบุคคลที่จะเข้ามาในประเทศ รวมทั้งคู่แข่งทางธุรกิจที่เกิดข้ึนแบบไม่
มีการควบคุม (สุวิน, 2559) 
        เกิดจากความอ่อนไหวของลูกค้าที่มีต่อสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ระเบิดที่ราช
ประสงค์ท าให้ลูกค้าขาดความเชื่อมั่น  ส่งผลให้ลดลงหรือยกเลิกการเข้าพัก (สุบงกช, 
2559) 

              จากการสัมภาษณ์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่พบของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย ได้แก่  
ทักษะรวมถึงศักยภาพด้านการบริการความรู้ ของพนักงานยังมีน้อยต้องฝึกฝนอบรมรวมทั้งพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ จิตอาสาในการให้บริการที่ดีกับลูกค้าให้เกิดความประทับใจ อีกทั้ง ด้านการตัดราคา
กันเองไม่ว่าโรงแรมในระดับดาวที่สูงกว่ายังลงมาตัดราคาที่โรงแรมไม่ใหญ่ต้องทนกับสภาพวะเช่นนี้ก็
ต้องลดตามกันไปด้วย เกิดความเสียหายและไม่ยั่งยืนในการบริหารจัดการที่ดีในกิจการ  นอกจากนี้ยัง
พบว่า  ปัญหาด้านภัยพิบัติต่าง ๆ ทางสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว  น้ าท่วม  
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หรืออากาศเปลี่ยนแปลง  การเมือง  เศรษฐกิจ และสังคม  เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญอย่างมากที่ไม่
สามารถควบคุมได้ เป็นความเสี่ยงที่ผู้บริหารโรงแรมและกิจการโรงแรมต้องสร้างความตระหนักอยู่
ตลอดเวลาเพ่ือเลี่ยงความเสี่ยงลักษณะให้มากที่สุด 
              11.2 แนวทางการพัฒนาความสามารถศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมใน
มุมมองผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยมี 3 ประเด็น ได้แก ่
              11.2.1 ภาครัฐควรมีหลักสูตรปรับและพัฒนา ประเด็นแรกต้องค านึงถึงผู้เรียนด้านการ
ท่องเที่ยวและโรงแรมก่อนเลยว่าภาษาต้องได้ในระดับหนึ่งที่ดีพอสมควร ประเด็นที่สองอาจารย์ที่สอน
คนจบด้านนี้มาต้องให้ฝีกด้านจิตอาสามากๆ ใส่ใจและรักงานที่ท าอยู่ ไม่ใช่เห็นเงินตรามากว่าการ
ท างานให้ดีเสียก่อน ก็จะช่วยลดปัญหาได้ในระดับที่ดีมาก จากการสัมภาษณ์พบประเด็นที่สอดคล้อง
ดังนี้ 

        การฝึกฝนให้พนักงานเก่งเป็นระดับดับหนึ่ง ต้องการให้ภาครัฐช่วยดูแลเรื่อง
หลักสูตรที่สอนรวมถึงให้อาจารย์ฝึกความเป็นจิตอาสาเพื่อท างานต้องมีใจรักในงานก็
จะเป็นผลดีไม่ต้องสอนกันมากมายท างานได้เลย (สุบงกช, 2559) 
        จะเร่งท าหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้านคนนี่บอกเลยหลายเร่ือง แต่การฝึกฝนให้
คนเป็นคนเก่ง ดีและรักในงานค่อนข้างยาก ต้องการคนแบบนี้ท าให้งานดีเพราะรัก
งานก็ไม่ต้องกังวลใจในการฝีกฝนมากพัฒนาไม่มากก็ท างานนั้นเป็น (สุพิชญ์, 2559) 

              11.2.2 การตัดราคากันและลดราคามากจนท าให้ กิจการโรงแรมขนาดใหญ่มีอิทธิพล
มากกว่าและท าให้เกิดการขาดทุนในระดับโรงแรมที่มีก าลังน้อยกว่าต้องลดตามด้วย ซึ่งในส่วนนี้จาก
การสัมภาษณ์พบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้ 

        ถ้ามีปัญหาด้านราคากันมากก็มานั่งคุยกัน พอประชุมประจ าเดือนก็มาถก
ปัญหาพูดคุยกันยอมรับความคิดเห็นและจับมือแก้ไขปัญหาร่วมกันก็จะท าให้การตัด
ราคาห้องลดลง เพราะจะได้เกื้อกูลกันได้ ไม่เช่นนั้นจะมองหน้ากันอย่างไร (สุชัย, 
2559) 
        ผู้บริหารควรเปิดใจกว้างๆสักนิดไม่ใช่ปิดโอกาสคนอื่นโดยที่ตัวเองอยู่สุขสบาย 
ต้องท าความเข้าใจร่วมกันเพื่อลดปัญหาการท างานที่แย่งชิงกันจ านวนมากเป็นปัญหา
ที่แก้ไขกันมาตลอดต้องขอความร่วมมือภาคราชการมาควบคุมบ้างก็จะดี  (สุวิน, 
2559) 

              11.2.3 ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะภัยน้ าท่วม ไฟฟ้า แผ่นดินไหว การเมือง เศรษฐกิจ
โลก สังคม เป็นต้นย่อมส่งผลถึงการด าเนินธุรกิจโรงแรมทั้งสิ้นและเป็นภัยซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
ในส่วนนี้จากการสัมภาษณ์พบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้ 

        ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลเรื่องภัยธรรมชาติและประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 
ลูกค้าจะได้ทราบและไม่กังวลจนเกินไปนัก (สุนิจ, 2559) 
        ควรต้องให้ความส าคัญมากขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะได้รับข่าวสารจากข่าวส่วน
ราชการต่าง ๆต้องไวและน าเสนอทั้งภาษาไทย อังกฤษ ให้ชาวต่างชาติและลูกค้าไม่
ตระหนกเกินไป ไม่อย่างนั้นกิจการก็จะซบเซาตามกัน (สุพิชญ์, 2559) 

              จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักในธุรกิจโรงแรม วิเคราะห์ได้ว่าควรด าเนินการหาแนวทาง
ในการพัฒนาและร่วมกันส่งเสริมศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายได้แก่  การที่ภาครัฐให้การสนับสนุน
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กิจกรรมที่โรงแรมให้มากขึ้น มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและก าหนดกรอบพัฒนาแนวทางด้านการ
ท่องเที่ยวและโรงแรมให้มีกฏหมายและข้อก าหนดรองรับแบบยืดหยุ่น   เพ่ือจะได้รองรับการ
เปลี่ยนแปลงใต้บริบท   นโยบายของประเทศโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรง
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรือหน่วยงานที่มีส่วนช่วยในด้านพัฒนาท่องเที่ยว  ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทั้ ง
รูปแบบทางตรง  และทางอ้อมเพ่ือช่วยในการโปรโมทเพ่ือให้ได้รับการยอมรับของนักท่องเที่ยวทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย  เป็นการสร้างมาตรฐานให้เกิดการยอมรับ
ระหว่างกัน และการประชาสัมพันธ์ที่จะก่อให้ประโยชน์ที่ดีต่อกัน   การบริหารจัดการให้เกิดความ
สอดคล้องกันทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีสัมพันธ์กันทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ให้เกิดความลดหลั่นกัน
จนเกินไป  แนวโน้มการให้ความร่วมมือต่อกันถือเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการก าหนดเป็นนโยบาย 
ขีดจ ากัดของโรงแรมด้านการจดทะเบียนการปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัดมีความไว้เนื้อเชื่อใจ
ต่อกัน   ก็จะเป็นการช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อเป็นเครือข่ายระหว่างกันกับภาคเอกชนให้มี
ประสิทธิภาพและการเติบโตของประเทศในระบบการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน  ดังนั้นการเกิดวิกฤต
การในด้านภัยธรรมชาติรวมทั้งผลการด าเนินกิจการต้องได้รับความร่วมมือระหว่างกันอย่างแนบแน่น
ในการให้ความช่วยเหลือต่อกัน  ท้ายสุดผลกระทบที่จะช่วยได้นั้นย่อมเกิดสิ่งที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของคนในองค์กรและข้อก าหนดร่วมกันเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการท าธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงที่เป็น
ระบบ 
 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
                 
             จากการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดัง
ตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 26  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

1ก  ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้ มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อโอกาสทางการตลาด 

ยอมรับสมมติฐาน 

1ข  ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้ มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

2ก  ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อโอกาสทางการตลาด 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

2ข  ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 



 
 
 

139 
 

ตารางที่ 26  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (ต่อ) 
 
3ก  ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน  
มีผลกระทบเชิงบวกต่อโอกาสทางการตลาด 

ยอมรับสมมติฐาน 

3ข  ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน  
มีผลกระทบเชิงบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

4ก  ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กรมี
ผกระทบเชิงบวกต่อโอกาสทางการตลาด 

ยอมรับสมมติฐาน 

4ข  ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กรมี
ผกระทบเชิงบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

5  โอกาสทางการตลาดมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด าเนินงาน  ยอมรับสมมติฐาน 
6  ความได้เปรียบทางการแข่งขันมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด าเนินงาน  ปฏิเสธสมมติฐาน 
7ก  ความผันผวนทางสภาพแวดล้อมมีผลกระทบเชิงบวกต่อความสัมพันธ์
ระหว่างโอกาสทางการตลาด กับผลการด าเนินงาน  

ยอมรับสมมติฐาน 

7ข  ความผันผวนทางสภาพแวดล้อมมีผลกระทบเชิงบวกต่อความสัมพันธ์
ระหว่างความได้เปรียบทางการแข่งขัน กับผลการด าเนินงาน  

ปฏิเสธสมมติฐาน 

8ก  การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันมีผลกระทบเชิงบวกต่อศักยภาพกลยุทธ์
เครือข่ายด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้  

ยอมรับสมมติฐาน 

8ข  การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันมีผลกระทบเชิงบวกต่อศักยภาพกลยุทธ์
เครือข่ายด้านผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน                                                                                       

ยอมรับสมมติฐาน 

8ค  การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันมีผลกระทบเชิงบวกต่อศักยภาพกลยุทธ์
เครือข่ายด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

8ง  การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันมีผลกระทบเชิงบวกต่อศักยภาพกลยุทธ์
เครือข่ายด้านการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร 

ยอมรับสมมติฐาน 

9ก  การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจมีผลกระทบเชิงบวกด้าน
ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ 

ยอมรับสมมติฐาน 

9ข  การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจมีผลกระทบเชิงบวกด้านผสาน
ผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

9ค  การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจมีผลกระทบเชิงบวกด้านความ
ไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 
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ตารางที่ 26  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (ต่อ) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

9ง  การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจมีผลกระทบเชิงบวกด้านการ 
ร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร 

ยอมรับสมมติฐาน 
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ภาพที ่11 ผลการยอมรับสมมติฐานตามกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ศักยภาพกลยุทธ์
เครอืข่าย 

(Network Strategy 
Capability) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถใน
การแบ่งปันความรู้ 

(Knowledge 
Sharing 

Competency) 

ผสานผนึกก าลังการ
ด าเนินงานร่วมกัน 

(Synergy for 
Collaboration) 

ความไวว้างใจที่
รักษาผลประโยชน์

ร่วมกัน 
(Trust On Mutual 

Benefit) 

การร่วมสร้างคุณค่า
วัฒนธรรมต่าง

องค์กร 
(Co-Cultural 
Organization) 

โอกาสทาง
การตลาด 
(Market 

Opportunity) 
 

ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน 
(Competitive 
Advantage) 

 

ผลกการ
ด าเนินงานของ

ธุรกิจ 
(Corporate 

Performance) 
 

ตัวแปรควบคุม (Control Variables) 
ขนาดของกิจการ (Firm  size) 
มาตรฐานของโรงแรม(Hotel standard)  
ประเภทโรงแรม (Types Hotels) 

 

S = ยอมรับสมมติฐาน, NS = ปฏิเสธสมมติฐาน 

ความผันผวนทาง
สภาพแวดล้อม 
(Dynamism 

Environment) 
 

H1ก+ (S) 
H2ก+ (NS) 
H3ก+ (S) 
H4ก+ (S) 

H1ข+ (S) 
H2ข+ (NS) 
H3ข+ (S) 
H4ข+ (S) 

H7ก+ (S) 
H7ข+ (NS) 
 
 

H5+ (S) 
 

H6+ (NS) 
 

H9ก+ (S) 
H9ข+ (S) 
H9ค+ (S) 
H9ง+ (S) 

H8ก+ (S) 
H8ข+ (S) 
H8ค+ (S) 
H8ง+ (S) 

การรับรู้ความ
รุนแรงในการแข่งขัน 

(Perceived 
Competitive 

Intensity) 
 
 

การตระหนักรู้ถึง
ความสัมพันธท์าง

ธุรกิจ 
(Business 

Relationship 
Awareness) 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
               การวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย : 
ปรากฎการณ์เชิงประจักษ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือทดสอบสาเหตุ
และผลลัพธ์ของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย โดยวัตถุประสงค์ย่อย 5 
ข้อได้แก่ 1) ทดสอบผลกระทบของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายที่มีต่อโอกาสทางการตลาด ความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน  2) ทดสอบผลกระทบของโอกาสทางตลาด ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่
มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ 3) ทดสอบผลระทบความผันผวนทางสภาพแวดล้อมที่มีต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสทางการตลาด ความได้เปรียบทางการแข่งขันกับผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจ 4) ทดสอบผลกระทบของการรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ ที่มีต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 5) เพ่ือพัฒนารูปแบบกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
               1. สรุปผลการวิจัย 
               2. อภิปรายผลการวิจัย 
               3. ประโยชน์ของการวิจัย 
               4. การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
               5. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

              1. ผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41-50 ปี 
โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การท างานมากกว่า 15 ปี โดยมาก
ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป  

               2. ผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพกลยุทธ์ 
เครือข่ายโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้ เช่น 
พนักงานในกิจการของท่านใช้ประสบการณ์ในการท างานที่ประสบกับความส าเร็จมาถ่ายทอดให้
องค์กรในธุรกิจเครือข่าย  ด้านการผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน เช่น กิจการเชื่อมั่นว่าการ
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ตัดสินใจร่วมกันระหว่างองค์กรธุรกิจในเครือข่ายประเด็นต่าง ๆ ช่วยท าให้การด าเนินงานเกิดผลการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นต้น  ด้านความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น กิจการ
ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนต่อเครือข่ายทางธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งแสดงถึงความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของกิจการ  ด้านร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร เช่น เมื่อมีความ
ขัดแย้งเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน พนักงานในองค์กรเครือข่ายต้องสามารถชี้แจงและปรับความเข้าใจ
กับผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ ได้เป็นต้น 
               3. ผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดอยู่
ในระดับมาก เช่น กิจการสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และกิจการสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าโดยจูงใจลูกค้าเก่าให้กลับมาใช้บริการอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง เป็นต้น 
               4. ผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการ 
แข่งขันอยู่ในระดับมาก เช่น กิจการมุ่งมั่นในการแสวงหาแนวทาง และวิธีการด าเนินงานใหม่ ๆ อยู่
เสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันและเกิดความได้เปรียบ และกิจการให้
ความส าคัญกับการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและกิจการ
สามารถอยู่รอดได้ภายใต้การแข่งขัน เป็นต้น 
               5. ผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของ 
ธุรกิจอยู่ในระดับมาก เช่น กิจการได้รับการยอมรับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันว่าเป็น
กิจการที่สามารถด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และกิจการสามารถท าก าไรได้เพ่ิมขึ้นและมีฐานะ
ทางการเงินที่มั่นคงเมื่อเปรียบกับในอดีต เป็นต้น 
               6. ผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผันผวนทาง 
สภาพแวดล้อมอยู่ในระดับมาก เช่น การแข่งขันท่ีรุนแรงและความหลากหลายของกลยุทธ์คู่แข่งขันท า
ให้โรงแรมต่าง ๆ มีการพัฒนากลยุทธ์เพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ คู่แข่งขันราย
ใหม่เพ่ิมขึ้นจ านวนมากท าให้โรงแรมต่าง ๆ ต้องพยายามปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในทุก
ด้าน เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว เป็นต้น 
               7. ผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ความรุนแรง 
ทางการแข่งขัน และการตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจอยู่ในระดับมาก การรับรู้ความรุนแรง
ทางการแข่งขัน เช่น กิจการพยายามสร้างกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ และการแข่งขันเพ่ือด าเนินการ
ให้กิจการอยู่รอด เป็นต้น   การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น กิจการเชื่อว่าการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรทางธุรกิจเป็นการรักษาขีดความสามารถทางการแข่งขันจะท าให้ธุรกิจเหนือกว่า
คู่ขันด้วยกัน เป็นต้น 
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               8. ปัญหาที่พบในการด าเนินงานศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมเกิดจาก 3  
สาเหตุดังนี้ 
               8.1 พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการบริการ กล่าวได้ว่า 
บุคลากรในกิจการยังขาดความตระหนักและเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน ความเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง 
รวมถึงการใช้ภาษา ปรับทัศนคติการท างานอย่างเป็นระบบ การมีหัวใจในการให้บริการแก่ลูกค้าเพ่ือ
ส่งผลในการด าเนินงานต่อกิจการ 
               8.2 มีการตัดราคาที่พักระหว่างโรงแรมจ านวนมากช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว กล่าวคือ   
การส่งเสริมทางด้านการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างกิจการยังขาดการเชื่อมโยงในการพึงระวัง
ผลประโยชน์ร่วมกัน และการเกื้อกูลแบ่งปันโรงแรมที่มีขนาดเงินทุน ท า เลที่ตั้ง และการช่วงชิงทาง
การตลาดที่ต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบเพ่ือผลดีต่อกิจการร่วมกันที่ดี 
               8.3 ความผันผวนด้านสภาพแวดล้อมทั้งภัยธรรมชาติและเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
กล่าวคือ  ในการด าเนินกิจการด้านความผันผวนด้านสภาพแวดล้อมรวมถึงภัยธรรมชาติ  เศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง เป็นสาเหตุส าคัญยิ่งที่กิจการไม่สามารถควบคุมหรือรู้เท่าทันล่วงหน้าก่อนได้ ถือ
ว่าสร้างความเสียหายเป็นจ านวนมาก และไม่ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ที่ดีต่อกิจการ ท าให้เกิดความ
เสียหายรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนได้อยู่ตลอดเวลา  ถือว่าเป็นความเสี่ยงของกิจการอย่างมาก  
               9. การวิเคราะห์ผลกระทบเพ่ือทดสอบสมมติฐาน สรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
               9.1 ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย ประกอบด้วย ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ ผสาน
ผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน  ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน การร่วมสร้างคุณค่า
วัฒนธรรมต่างองค์กร พบว่า มี 3 มิติได้แก่ ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ ความไว้วางใจที่รักษา
ผลประโยชน์ร่วมกัน  การร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อโอกาสทาง
การตลาด และความได้เปรียบทางการแข่งขัน ส าหรับผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกันไม่ส่งผล
กระทบเชิงบวกต่อโอกาสทางการตลาด และความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
               9.2 โอกาสทางการตลาดส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ ผลการวิจัย พบว่า 
โอกาสทางการตลาดมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ  ส าหรับความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันไม่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
               9.3 ความผันผวนทางสภาพแวดล้อมส่งผลกระทบต่อโอกาสทางการตลาดและผลการ 
ด าเนินงานของธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่า ความผันผวนทางสภาพแวดล้อมส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
โอกาสทางการตลาดและผลการด าเนินงานของธุรกิจ ส าหรับความผันผวนทางสภาพแวดล้อมไม่ส่งผล
กระทบเชิงบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
               9.4 การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันมีผลกระทบต่อความสามารถในการแบ่งปัน
ความรู้  ผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน  และการ
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ร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร ผลการวิจัยพบว่า  การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อ ความสามารถในการแบ่งปันความรู้  ผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน  
ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน และการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร  
               9.5 การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจมีผลกระทบต่อความสามารถในการแบ่งปัน
ความรู้  ผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน  ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน  และการ
ร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร ผลการวิจัยพบว่าการตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อ ความสามารถในการแบ่งปันความรู้  ผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน  
ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน และการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร  
               การวิจัยนี้วิเคราะห์ผลจากตัวแปรควบคุมคือ ขนาดของกิจการ  มาตรฐานของโรงแรม 
และประเภทโรงแรม ผลการวิจัยพบว่า ขนาดของกิจการ มาตรฐานของโรงแรม และประเภทโรงแรม
ไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายทั้ง 4 มิติและโอกาสทางการตลาด  
และความได้เปรียบทางการแข่งขันกล่าวคือไม่ว่าธุรกิจโรงแรมจะมีความแตกต่างกันในด้านขนาดของ
กิจการ มาตรฐานของโรงแรม และประเภทโรงแรม มากหรือน้อยอย่างไรก็ตามไม่ส่งผลต่อศักยภาพ
กลยุทธ์เครือข่ายธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 
               จากวัตถุประสงค์หลักการวิจัยเพ่ือทดสอบสาเหตุผลลัพธ์ของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย
ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย  ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์มีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายกับการประยุกต์ใช้ในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
               ผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า แนวคิดศักยภาพกลยุทธ์
เครือข่ายมีความส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาทางธุรกิจเพื่อให้ด าเนินงานได้เป็นอย่างดี
เนื่องจากสภาวะการแข่งขันท่ีมีความรุนแรงในหลายด้านเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
โรงแรมแต่ละแห่งพยายามหากลยุทธ์ทุกรูปแบบในการเข้าไปครองตลาด นั่นจึงเป็นผลเสียและเกิด
ความเสี่ยงที่โรงแรมที่มีกิจการจ านวนไม่มาก  และไม่ใช่ลักษณะโรงแรมที่เป็นเครือข่ายตรงนี้ต้อง
ยอมรับว่าความเสี่ยงทางด้านการที่จะลงทุนก็เพ่ิมขึ้นแน่นอน  อีกทั้ง ภาครัฐควรต้องก าหนดออกมา
เป็นนโยบายเพ่ือให้มีการจัดการรวมถึงให้การสนับสนุนปัจจัยทางบวกเพ่ือให้ภาคเอกชนมี
ความสัมพันธ์กันระหว่างกิจการได้เป็นอย่างดีในการพัฒนาและท าให้เป็นระบบเครือข่ายคิด วางแผน 
และร่วมแก้ไข้ปัญหารับฟัง ที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น ความผันผวนทางสภาพแวดล้อม ภัย
ธรรมชาติ  โรคร้ายภัยคุกคราม ลักษณะหลายรูปแบบ  สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เป็นต้นล้วน
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แล้วส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการทางด้านโรงแรมแทบทั้งสิ้น ดังนั้นการน าแนวความคิดลักษณะ
ของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย มาด าเนินการรับรูปแบบให้เหมาะสมกับกิจการและปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่องก็ย่อมส่งผลที่ดีตามมาในภายหน้า กล่าวคือ ผู้บริหารกิจการที่มีความคิดเห็นที่สอดคล้อง
กันก็สามารถน าพาให้การด าเนินกิจการส่งผลให้การด าเนินงานสูงขึ้น ดังนั้น ศักยภาพกลยุทธ์
เครือข่ายจึงเป็นแนวคิดที่ต้องควรได้รับความร่วมมือ รวมถึงความสัมพันธ์ที่จะส่งผลทางบวกได้อย่าง
เป็นระบบเพ่ือให้เป็นการลดต้นทุน  เพ่ิมศักยภาพให้กิจการรวมถึงการสร้างรูปแบบทางเครือข่าย
โรงแรมควบคู่กันไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.  ผลกระทบของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายต่อโอกาสทางการตลาด และความได้เปรียบทางการ   
แข่งขัน 
               ผลกระทบของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายประกอบด้วย ความสามารถในการแบ่งปัน
ความรู้ ผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน  ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน  การร่วม
สร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร  
               2.1 ผลกระทบของความสามารถในการแบ่งปันความรู้ที่มีต่อ โอกาสทางการตลาด และ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันพบว่า  ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
โอกาสทางการตลาด และความได้เปรียบทางการแข่งขันเนื่องจาก กิจการลักษณะการด าเนินการ
โรงแรมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการให้พนักงาน รวมทั้งบุคลากรในหน่วยงานของตนเองนั้นพยายาม
เสาะหาความรู้ที่จะได้มาซึ่งการเชื่อมโยงในด้านความสามารถในการแบ่งปันความรู้ เพ่ือให้กิจการมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน มีการส่งเสริมกันเพื่อเป็นการรองรับลูกค้าที่จะกลับเข้ามาสู่กิจการอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความสมดุลและคุ้มค่าจะส่งผลต่อกิจการอีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายและกฏ
ระเบียบเพ่ือจะได้ส่งผลต่อโอกาสทางการตลาด และความได้เปรียบทางการแช่งขันได้เป็นอย่างดี 
               ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ Zhang, Ordóñez de Pablos, Qingkun 
(2014) พบว่า องค์กรจะสามารถพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ได้นั้นต้องมาจากการเรียนรู้ร่วมกัน ดึงความรู้
และความคิดที่ใหม่ให้แก่กันอย่างเป็นระบบส่งผลต่อโอกาสที่ดีต่อผลก าไร เช่นเดียวกับงานวิจัยของ  
Yuan–Hui Tsai and others (2013) พบว่า ความสัมพันธ์ส่วนตัวกันมาก่อนมีอิทธิพลส่งให้กิจการมี
ความแตกต่างจากกิจการอ่ืนในทิศทางบวกมากกว่า การด าเนินกิจการรายเดียวผลกระทบที่ได้ส่งผล
ชัดเจนรวมถึงคุณค่าที่ดีต่อกิจการโดยตรง  นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ Loo Hay Lee (2014) ที่ว่า
ความร่วมมือเป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ส าคัญและส่งผลทั้งทางตรง ทางอ้อม ซึ่ง
จะต้องค านึงถึงผลกระทบที่ดีทางด้านความได้เปรียบทางการค้าสามารถน าพาให้กิจการเกิด
ประสิทธิภาพเมื่อมีการเรียนรู้ต่อกัน ดังนั้นกิจการที่มีความสามารถในการแบ่งปันความรู้ ช่วยท าให้
เกิดผลที่ดีต่อธุรกิจไดเ้มื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งการก าหนดนโยบายรวมถึงการด าเนินกิจกรรมใน



 
 
 

147 
 

ด้านต่าง ๆ ควรต้องมียุทธวิธีเพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และผลประโยชน์ด้านต่าง ๆ ให้เกิดความ
สอดคล้องต่อกิจการอย่างเป็นระบบ เกิดผลผลิตเพิ่มข้ึนรวมถึงเป็นการเพ่ิมศักยภาพของความสามารถ
ในการแบ่งปันความรู้เพิ่มขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ 
               2.2  ผลกระทบของผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน ที่มีต่อโอกาสทางการตลาด 
และความได้เปรียบทางการแข่งขัน พบว่า  ไม่ส่งผลกระทบต่อโอกาสทางการตลาด และความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน เนื่องจากสิ่งส าคัญประการส าคัญที่ท าให้กิจการระดับโรงแรมมีความ
แตกต่างกันในบริบทแต่ละแห่งไม่ว่าจะเป็นแต่ละภูมิภาค รวมถึงความสัมพันธ์ทางการค้าที่ต้อง
ด าเนินการร่วมกันบางกรณีต้องมีข้อยกเว้นที่ไม่มีข้อตกลงร่วมกัน เพราะขีดจ ากัดในหลายด้านเช่น 
การให้ข้อมูลความลับที่ส าคัญทั้งหมดต่อกันในและนอกกิจการเป็นเรื่องที่ยากมากในการท าธุรกิจช่วง
ขาขึ้นที่เป็นฤดูกาล สิ่งส าคัญในการจะให้กิจการมาร่วมสร้างความสัมพันธ์กันทั้งหมดในทุกเรื่องคง
ไม่ใช่เรื่องง่ายต่อการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมทุน  การทราบถึงข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอก การผสานผนึกก าลังร่วมกันนั้นยังมีข้อจ ากัดอาทิเช่น ในการเพ่ิมประสิทธิภาพระหว่าง
กิจการด้วยกันนั้นต้องมีหลักการท างานของความร่วมมือที่ยังเป็นข้อผูกมัดต่อกัน ซึ่งท าได้ยากในการที่
จะส่งผลไปยังโอกาสทางตลาด และความได้เปรียบในการแข่งขัน ได้แก่หลัก 5 ประการที่ Vitasek, 
and Manrodt  (2012) ค้นพบว่า 1. การปฏิบัติงานร่วมกันที่ได้ผลลัพธ์ร่วมกันนั้นต้องเน้นที่ผลลัพธ์
มากกว่าการท าธุรกรรมร่วมกัน 2. ถ้ามีประเด็นปัญหาหรือความขัดแย้งกันเป็นเพราะอะไร 3. ต้องมี
ความชัดเจนและสามารถวัดผลลัพธ์ที่ต้องการได้  4. การด าเนินกิจการรวมถึงการก าหนดราคาแบบ
ต้องมีแรงจูงใจที่จะส่งผลไปยังประสิทธิภาพได้ และ 5. ต้องมีโครงสร้างการร่วมจัดการที่เห็นได้ชัดและ
ลึกกว่าที่ปฏิบัติอยู่เดิม ในส่วนนี้เป็นส่วนที่ส าคัญเห็นได้ว่าการด าเนินธุรกิจต้องอาศัยหลักธรรมาภิบาล
อย่างมากที่เป็นตัวกระตุ้นรวมถึงจะส่งผลต่อกันลดการฉกฉวยโอกาสที่จะช่วงชิงตลาดให้เกิดขึ้ น
ระหว่างกิจการด้วยกัน มากที่สุดนั้นก็เป็นตัวดัชนีชี้วัดได้ว่าต้องโปร่งใสและบางข้อที่กล่าวกระท าได้
ยาก ไม่สามารถจะสร้างการผนึกก าลังร่วมกันได้ในความต้องการส่งผลไปยังการสร้างผลก าไร ใน
การตลาด และความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ 
               ผลการวิจัยดังกล่าวขัดแย้งกับงานวิจัยของ Vitasek, and Manrodt (2012) พบว่า 
วิธีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นข้อตกลงที่ระหว่างกิจการสองฝ่ายต้องท าความเข้าใจกันอย่าง
ดียิ่งไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบเชิงลบมากกว่าจะส่งผลในทิศทางบวกให้แก่กิจการ เพราะธรรมชาติของ
ความสัมพันธ์ที่ประสบความส าเร็จมากที่สุดคือต้องขึ้นอยู่กับระดับของความร่วมมือและสิ่งจูงใจที่
ส่งผลประโยชน์ต่อกัน ผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย Durugbo (2014) พบว่า การจัดการ
ข้อมูลร่วมกันเชิงบูรณาการต้องได้มาจากการวิเคราะห์ร่วมกันและต้องสร้างจากการแบ่งปันและเกิด
จากการประสานข้อมูลร่วมกันเป็นอย่างดีต้องเพ่ิมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการไหลของข้อมูล
จึงจะส่งผลถึงก าไรและประสิทธิภาพของงาน ขณะที่ผลการวิจัยของ Harris (2004) พบว่า วัฒนธรรม
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องค์กรที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการสร้างภายในองค์กรระหว่างกันเป็นตัวช่วยส่งผลให้เห็นถึงพลัง
ทั้งทิศทางที่สูงและต่ าได้ในขณะเดียวกันที่ก าลังด าเนินงานเพ่ือเป้าหมายความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในการร่วมลงทุนควรต้องให้ความส าคัญมากในการปฏิบัติงานร่วมกันไม่เช่นนั้นการส่งผลกระทบจะ
สูงกว่าการส่งผลทางบวกในการลงทุนร่วมกันรวมถึงการระดมผลประโยชน์ต่อกันให้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด ส่วนในงานวิจัยของ Gohil and others (2011) พบว่า ความล้มเหลวของการด าเนินงานใน
การผสานวิธีทุกอย่างทั้งหมดระหว่างกิจการเป็นผลทางลบมากว่าจะส่งผลที่ดีต่อกิจการได้ ปัญหาที่
ส าคัญส่งผลกระทบในระยะยาวความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรด้านมีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ และความ
เข้าใจที่ได้รับข้อมูลตรงกันการให้ความร่วมมือ เป้าหมายต้องชัดเจนร่วมกันความโปร่งใสของข้อมูล
ระหว่างการสื่อสารและการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องล้วนแล้วแต่ส่งผลทั้งหมดต่อกิจการ การขาด
วิสัยทัศน์ของกรรมการบริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยุทธวิธีในความสัมพันธ์ร่วมกันขอบเขตของธุรกิจ
หลัก และการร่วมแก้ไขให้เกิดศักยภาพร่วมกันให้มากที่สุดต่อกิจการถึงจะส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ดี  
(Kuhnle, 2012) เมื่อกิจการมีการพัฒนาการจัดการเครือข่ายที่ดีร่วมกันย่อมส่งผลดีต่อบริษัท กิจการ
ท าให้เกิดการเรียนรู้และหลักทฤษฎีเชิงลึกที่จะน าไปปรับใช้ในธุรกิจภายหน้าได้เป็นอย่างดี ประกอบ
กันเป็นการสร้างความก้าวหน้าต่อที่มีการประสานความร่วมมือต่อกันทั้งการน าหลักยุทธศาสตร์
วางแผนและรูปแบบความสัมพันธ์ต่อกันก็จะส่งผลต่อโอกาสทางการตลาดและ ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน ของกิจการได้เป็นอย่างดี 
               2.3 ผลกระทบของความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน ที่มีต่อโอกาสทางการตลาด 
และความได้เปรียบทางการแข่งขัน พบว่า ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน ส่งผลต่อโอกาส
ทางตลาด แต่ไม่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
               ประเด็นแรก ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน ส่งผลต่อโอกาสทางการตลาด มี
สาเหตุรวมถึงปัจจัยที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันในลักษณะการท ากิจกรรมที่ส่งผลระหว่าง
กิจการด้วยกันในการสร้างความร่วมมือให้ความไว้วางใจ ในการท าวางแผนทางการตลาดก าหนด
ทิศทางร่วมกันได้อย่างเป็นระบบสามารถเป็นส่วนช่วยให้กิจการต่อยอดกับลูกค้าเดิมและแสวงหา
ลูกค้าใหม่ การรักษาหลักความชอบธรรมในด้านความโปร่งใสในการด าเนินกิจการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผล
ก าไรรวมถึงการตกลงข้อผูกมัดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกิจการอ่ืนที่ยังไม่มีการตกลง
ระหว่างกัน                   
               ส่วนในประเด็นที่สอง พบว่า ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่ส่งผลต่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน อาจมาจากหลายสาเหตุ กล่าวคือกิจการยังขาดกลยุทธ์ในการสร้างจุดต่างให้
เกิดขึ้นภายในระหว่างกิจการด้วยกัน ที่จะส่งผลไปยังภายนอกเพ่ือให้เกิดความแตกต่าง ในด้านการ
บริการแก่ลูกค้ารวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ต้องพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอันมาจากหลายปัจจัย ใน
การปรับวิธีการสร้างความเป็นธุรกิจให้ได้นั้นในส่วนการสร้างความไว้วางใจ ต่อกันยังเป็นปัญหาที่
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ต่อเนื่องไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่จะส่งผลสะท้อนกลับมาให้เห็นเป็น
รูปธรรมต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน นั้นควร
มาจากการใช้เวลาในการสร้างความผูกพัน และผลประโยชน์  เข้ามามีส่วนช่วยในการการตัดสินใจต่อ
ผลประกอบการที่กิจการจะได้รับ เพ่ือให้เกิดความสมดุลกันอย่างถูกต้องและความเหมาะสม 
               ผลการวิจัยดังกล่าว ประเด็นแรก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sørensen, Hasle, and 
Pejtersen (2011) พบว่า การให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันในกิจการที่มีความแตกต่างกันทั้งทางด้าน
วัฒนธรรม รวมถึงการด าเนินประโยชน์เพ่ือแสวงหาผลก าไรให้กับกิจการตนเองต้องมาจากการสร้าง
พันธมิตรทางการค้ามาก่อนเพ่ือส่งผลดีต่อโอกาสทางการตลาดให้มาซึ่งผลก าไรของกิจการ การ
วางแผนงานเพ่ือสนองตอบในด้านนโยบายและการวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบ ลดปัญหาต่าง ๆ 
ให้ได้มากที่สุดแม้ว่าองค์ประกอบที่ได้ต้องมาจากลักษณะของ 2 องค์ประกอบได้แก่ ความไว้วางใจ
ระหว่างบุคคล และพนักงานกับพนักงานรวมถึงพนักงานกับผู้บังคับบัญชาความไว้วางใจในระบบ มี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Cook and Wall (1980) พบว่า ความไว้วางใจเป็นความเชื่อมั่นต่อ
เจตนาของเพ่ือนร่วมงานและผู้บริหาร รวมทั้งสร้างความมั่นใจในความสามารถของเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้บริหารได้ นอกจากนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Lewicki, McAllister, and Bies (1998) พบว่า 
ความไว้วางใจเป็นสิ่งที่บุคคลมีความมั่นใจและตั้งใจกระท าการที่อยู่บนพ้ืนฐานของค าพูด การกระท า  
และการตัดสินใจของบุคคลอื่น Ambrose (2003) ได้กล่าวว่า ความไว้วางใจนั้นเป็นผลที่สะท้อนที่เกิด
จากความเชื่อม่ัน ความซื่อสัตย์ ของบุคคลจะท าให้บรรลุผลของกิจการได้ในที่สุด  
               ส่วนประเด็นที่สอง ไม่สอดคล้อง ขัดแย้งกับงานวิจัยของ  Kuo (2013) และ Zhang and  
Huo ( 2013) พบว่า ความไว้วางใจในการแบ่งปันความรู้เป็นสิ่งส าคัญและบทบาทในการสร้างพ้ืนฐาน
ที่ดีต่อกิจการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจการที่จะต้องไกล่เกลี่ยความรู้ระหว่างกันรวมถึงการส่งเสริมการพัฒนา
ด้านความไว้วางใจทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือสะท้อนถึงความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ 
นอกจากนี้พนักงานต้องมีการรับรู้ปรับเปลี่ยนทัศนคติเพ่ือส่งผลประโยชน์ผ่านการแบ่งปันความรู้อย่าง
เป็นขั้นตอน การด าเนินการบางประการให้ประสบผลส าเร็จต้องมาหลายปัจจัย ต้องมีหลักคุณธรรม
ความร่วมมือต่อกัน ลดการฉวยโอกาสทางการค้ามีการพัฒนาไว้วางใจคู่ค้าด้วยกันอย่างเป็นระบบจะ
เป็นการเพ่ิมศักยภาพทางพันธมิตรได้ดี นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Swift and  Hwang 
(2013)  พบว่า องค์กรควรจะมุ่งเน้นในกระบวนการที่ส่งเสริมทั้งทางด้านจิตพิสัยและความไว้วางใจ 
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวอาจรวมถึงการปรับปรุงด้านความเข้าใจทางปัญญาและการคัดกรองพนักงาน
ให้มีความตระหนักต่องานร่วมกันอาจท าร่วมกันได้หลายวิธีเช่น การฝึกอบรม สัมมนา  ประชุม อ่ืน ๆ 
ทีม่ีจะส่งผลถึงความได้เปรียบและส่งผลประโยชน์ต่อกิจการแทบท้ังสิ้น ดังนั้นประเด็นหลักที่ควรกล่าว
น ามาสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในการพัฒนากิจการต้องควรมีคุณลักษณะ 4 ส่วนได้แก่ การ
แบ่งปันความรู้  ความไว้วางใจต่อกัน การเรียนรู้ระดับองค์กรทั้งแนวดิ่งและแนวราบ รวมถึงวัฒนธรรม
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องค์กรการบริหารจัดการความรู้ เป็นต้น เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Fadol and Sandhu (2013) 
กล่าวว่า การพัฒนาความไว้วางใจเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนมากที่จะสามารถน าไปปรับและพัฒนา
ให้เป็นระบบเพ่ือสร้างพันธมิตรให้เกิดขึ้น ส่วนที่เป็นประเด็นปัญหาโดยมากคือ ผลกระทบที่เกิดจาก
ความล้มเหลวในการสร้างพันธมิตรที่ดีต่อกันระหว่างองค์กรต้องสร้างความร่วมมือเต็มรูปแบบ ก็
สามารถจะส่งผลกระทบเชิงบวกมากกว่าเชิงลบรวมถึงความเป็นผู้น ากว่ากิจการอ่ืนที่ยังต้องพัฒนาซึ่ง
มีอีกหลายองค์กรที่ยังไม่ครอบคลุม (Haskins and Shaffer, 2013) ได้ค้นพบจากงานวิจัยที่มีผล
สอดคล้องว่า ความร่วมมือและความไว้วางใจนั้นต้องเริ่มต้นจากผู้บริหารให้การก าหนวางแผนงาน ใน
ด้านต่าง ๆ ร่วมกันอย่างเป็นระบบให้การสนับสนุนอย่างเป็นระบบ รับฟังและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือลดปัญหาทุกด้านเพ่ือส่งผลดีต่อกิจการในการแข่งขัน 
               2.4  ผลกระทบของการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร ที่มีต่อโอกาสทางการตลาด 
และความได้เปรียบทางการแข่งขัน พบว่า  การร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กรมีผลกระทบเชิง
บวกต่อโอกาสทางการตลาด  และความได้เปรียบทางการแข่งขันเนื่องจาก  ในสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างกิจการเป็นการก าหนดนโยบายอย่างหนึ่งเพ่ือเป็นการช่วยเพ่ือสนับสนุนแรงกระตุ้นให้เกิดขึ้น
ในการด าเนินกิจการร่วมกันให้เกิดความตระหนักคุณค่าของการสร้างพันธมิตร สาเหตุประการแรกใน
การสร้างพันธมิตรการค้าร่วมที่ดีได้นั้นต้องมากจากหลากปัจจัย ส่วนที่ส าคัญนั้นน่าจะมาจากความ
ไว้วางใจ และเรียนรู้ทางวัฒนธรรมข้ามองค์กรอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพ่ือช่วยในการลดปัญหาที่ซ้ าซ้อน
ที่อาจจะเกิดข้ึนได้อยู่ตลอดเวลา ส าหรับผู้ที่ประกอบกิจการร่วมกันเพ่ือสร้างความสัมพันธ์คู่ค้าได้เป็น
อย่างดี ในการสร้างผลก าไรรวมถึงการเป็นผู้น าทางการค้า สิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่หลีกหนีไม่พ้น
นั้นควรต้องมาจากความร่วมมือและการใส่ใจ จะส่งผลดีต่อกิจการและหาแนวคิดร่วมกันด าเนินงาน 
ให้ความส าคัญที่จะก าหนดเป็นนโยบาย รวมถึงการหาแนวทางการด าเนินงานร่วมกันในธุรกิจทาง
โรงแรมให้เกิดประสิทธิภาพและส่งผลดีเป็นล าดับต่อกิจการ  รวมถึงแนวทางการเพ่ือสร้างโอกาสทาง
การตลาด และความได้เปรียบทางการแข่งขันที่จะส่งผลดีให้เกิดขึ้นกับกิจการ 
               ผลการวิจัย Hahn, Lee, and Lee (2015) พบว่า หลักที่ส าคัญในการที่จะด าเนินการให้
กิจการประสบความส าเร็จได้นั้นต้องเกิดจากแรงบันดาลใจที่เป็นองค์ประกอบหลักที่สามารถจะน าพา
ให้ธุรกิจที่ด าเนินการอยู่นั้นได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพโดยใช้
วัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างกันอย่างลงตัว ในการเพ่ิมมูลค่าให้กิจการประสบผลส าเร็จได้นั้นมา
จากหลายกรณี  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Rodrigues (1997) พบว่า สังคมใดที่มีการเชื่อมโยงทาง
วัฒนธรรมอย่างเป็นระบบจะส่งผลท าให้กิจการนั้นที่ประสานร่วมมือกันประสบผลตามความ
คาดหมายที่สูงกว่ากิจการที่ขาดความร่วมมือที่มีต่อกัน  มีความเห็นสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
Moberg and Leasher (2011) กล่าวว่า การจัดการข้ามวัฒนธรรม มีหลายมิติที่สามารถน ามา
เชื่อมโยงต่อกันรวมถึงความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันออกไปปรับให้เกิดการผสมผสานกันเพ่ือให้เกิด
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ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่งผลต่อโอกาสทางตลาด และผลก าไรของกิจการ  ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาวิจัยของ Avnet (2015) พบว่า การสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริม
กันในขอบเขตข้อมูลขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลที่ความสัมพันธ์ที่จะเป็นตัวกระตุ้นสู่ความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน สามารถท าให้กิจการเกิดผลก าไร ขณะที่ Rodrigues (1997) ศึกษาวิจัย
พบว่า  การบริหารงานจะต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่มีการร่วมกันท างานหรือแสวงหาประโยชน์
ร่วมกันต้องท าตามเงื่อนไขและกรอบเวลาของแต่ละเหตุกาลเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับกันในวัฒนธรรมตรง
นั้นให้เกิดความสมดุลกันให้เกิดความเหมาะสมให้มากที่สุด การยอมรับต่างวัฒนธรรมที่สามารถรับกัน
ได้และพร้อมกันปฏิบัติให้เกิดความสอดคล้องกันทั้งระบบระหว่างกิจการเพ่ือให้เหมาะสมกับโอกาส
ทางตลาด รวมถึงความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 
3.  ผลกระทบของโอกาสทางการตลาดต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
               3.1 ผลกระทบของโอกาสทางการตลาดต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ พบว่า  โอกาส
ทางการตลาดส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ เนื่องจาก เมื่อกิจการเข้าใจและสามารถน า
กลยุทธ์รวมถึงวิธีการสร้างโอกาสทางการตลาดปรับให้เหมาะสมกับกิจการที่ด าเนินอยู่ใต้พ้ืนฐานการ
แข่งขันของธุรกิจที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา  ส่งผลสะท้อนถึงการวางแผนรวมถึงแนวทางการ
ปฏิบัติที่มีต่อกันระหว่างองค์กร การวางหลักทางตลาดปรับให้เกิดความเหมาะสมกับกิจการไม่ว่าจะ
เป็นการบริการเข้าถึงลูกค้า  การพัฒนารูปแบบของงานให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกขณะ อีก
ประการหนึ่งในการปรับโครงสร้างการท างานให้มีความสมดุลกันแล้วจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้กิจการได้
รักษาฐานลูกค้าเก่าและแสวงหาลูกค้าใหม่ ถึงแม้ว่าการหาลูกค้าในยุคที่มีการแข่งขันที่สูงจะได้รับ
ผลข้างเคียงก็ตาม เมื่อกิจการมีการปรับกระบวนการที่สอดคล้องระหว่างโอกาสทางการตลาดเพ่ือจะ
ส่งผลไปยังผลการด าเนินงานของธุรกิจที่ดี เช่น  การมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิมที่ได้รับ  มีการขยายตัว
ของส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ิมมากขึ้น  ส่งผลถึงมุมมองภาพลักษณ์ต่อกิจการไปในทิศทางที่ดีในการ
ประกอบธุรกิจจนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า  เพ่ิมมูลค่าฐานลูกค้าเดิมและเป็นการเพ่ิมยอดฐานลูกค้าราย
ใหม่เพ่ิมข้ึนได้อย่างต่อเนื่อง 
               ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ehret, kashyap, and Wirtz (2013) พบว่า 
โอกาสทางการตลาดนั้น ต้องศึกษาถึงปัจจัยพ้ืนฐานของกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยการต้องยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เมื่อด าเนินการมุ่งเน้นตลาดเพ่ือแทรกแซงและหาตลาดใหม่
รวมถึงก าหนดเป้าหมายร่วมกันต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ จ านวนลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย ก าลัง
การซื้อที่ลูกค้า ความกระตือรือร้นที่มีก าลังซื้อมากน้อยเพียงใด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Cohen 
and Winn (2007) พบว่า การเกิดโอกาสทางการตลาดที่ดีได้ต้องมากจากตลาดที่ไม่สมบูรณ์สามารถ
น ามาศึกษาและพัฒนาใหม่  ซึ่งผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการควรต้องพัฒนาศึกษาควบคู่เพ่ือเพ่ิม
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ความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นการสร้างโอกาสและขอบเขตได้เป็นอย่างดี  ในขณะเดียวกันสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Möller (2013) กล่าวว่าตลาดธุรกิจมีกลไกที่ส าคัญสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้า รวมถึงการพัฒนาการตลาดธุรกิจเพ่ือส่งผลสะท้อนถึงผลการด าเนินงานของธุรกิจการให้การ
สนับสนุนให้เกิดผลดีต่อผลประโยชน์ร่วมกันที่ส่งผลถึงผลการด าเนินการต่อกิจการ เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ Velu (2016) พบว่า  การให้ความร่วมมือในการประกอบกิจการสามารถที่จะท าให้เกิด
ความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจได้  ซึ่งต้องมาจากเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีการสานประโยชน์และพลังร่วมกัน 
เพ่ือส่งผลต่อกิจการให้เกิดส่วนแบ่งตลาดส่งผลต่อกิจการได้ในที่สุด  
               3.2 ผลกระทบของความได้เปรียบทางการแข่งขันต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ พบว่า  
ความได้เปรียบทางการแข่งขันไม่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ  เนื่องจาก ความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันเป็นส่วนที่ส าคัญได้มาซึ่งผลก าไรของกิจการ ที่จะต้องพัฒนาให้เกิดความ
แตกต่างทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยให้มีประสิทธิภาพ  ของกิจการและ
ด้านการบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลา การคิดและวางแผนต้องอาศัย
ความสัมพันธ์กันระหว่างกิจการต่อกิจการให้มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการเป็นผู้น าพร้อมที่จะ
สร้างความได้เปรียบให้กิจการภายในองค์กร ประสบผลส าเร็จในที่สุดสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการอบรม
พัฒนาให้พนักงานและบุคลากรมีความตื่นตัวอยู่เสมอเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ให้เกิดการบูรณาการและมี
ความสามารถในการพัฒนากิจการอย่างยั่งยืน การส่งมอบให้ทันระยะเวลาที่รวดเร็วเพ่ือให้ได้เปรียบ
ทางการแข่งขันให้มีความทัดเทียมกิจการอ่ืนที่มีความเข้มแข็งทางธุรกิจ และได้รับความน่าเชื่อถือที่
ลูกค้าไว้วางใจแก่กิจการเพ่ิมขึ้นตามล าดับ ดังนั้นการเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันต้องเร่งพัฒนาหลายเรื่อง ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก
ประเทศให้ทันสมัยและการปรับตัว ตามกระแสสังคม การเมือง และเศรษฐกิจจึงจะสามารถส่งถึงผล
การด าเนินงานของธุรกิจได้ในที่สุด 
              ผลการวิจัยขัดแย้งกับการศึกษาของ  แสงจันทร์  ศรีประเสริฐ (2549) พบว่า การสร้าง
ความได้เปรียบเพ่ือการแข่งขันนอกจากมีเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในกิจการเพ่ือให้ด าเนินกิจการได้เป็น
อย่างดีแล้ว ต้องมีกระบวนการจัดการความรู้มาใช้เป็นกลยุทธ์หลักส าหรับการก าหนดนโยบาย เพ่ือ
โดยต้องครอบคลุมการด าเนินงานทุกด้านเพ่ือส่งผลถึงการด าเนินงานของกิจการ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุกานดา  กิจการเจริญสิน (2545) พบว่า  การด าเนินธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบในด้าน
อุตสาหกรรมแล้วต้องใช้ข้อมูลที่เกิดจากการวิเคราะห์มาเป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญในการแข่งขัน
ด้วยเพราะเป็นส่วนที่กิจการต้องค านึงถึงโดยหลักและสามารถพยากรณ์เหตุการณ์ในการได้ค่า
ผลตอบแทนในอนาคต  นอกจากที่กล่าวข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Ahmad (2015) ค้นพบว่า 
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจมีปัจจัยด้านทรัพยากรภายในองค์กรเป็นส่วนที่ส าคัญในการรับรู้และ
มีอิทธิพลต่อการสร้างความส าเร็จรวมถึงการสนับสนุนทางด้านการเงินที่แข็งแกร่งซึ่งผู้บริหารระดับสูง
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ต้องมีความตระหนักในความคิดริเริ่มอยู่เสมอและการก าหนดนโยบายทั่วทั้งองค์กร ในขณะเดียวกัน 

Kamukama and Kampala (2013) และ Carmona‐Moreno, Céspedes‐Lorente, and  

Martinez‐del‐Rio (2012) ได้ศึกษาวิจัยพบว่า การแข่งขันทางธุรกิจประการส าคัญที่กิจการภายใน
อุตสาหกรรมควรให้ความส าคัญในการเพ่ิมผลก าไรสู่กิจการสภาพแวดล้อมเพ่ือใช้เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญนั้นได้แก่ทุนทางปัญญาในการวางแผนพยากรณ์ให้เกิดความแข็งแกร่งในกิจการไม่ว่าจะเป็นการ
ก าหนดด้านโครงสร้างทุนมนุษย์ภายในอุตสาหกรรมและทุนเชิงสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกเพ่ือใช้ปรับ
ให้สอดคล้องกับบริบทของกิจการนั้น ๆ  
               3.3  ผลกระทบของความผันผวนทางสภาพแวดล้อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสทาง
การตลาดและผลการด าเนินงานของธุรกิจ พบว่า  ความผันผวนทางสภาพแวดล้อมส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสทางการตลาดและผลการด าเนินงานของธุรกิจ  พบว่า ความผันผวนทาง
สภาพแวดล้อมส่งผลกระทบต่อโอกาสทางการตลาดและผลการด าเนินงานของธุรกิจเนื่องจาก   
กิจการใช้หลักการด าเนินงานเพ่ือแสวงหาโอกาสทางการตลาดในการเพ่ิมผลก าไรที่ส่งผลต่อกิจการไม่
ว่ากิจการจะได้รับผลกระทบด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบก็ตาม ไม่ว่าจะด้านการเมือง  สังคม
หรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจ โอกาสทางการตลาดอาจเกิดขึ้นได้เสมอ แม้ว่าความผันผวนทางธรรมชาติ
สามารถเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนแต่สิ่งที่เกิดได้นั้นการแสวงหาโอกาสที่เกิดขึ้นใน
วิกฤตได้เสมอ กิจการต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอย่างรู้เท่าทันเพ่ือเป็นการรองรับสถานการณ์ที่ไม่มี
ความแน่นอน ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความเสี่ยงด้วยเพ่ือจะได้ไม่ท าให้กิจการได้รับผลกระทบที่รุนแรงที่จะ
มาส่งผลกระทบต่อกิจการ ดังนั้นโอกาสทางการตลาดเกิดขึ้นได้เสมอขณะที่ความผันผวนทาง
สภาพแวดล้อมจะเกิดข้ึนก็ตาม 
               ผลการวิจัยสอดคล้องกับการศึกษาของ Boyd and Gove (2006) พบว่า ความผันผวน
ทางสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสร้างโอกาสทางการเสมอท าให้เกิดประโยชน์ที่ดีในช่วงเวลาที่
เกิดวิกฤตย่อมสร้างโอกาสที่ท้าทายต่อการด าเนินกิจการให้ได้ผลประกอบการได้เป็นอย่างดีและ
ประสิทธิภาพในการท างานของธุรกิจให้มีความเชื่อมั่นมากขึ้น สอดคล้องกับงา นวิจัยของ 
Nandakumar, Ghobadian, and Regan (2010) พบว่า ผลกระทบต่อกิจการทางสภาพแวดล้อมมี
อิทธิส่งผลที่รุนแรงในการเพ่ิมอรรถประโยชน์ต่อองค์กรได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ Wang and Chen 
(2010) ได้ศึกษาวิจัยพบว่า การที่จะให้การด าเนินธุรกิจประสบกับความส าเร็จได้นั้นสิ่งที่ส าคัญคือการ
เพ่ิมศักยภาพทางธุรกิจให้มีความหลากหลายในการสร้างองค์ความรู้ให้กับพนักงานเพ่ือเป็นการลด
ความเสี่ยงด้านปัจจัยสิ่งแวดล้อมรวมถึงเป็นการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นกับองค์กรเป็นการพัฒนา
ทักษะโดยรวมให้แก่พนักงานได้ปรับตัวเท่าทันสภาวะแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นอย่างรู้เท่าทันด้วย 
               ส าหรับผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Türkay, Solmaz, and Şengül  
(2011) พบว่า ความผันผวนทางสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายนอกเป็นสิ่งที่ส าคัญมาในการแข่งขันของ
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ธุรกิจ ต้องมีความไวต่อการรับรู้ทั้งปัจจัยภายในภายนอกที่ส่งผลกระทบได้ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญมากเพ่ือ
เป็นการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงในการแข่งขัน นอกจากนี้ยั งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ  Jansen, Vere, and Crossan (2009) พบว่า การศึกษาโอกาสทางตลาดต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปที่จะส่งผลต่อกิจการภายในธุรกิจ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีต่อกิจการเป็นการ
ส่งเสริมจุดแข็งลดจุดอ่อนภายในกิจการเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลต่อกิจการเพ่ือ
น าไปสู่ผลการด าเนินงานที่ดี  
               3.4  ผลกระทบของความผันผวนทางสภาพแวดล้อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการด าเนินงานของธุรกิจ พบว่า  ความผันผวนทางสภาพแวดล้อมไม่
ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
เนื่องจาก  กิจการไม่ได้ค านึงว่าความผันผวนทางสภาพแวดล้อมมีผลต่อการด าเนินกิจการที่จะส่งผล
ลบต่อกิจการอย่างไร  ไม่ว่าจะเป็นการเกิดภัยทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม การเมือง
รวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้เสมอ ภัยทั้งหลายเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่อย่าง
ใด ดังนั้นถ้ากิจการมีความพร้อมในการรับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้นได้เสมอ การจัดการด้าน
ทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรทักษะความสามารถที่มีอยู่ภายในของกิจการอย่างสมดุลและคุ้มค่าที่
จะส่งผลให้กิจการสามารถควบคุมและจัดการสภาพแวดล้อมได้มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นกิจการควรต้อง
วิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพ่ือน าข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจลดความเสี่ยงของกิจการให้สามารถ
ขับเคลื่อนได้ โดยต้องค านึงถึงกรอบเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือให้มีการด าเนินงานให้เกิด
ความสอดคล้องกับนโยบายและระเบียบ  เพ่ือก าหนดสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพ่ือ
เหมาะสมและส่งผลให้การด าเนินกิจการสามารถควบคุมและจัดการสภาพแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามกันอย่างเป็นระบบ 
                ผลการวิจัยขัดแย้งกับการศึกษาของ Adomako and Danso (2014) พบว่า 
สภาพแวดล้อมรวมถึงกฏระเบียบมีส่วนเกี่ยวข้องในเชิงลบต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
แทบทั้งสิ้น รวมถึงผลประกอบการที่จะได้รับด้วย ปัจจัยส่วนที่ส าคัญอีกประการหนึ่งได้แก่ 
ความสัมพันธ์ทางการเมือง ความผันผวนที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของกิจการ รวมถึง
การศึกษาภายนอกจากความสัมพันธ์ทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจเป็นปัจจัยส าคัญที่ควรต้อง
ศึกษา สอดคล้องกับการศึกษาของ  Park and Ryu (2015)  พบว่า จากการวิจัยและพัฒนาที่ได้ทราบ
ว่าความผันผวนถ้าจะศึกษาให้เข้าใจและป้องกันความเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องท าความเข้าใจ
และเรียนรู้ถึงการด าเนินการค้าทางเทคโนโลยีและอิทธิพลที่ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวเรียนรู้กับสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นต่อกิจการ จากการศึกษาวิจัยของ Ledoux, Cormier 
and Houle (2014) กล่าวว่า การแสวงหาผลประกอบการที่ดีนั้นต้องมาจากการที่กิจการเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างกันต้องมีการเปิดเผยมูลค่าของลูกค้าของลูกค้าซึ่งจะส่งผลดีต่อกิจการได้รวมถึง
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สภาพแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน การพัฒนาปรับปรุงพนักงานให้มีการปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงก็สามารถช่วยให้การด าเนินกิจการเพ่ิมยอดสูงขึ้นตามด้วย 
                ส าหรับผลในการวิจัยนี้  สอดคล้องกับการศึกษาของ Hao, Ilan, and Yu (2011) และ  
Yang and Li (2011)  พบว่า การที่จะท าให้ผลประกอบการเป็นผลที่ดีต่อกิจการได้นั้นต้องมาจากการ
พัฒนากลยุทธ์ของกิจการเพ่ือ ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมมีการเชื่อมโยงกัน  อย่างเป็นระบบเพ่ือใช้
ยกระดับการป้องกันความผันผวนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yu 
and Ramanathan (2012) พบว่า บริษัทที่มีการลงทุนและการขยายธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ภายใต้
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความผันผวนต้องท้าทายมากมายกับสิ่งที่ต้องเผชิญหลายสาเหตุ  กิจการ
ต้องหากลยุทธ์และวิธีการจะท าอย่างไรให้กิจการของตนเองอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง
ที่มีท้ังภายในและภายนอกกิจการ ดังนั้นธุรกิจต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอเพ่ือรองรับผลกระทบที่จะเกิดได้ตลอดเวลาเพ่ือน าไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันและ
ผลตอบแทนของกิจการ 
 
4.  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 
               ผลกระทบของการรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน  การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจที่มีต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายประกอบด้วย ความสามารถในการแบ่งปันความรู้  ผสานผนึก
ก าลังการด าเนินงานร่วมกัน  การรักษาสิทธิประโยชน์ร่วมกันบนพ้ืนฐานความไว้วางใจ  และการร่ วม
สร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร 
               4.1  ผลกระทบการรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันท่ีมีต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 
               4.1.1  ผลกระทบการรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันที่มีต่อความสามารถในการแบ่งปัน
ความรู้ พบว่า การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความสามารถในการแบ่งปัน
ความรู้เนื่องจาก    ผู้บริหารมีการรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการที่ผู้บริหาร
กิจการต้องควรมีการพยาการณ์คาดคะเนกับสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายนอกกิจการเพ่ือเป็นการวิเคราะห์
ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข แนวโน้มความน่าจะเป็นทั้งทางด้านสภาพสังคม  การเมือง  สิ่งแวดล้อมทางภัย
ธรรมชาติ รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ควบคู่กับการท างานของกิจการที่มีการปรับเปลี่ยนไป
ตามบริบททางสังคมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารต้องมีความคิดต่อยอดอยู่เสมอและ
ต้องแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ทันท่วงทีกับสิ่งที่จะมากระทบ มีการพัฒนาปรับแนวคิดให้พนักงานมีส่วน
ร่วมกับกิจการแสวงหาความรู้และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันกับกิจการนอกองค์กรเพ่ือให้มีการรับ
ความรู้และความแปลกใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับให้เข้ากับสถานการณ์โลกและการด ารงอยู่ได้
ของกิจการ ในการสร้างแรงผลักดันไปสู่ทิศทางเดียวกัน พร้อมก าหนดเป็นนโยบายใช้ทั่วทั้งองค์กรใน
การปรับวิสัยทัศน์  ค่านิยม  และประเด็นอื่นที่เก่ียวข้องที่จะส่งผลดีต่อกิจการในอนาคต 
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               สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lin and Chang (2015) พบว่า การรับรู้ความรุนแรงทั้ง
ภายในและภายนอกกิจการส่งผลต่ออิทธิพลการรับรู้ร่วมกันในการแสวงหาลูกค้าและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือที่กิจการจะได้มีความคิดสร้างสรรค์ ในการเรียนรู้เพ่ือส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
กิจการ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Cheng, Yeh, and  Tu (2008)  พบว่า การแบ่งปันความรู้กัน
ระหว่างองค์กรเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะก่อให้เกิดปัจจัยในทางบวกส่งผลต่อกิจการได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งมีอิทธิพลต่อค่านิยมร่วมกันและความสามารถในการเรียนรู้พร้อมที่จะส่งข้อมูลเชิงลึกที่เป็น
ประโยชน์ต่อกันระหว่างกิจการ ดังนั้นกิจการควรให้การส่งเสริมแก่กันเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบในการ
แข่งขันทางธุรกิจ  จากการศึกษาของ  Chiang, Han, and Chuang (2011)  พบว่า องค์กรจะพัฒนา
สู่เป้าหมายความส าเร็จในการสร้างความได้เปรียบได้นั้นต้องมาจากการจัดการกับทรัพยากรมนุษย์ซึ่ง
ถือว่าเป็นตัวส่งผลทางบวกต่อกิจการให้มีการสนับสนุนรวมถึงความผูกพันต่อองค์กรการเรียนรู้แบ่งปัน
ระหว่างกันสามารถส่งผลให้กิจการได้รับประโยชน์ได้เป็นอย่างดีต่อองค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
Marouf (2007) พบว่า  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นตัวกระตุ้นการรับรู้และช่วยส่งเสริมความ
แข็งแกร่งให้เกิดข้ึนระหว่างกิจการด้วยกันเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ทางสังคมที่จะช่วยดึงความรู้มาได้ทั้ง
ในส่วนภาครัฐและเอกชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือส่งผลดีต่อการด าเนินกิจการ 
               4.1.2  ผลกระทบการรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันที่มีต่อผสานผนึกก าลังการ
ด าเนินงานร่วมกัน  พบว่า การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผสานผนึกก าลัง
การด าเนินงานร่วมกัน  เนื่องจาก ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันที่จะร่วม
ผนึกก าลังกันในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อกิจการร่วมกันทั้งทางตรง และทางอ้อม ย่อมส่งผลที่คุ้มค่า
ต่อการด าเนินกิจการเพ่ือให้ได้ลดความสูญเสียที่มิควรเกิดขึ้นกับกิจการ เช่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กัน มีการใช้ทรัพยากรที่พอจะแบ่งปันกันได้  อย่างไม่บิดเบียน มีการรายงานผลยอดลูกค้าอย่างเป็น
ระบบทั้งการพูดคุยและการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องให้กิจการเติบโตอย่างเป็นระบบ กิจการ
สามารถลดต้นทุนและส่งเสริมพนักงานให้มีคุณภาพสามารถถ่ายทอดความรู้กันต่อเนื่องเพ่ือผล
ประกอบการที่ดีของกิจการ 
               สอดคล้องกับงานวิจัยของ Panaihfar, Heavey, and Byrne (2015) พบว่า ปัจจัยที่
สามารถน าไปพัฒนาและให้พนักงานและบุคลากรในกิจการท างานร่วมกันได้นั้นต้อง มาจากการ
ฝึกอบรมการปลูกฝังค่านิยมที่ดีระหว่างกันในการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลสร้างความตระหนักร่วมกันในการ
จงรักภักดีต่อคู่พันธมิตรเพ่ือเป็นทางเลือกในการปฏิบัติและด าเนินงานต่อกันเพ่ือเป้าหมายของกิจการ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Fiorentino and Garzella (2015) และ Kuo (2013) พบว่า การที่จะ
ให้องค์กรสามารถพัฒนาพร้อมกับพนักงานท างานร่วมกันได้นั้นต้องมาจากแรงจูงใจเป็นหลักส าคัญใน
การปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลก าไรเป็นอย่างดี เพราะเมื่อกิจการได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเกิดจาก
ปัจจัยภายในหรือภายนอกก็ตาม ผลที่ได้รับจะสะท้อนถึงความพร้อมในกิจการร่วมกันเป็นอย่างดี 
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สอดคล้องกับการศึกษาของ Zineldin (1998) พบว่า ประสิทธิภาพในการท างานร่วมกันที่ส่งผลต่อ
กิจการนั้นต้องมีความสัมพันธ์ที่ต้องมีการบูรณาการร่วมกันส่งผ่านความรู้ร่วมกันอย่างมีเหตุผลความ
ไว้วางใจต่อกันสื่อสารอย่างมีสัมพันธ์ในกิจการอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันจะช่วย
ท าให้กิจการประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องจากการศึกษาของ Murray, Haynes, and Hudson 
(2010) พบว่า การผนึกก าลังท างานร่วมกันเพ่ือให้ประสบความส าเร็จต่อกิจการนั้น ควรต้องพัฒนา
กิจการอย่างต่อเนื่องและมีการพร้อมรับความท้าทายสิ่งใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาภายในกิจการเพ่ือผลการ
ด าเนินงานของกิจการต่อไป 
               4.1.3  ผลกระทบการรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันที่มีต่อความไว้วางใจที่รักษา
ผลประโยชน์ร่วมกัน  พบว่า การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ ความ
ไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน  เนื่องจาก ผู้บริหารมีการรับรู้ในการแข่งขันย่อมส่งผลที่ดีต่อ
กิจการให้ความไว้วางใจต่อกันในการด าเนินกิจการเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้าน
ความผูกพันที่มีให้กัน ความเสมอภาคในการประกอบธุรกิจรวมถึงการมีความซื่อสั ตย์ต่อกันในการ
แสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ฉกฉวยโอกาสและมีเหตุผลต่อกันในการตั้งข้อสงสัยรวมถึงการ
แก้ปัญหาร่วมกันในกิจการ ดังนั้นการท าธุรกิจกับกิจการอ่ืนต้องศึกษาในองค์กรนั้นและความไว้วางใจ
ต่อกันเพ่ือส่งผลต่อผลลัพธ์ของกิจการเป็นอย่างดี ไม่ท าให้เกิดปัญหาต่อกันในการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง 
ๆ ไม่บิดเบียนรวมถึงทรัพยากรบางอย่างแก่กันได้โดยปราศจากปัญหาเพ่ือส่งผลต่อการด าเนินงานของ
กิจการ 
                สอดคล้องกับงานวิจัยของ  อุดมศักดิ์  พิมพ์พาศรี (2552) พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจที่
มีคุณลักษณะรูปแบบที่แตกต่างกันย่อมมีความคิดเห็นที่มีการน าทรัพยากรที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน
ตามสถานการณ์เพ่ือสร้างความไว้วางใจแก่กันในการลงทุนแม้ว่าการด าเนินงานธุรกิจนั้นจะมีความ
แตกต่างก็ตาม สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Lin and Lu (2010) พบว่า การรับรู้ของผู้บริหารกิจการมี
อิทธิพลในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญกับความไว้วางใจ รวมถึงการท างาน ความสัมพันธ์ที่ส่งผลทาง
ตลาด การเงินรวมถึงผลประกอบการภายในกิจการที่จะส่งผลระหว่างกัน ซึ่งจากงานวิจัยของ Lee 
and Trim (2006) พบว่า ความส าเร็จของกิจการมีความสัมพันธ์กับผลจากการประกอบธุรกิจที่ต้องมี
ความร่วมมือแก่กันรวมถึงสร้างความไว้วางใจในการปฏิบัติงานเพ่ือส่งผลต่อกิจการการดูแลติดต่อกับ
ลูกค้าเดิมและติดตามประสานงานเพ่ือให้เกิดลูกค้ารายใหม่เป็นการเพ่ิมยอดขยายกิจการให้ได้ผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับการศึกษาของ Liu and others (2013) พบว่า  ปัจจัยที่ส่งผล
ร่วมกันภายในรวมถึงส่งผลไปภายนอกนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญในการแสวงหาจุดมุ่งหมายในการ
ประกอบกิจการของผู้ลงทุนร่วมกัน ซึ่งต้องมีความไว้วางใจแก่กัน ผู้บริหารต้องมีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์อยู่เสมอไม่ส่งผลเสียต่อกิจการ ดังนั้นอิทธิพลหลักในการสร้างงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีมาท า
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การประกอบกันเพ่ือส่งผลที่ดีต่อกิจการในการขยายหรือเพ่ิมยอดลดความเสี่ยงทางธุรกิจ  ความ
น่าเชื่อถือที่จะเกิดข้ึนในอนาคตของกิจการ 
               4.1.4 ผลกระทบการรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันที่มีต่อการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรม
ต่างองค์กร พบว่า การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการร่วมสร้างคุณค่า
วัฒนธรรมต่างองค์กร เนื่องจาก  การร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กรผู้น าต้องมีการพ่ึงพาอาศัย
ในด้านการรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขันว่าการประกอบกิจการที่มีระหว่างกันนั้น ภายนอกกิจการมี
ส่วนช่วยท าให้กิจการ มีความเชื่อมั่นในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีต่อกัน ซึ่งจะช่วยให้มีการส่งผลต่อการ
ด าเนินกิจการไปในทิศทางที่ดี รวมไปถึงเป็นพันธมิตรทางการค้าร่วมกันเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย 
รวมถึงความคล่องตัวในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกันอย่างเป็นระบบ  เพ่ือเป็นส่วนที่ส าคัญอย่างยิ่งใน
การด าเนินกิจการให้ประกับความส าเร็จ  
               สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทร ศรีหนองบัว (2550) พบว่า ปัจจัยที่มีส่วนท าให้เกิดการ
ร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันได้นั้นต้องมาจากจิตส านึกทางวัฒนธรรมของคนใน
ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงปัจจัยภายนอกได้แก่ นโยบายของรัฐ หน่วยงานราชการและการเผยแพร่
กระจายของสังคมเมือง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลทั้งทางบวกและด้านลบ สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Murphy, Cooke and Lopez (2013)  และ  Banerjee (2008) พบว่า การรับรู้ในความแตกต่างกัน
ด้านการแข่งขันที่มีความคุณลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ย่อมมีผลเชิงบวกกับประสิทธิภาพการ
ท างานของความสัมพันธ์ที่มีระหว่างวัฒนธรรมรวมถึงอ านาจการตัดสินใจทางการตลาดที่มีผลต่อ
กิจการ ซึ่งส่งผลกระทบที่จะเกิดอาจต้องอาศัยหลักความร่วมมือและการประสานงานที่ดี  ซึ่งใน
งานวิจัยของ  Azar and Drogendijk (2016) พบว่า  การรับรู้ของผู้บริหารที่มีความแตกต่างกันทาง
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ส าคัญในการบูรณาการอยู่เสมอท าให้ได้ข้อได้เปรียบในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และเป็นผู้น าทางการแข่งขันของกิจการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญเกื้อ ตั้งศรีตระกูล (2557) และ  
Azar (2014) พบว่า หลักส าคัญของปัจจัยในการจัดการข้ามวัฒนธรรมองค์กรเป็นพลวัตของ
วัฒนธรรมทางธุรกิจ เป็นตัวช่วยส่งเสริมให้กิจการอยู่รอดบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมทั้งในและ
ต่างประเทศเป็นสิ่งส าคัญในการท าให้เกิดกระบวนการคิดและการตัดสินใจที่เป็นตัวช่วยให้ใช้ประกอบ
แนวทางการคิดและตัดสินใจในการพัฒนางานให้สู่ความส าเร็จได้ สร้างความเป็นผู้น าในเชิงนวัตกรรม
ใหม่ ๆ อยู่เสมอเพ่ือผลของการด าเนินงานทางธุรกิจ  
               4.2  ผลกระทบของการตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย       
               4.2.1  ผลกระทบของการตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีต่อความสามารถในการ
แบ่งปันความรู้ พบว่า การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ ความสามารถ
ในการแบ่งปันความรู้เนื่องจาก  เมื่อทางผู้บริหารรวมถึงบุคลากรให้ความส าคัญและการตระหนักถึง
สัมพันธ์ทางธุรกิจน าไปสู่การไว้เนื้อเชื้อใจกันตลอดเวลา โดยก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
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ของพนักงานภายในกิจการ  ซึ่งข้อมูลความรู้ได้แก่ ข้อมูลด้านการบริการลูกค้าเงื่อนไขการให้บริการ 
ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากลูกค้า 
รวมถึงข้อผิดพลาดจากการให้บริการ โดยการให้ข้อมูลความรู้ดังกล่าวนี้ครอบคลุมการมุ่งเน้นทาง
ตลาด ไม่ว่าจะมุ่งเน้นทางคู่แข่งขัน เช่น การศึกษาในด้านต่าง ๆ ของโรงแรมที่ควรศึกษาผลการ
ประเมินการให้บริการ ผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อน าจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าคู่แข่งขันไป
พัฒนาให้กิจการดีขึ้นเป็นกิจกรรมที่ท าการส่งมอบ มีการถ่ายโอนกันเป็นระบบ  รวมถึงการถ่ายทอด
ความรู้กันทั้งภายในและภายนอกกิจการไม่ฉกฉวยโอกาสระหว่างกันให้ได้รับความเสียหาย ส่งเสริมกัน
หรือให้ค าแนะน ากัน เชื่อถือกันได้  ไม่โจมตีกันย่อมส่งผลที่ดีต่อกิจการ  นอกจากนี้ กิจการต้องควร
สร้างการตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกันเป็นอย่างดีให้แก่พนักงานและบุคลากรอย่าง
สม่ าเสมอ ไม่รู้สึกเสียทีเดียวว่าเป็นกิจการคู่แข่งขันทั้งหมด เพราะระดับผู้บริหารด้วยกันจะเจอและ
พบปะกันเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือคุยปัญหาและแก้ไขปัญหาร่วมกันในทุกๆ เรื่องที่เป็นประเด็นร้อน
เร่งด่วน  ก็ต้องน ามาแก้ไขเป็นกรณีไปเพื่อน าไปสู่การให้บริการลูกค้าต่อไป 
              สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kumar and Rose (2012) พบว่า ความสัมพันธ์ส่วนตัว
ระหว่างกิจการเป็นสิ่งที่ส าคัญในการแบ่งปันความรู้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานเดียวกันรวมถึงบรรทัดฐานทาง
ความคิดท่ีจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ส่วนตัวมีผลในทางบวกรวมถึงการสร้าง
ผลักดันในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันปรากฏขึ้นอย่างมีนัยส าคัญในด้านความแบ่งปันความรู้แก่
กันและเชื่อมั่นที่แท้จริงต่อกันในหมู่พนักงานควรต้องร่วมพัฒนาฝีมือในด้านการบริการที่ดี สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Osterloh and Frey (2000) พบว่า พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในกิจการส่งอิทธิพลต่อผลก าไรระหว่างกันมาจากการสร้างความสนิทสนมส่วนตัวของกิจการ
สามารถท าให้การประกอบกิจการได้รับผลทางบวกในการแสวงหาประโยชน์แก่กันได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ผลดังกล่าวมีผลท าให้เกิดผลดีในเชิงกลยุทธ์ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ขององค์กรรวมถึงบริบทกลไก
การท างานร่วมกัน  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Perko, Primec, and Horvat (2015) พบว่า การ
แบ่งปันในการศึกษาเรียนรู้ต่อกันของพันธมิตรทางธุรกิจที่มีกระบวนการอย่างเป็นระบบ ส่งผลถึงการ
จัดการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งมีเป็นส่วนส าคัญในการสร้างโอกาสทางการค้าที่ดีระหว่าง
กิจการด้วยกันอย่างดี เพื่อสร้างผลก าไรและความพึงพอใจส่งให้ลูกค้าของกิจการ ประกอบกับด้านการ
มีคุณธรรมศีลธรรมในการท าการค้าต่อกันอย่างเป็นระบบด าเนินการอยู่ใต้หลักธรรมาภิบาลร่วมกันทั้ง
สองฝ่ายเพ่ือความยั่งยืนทางธุรกิจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Storey, Chris and Kelly (2001) 
พบว่า การที่กิจการมีความสัมพันธ์ร่วมกันในการท ากิจกรรมทางการค้าต้องมีกระบวนการและวิธีการ
ในการสนับสนุนกันทั้งเม่ือเกิดปัญหาต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาและข้อเรียกร้องเพ่ือก าหนดความรู้ในการ
ที่จะประเมินผลการท างานร่วมกันอย่างบูรณาการและไม่ส่งผลให้ยุ่งอยากในสภาพแวดล้อมที่มีความ
แตกต่างกันตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจ ท าความเข้าใจด้วยกันทั้งในตัวพนักงานและผู้มีส่วนได้
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เสียเพ่ือด าเนินกิจกรรมเครือข่ายที่ส่งผลดีต่อลูกค้าและกิจการ  เช่นเดียวกับการศึกษาของ Tsohou  
and others (2012) และ Mbonyane and Ladzani (2011) พบว่า  การด าเนินกิจการที่ดีร่วมกัน
ต้องมาจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่มีต่อกันมาก่อน เพ่ือความสัมพันธ์ต่อกันที่จะส่งผลไปในทิศทางบวก
มากกว่าทิศทางลบ ในการสื่อสารข้ามองค์กร มีการอบรมความรู้  ความตระหนักในหน้าที่ของกิจการ
ก่อนมีการท างานร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภายในองค์กรที่มีความแตกต่างเพ่ือสร้างผลการ
ด าเนินธุรกิจการค้าอย่างเป็นระบบและร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกันเพ่ือความท้าทายและการเจรจาต่อรอง
ที่จะเข้ามาโดยลูกค้า ดังนั้นต้องมีแรงจูงใจและการสร้างความตระหนักและจริยธรรมที่ควรมีต่อกัน 
               4.2.2   ผลกระทบการตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีต่อการผสานผนึกก าลังการ
ด าเนินงานร่วมกันพบว่า การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ  การผสาน
ผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกันเนื่องจาก  ในการด าเนินธุรกิจผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร
ควรต้องให้ความส าคัญต่อการตระหนักรู้ถึงความส าคัญทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการผสานผนึกก าลังการ
ด าเนินงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงข้อมูลทางด้านลูกค้าท่ีส่งถึงกัน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่ส่งผลมาถึงกิจการในทางบวกมากกว่าลบรวมถึงความจริงใจและกระแสทางสังคมที่ต้องคอยดู
ในสภาพแวดล้อมรอบข้างที่เป็นตัวช่วยส่งเสริมให้มีการเพ่ิมมูลค่าส่งผลดีต่อกิจการ   กิจการถ้ามี
ความสัมพันธ์ที่ดีก็ย่อมท าให้ เกิดความคิดจะท าอย่างอ่ืนดีๆ ร่วมกันได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่
สามารถท าร่วมกันระหว่างโรงแรมได้ ให้ลูกค้าได้รับความเพลิดเพลิน มีสาระประโยชน์ร่วมกันเช่น 
การจัดนิทรรศการความรู้ระหว่างกัน แลกเปลี่ยนกันเรื่อยๆ ไม่มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเพียงอย่าง
เดียว แต่ค านึงถึงการแบ่งปันประโยชน์มากกว่าก็จะส่งที่ดีต่อกิจการในภาพรวม บางครั้งการท า
ประโยชน์ที่ต้องใช้คนร่วมกันจ านวนมาก ต้องใช้เวลาให้เขาได้รู้จักกันและให้ความร่วมมือแก่กันก่อน 
ไม่นั้นพอท าไปก็ขัดแย้งกันตลอดเรื่อยไปจะหาความเข้าใจกันยากขึ้น การท าข้อตกลงกันอย่างเดียว
อาจไม่พอเราอาจใช้วิธีการแบบ Open House ให้คนอ่ืนเขามาดูว่าเราท าอะไรบ้างก็จะเป็นผลดีต่อ
กิจการมากขึ้น และเปลี่ยนภายในสู่ภายนอกและภายนอกเข้ามาภายใน (Out side in and in side 
out) เป็นต้น 
               สอดคล้องกับงานวิจัยของ Brown, Recker, and West (2011) พบว่า  การตระหนักถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกิจการส่งผลต่อกระบวนการทางธุรกิจเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ท างานร่วมกันและการพัฒนาความคิดร่วมกันอย่างเป็นระบบในการร่วมผนึกก าลังร่วมกันเป็นอย่างดี
ซึ่งมาหลายปัจจัย เพ่ือให้เกิดความคิดและการสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่กิจการ   สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Veal  and Mouzas (2010)  พบว่า  การท างานร่วมกันในรูปแบบการถ่ายทอดพ่ึงพาอาศัยแก่
กันจะช่วยให้กิจการมีการกระบวนการคิดแบบต่อยอดเช่น  การจรจาต่อรอง  และความคาดหวังใน
การที่จะประสบกับความส าเร็จที่มีการท างานอย่างเป็นระบบร่วมกันเป็นอย่างดี  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Attaran (2007) และ Palakshappa and  Gordon (2007) พบว่า  การท างานร่วมกัน
อย่างเป็นกระบวนการนั้นสามารถที่จะสร้างจุดแข็งให้แก่กิจการที่เป็นพันธมิตรได้อย่างดี เนื่องมาจาก
เหตุผลปัจจัยทั้งภายในและนอกการได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ความร่วมมือในการ
ท างาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกันอย่างลงตัวมีการแบ่งปันข้อมูลอย่างไม่ปิดบังเพ่ือความเข้าใจ
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และลดแรงกดดันต่อกันระหว่างกิจการ ดังนั้นการที่จะท างานร่วมกันให้มีปะสิทธิภาพ เช่นการท างาน
ร่วมกันด้วยความพยายามและการวางแผนโดยใช้ปัญญา และ การให้ความร่วมมือที่ได้จะท าให้ประสบ
ความส าเร็จระหว่างกิจการด้วยกัน  ซึ่งจากการศึกษาของ Warkentin, Bapan, and Sugumaran 
(2000) พบว่า การบริหารจัดการต่อกันส่งผลทางบวกต่อกิจการที่มีการประสานร่วมมือระหว่างกันใน
การให้ผลตอบแทนรวมถึง การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ข้ามองค์กรก็จะส่งผลที่ดีด้วยกันอย่างเป็น
ประโยชน์และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีต่อระบบเศรษฐกิจส่งผลตัวก าไรในอนาคต  สอดคล้องกับ
การศึกษาวิจัยของ Rasche (2010) พบว่า การตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่ผู้บริหารมีต่อกันมายาวนาน
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการสร้างการผนึกก าลังต่อกันเป็นอย่างดี ตราบใดที่กิจการมีการติดต่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จนสร้างผลก าไรที่ดีต่อกัน จะท าให้เกิดอรรถประโยชน์อย่างคณานับในการด าเนิน
กิจการผลที่จะเกิดขึ้นโดยมากจะส่งผลดีต่อเนื่องรวมถึงบรรทัดฐานทางการท ากิจกรรมทางการติดต่อ
เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบเช่นกันเพ่ือส่งผลทีดีสอดคล้องกับนโยบายและการวางแผนงานที่สร้าง
มาตรฐานที่มีความแตกต่างก็สามารถแสวงหาอรรถประโยชน์ระหว่างกิจการได้เป็นอย่า งดีเพ่ือส่งผล
ต่อกิจการและลูกค้าได้ 
              4.2.3  ผลกระทบการตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีต่อความไว้วางใจที่รักษา
ผลประโยชน์ร่วมกัน พบว่า การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความ
ไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน เนื่องจาก  การด าเนินธุรกิจในรูปแบบโรงแรมสิ่งส าคัญในการท า
ให้เกิดผลก าไรได้นั้นต้องมาจากการความไว้วางใจระหว่างกิจการด้วยกันต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์
ทางธุรกิจเป็นที่ตั้ง ประการส าคัญนั้นต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันการที่กิจการจะมีความมั่นคง
ตลอดจนการได้รับการยอมรับได้นั้นต้อง มาจากจิตส านึกรวมถึงความตระหนักรู้ในเรื่องต่าง ๆเป็น
อย่างดีก็จะท าให้ทุกอย่างดีตามไปด้วย ถ้าช่วยดูแลกันในการรักษาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการ
ด าเนินธุรกิจรูปแบบใดก็ตามต้องคิดและวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้การท างานดีตาม
ด้วยผลที่จะตอบแทนกลับมาคุ้มค่ากับการไว้วางใจกัน กิจการสมัยนี้ต้องท้าทายความสามารถ ไม่ว่าจะ
เป็นการร่วมสร้างวิธีการต่อกิจการอ่ืน ปูพ้ืนฐานที่ดีต่อการสร้างผลก าไรได้เป็นอย่างดี ประเด็นส าคัญ
ต้องมีความไว้วางใจกันไม่แสดงความเห็นแก่ตัวออกมาต่อกิจการลักษณะที่ส่อความเสียหายออกมาได้
และส่งผลกระทบที่ดูแล้วไม่ดี พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ปรับแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบและมีการพ่ึงพา
อาศัยท าอย่างดีและถูกต้องผลที่ตามมานั้นคือผลก าไร  ดังนั้นวิธีการต้องคิดและท าแบบใหม่เพ่ือสร้าง
จุดแข็ง ลดจุดอ่อน และส่งเสริมงานให้มีการพัฒนาไปด้วยความราบรื่นและเป็นระบบที่ดีจะท างานให้
เป็นระบบต้องศึกษาและดู ว่าจุดไหนด้านใดมีดีและเสียบ้าง ต้องน ามาปรับและท าให้เป็นที่ไว้ใจแก่กัน
จะท าให้การได้ประโยชน์ตามมา วิธีการที่ดีที่สุดต้องให้มีความคิดและสร้างสรรค์มีส่วนร่วมในการท า
ให้เกิดการพัฒนาอย่างไร้ขีดจ ากัด  เมื่อมีการปรับจุดแข็งเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้สูงกว่าเดิมแล้ว จุดอ่อนก็
แทบจะลดลงหรือไม่มีเลยก็ยิ่งจะท าให้กิจการได้รับความนิยมส่งเสริมกันอย่างเป็นระบบ  
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              สอดคล้องกับงานวิจัยของ Shi, Shepherd, and Schmidts (2015) พบว่า การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจการส่งผลทางบวกต่อความไว้วางใจในกิจการเพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ต่าง
ตอบแทน ของกิจการรวมถึงความมุ่งมั่นที่จะมีขั้นตอนและกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพต่อ
กิจการให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ho, Kuo, and Lin (2012) และ 
Crawshaw and Brodbeck (2011)  พบว่า  ความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างกันระหว่างการจัดการ
ความรู้นั้นมีส่วนช่วยท าให้การท างานระหว่างกิจการมีความแนบแน่นประสานประโยชน์ในการด าเนิน
กิจการร่วมกันบนพ้ืนฐานความไว้วางใจต่อกันและความยุติธรรม เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อกิจการ
ธุรกิจ และการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานเพ่ือสร้างความส าเร็จในการท างานให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นเป็นล าดับ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Agbonifoh and Edoreh (1986) พบว่า การเชื่อม
ความสัมพันธ์มีส่วนช่วยท าให้เกิดนวัตกรรมทางการผลิตสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบจาก
อดีตที่ผ่านจะเห็นได้ว่ากิจการที่มีความสัมพันธ์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดกิจการจะมีผลที่ดีตอบโจทย์
ทางการจัดการผลก าไรได้เป็นอย่างดีและลดความซ้ าซ้อนทางการจัดการได้อย่างเป็นระบบอีกทางหนึ่ง
ด้วย  เมื่อศึกษางานวิจัยของ Kramer (2015)  พบว่า การด าเนินธุรกิจไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็
ตามผลที่ได้จากการประกอบกิจการนั้นเป็นตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี มี
การตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก เพ่ือป้องกันหรือตรวจสอบการทุจริตและหลีกเลี่ยงเหตุบาง
ประการที่ส่งผลเสียต่อการด าเนินงาน  ซึ่งในการเพ่ิมผลผลิตแต่ละครั้งจะค านึงถึงผลที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์ของกิจการเป็นหลัก ไม่คดโกงรวมแม้กระทั่งการฉกฉวยโอกาสแก่กันที่จะส่งผลเสียต่อ
การเชื่อมความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  จากการศึกษาของ 
Zabkar and Brencic (2004) ค้นพบว่า ความไว้วางใจส่งผลเชิงบวกต่อความสัมพันธ์กันทางธุรกิจ
โดยตรงเพ่ือผลการด าเนินงานรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันความมุ่งมั่นต่อกันในการเพ่ิม
ศักยภาพต่อธุรกิจอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Darabi and  Clark (2012) พบว่า 
ธุรกิจที่มีขนาดต่างกันมีความสัมพันธ์กันทั้งทางตรงหรือทางอ้อมย่อมส่งกระทบต่อกิจการได้ทั้งหมดไม่
ว่าจะเป็นการรักษาซึ่งสิทธิประโยชน์ในความไว้วางใจ และการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่เป็น
ระบบ ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีจะช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการระหว่างกิจการได้อย่างเป็น
ระบบและลดปัญหาการฉ้อโกงระหว่างกันที่อาจสืบเนื่องมาจากการมุ่งแต่ผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย
มากกว่าหลักความไว้วางใจของการด าเนินกิจการ 
              4.2.4   ผลกระทบการตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีต่อการร่วมสร้างคุณค่า
วัฒนธรรมต่างองค์กรพบว่า การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการร่วม
สร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร เนื่องจาก  การที่ผู้บริหารกิจการจะต้องสร้างความสัมพันธ์กันได้ดี
นั้นต้องหลักคิดไม่ว่าการด าเนินกิจกรมที่ต้องอาศัยวัฒนธรรมเป็นหลักส่งและสร้างให้เป็นรูปแบบและ
เป็นที่ยอมรับและพร้อมสร้างความแปลกใหม่อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นที่ยอมรับวัฒนธรรมที่พร้อมจะ
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แบ่งปันกันและกัน ปัจจุบันการแข่งขันเยอะกิจการก็ต้องตื่นตัวพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ดีขึ้น
เป็นล าดับ  กิจการได้มีการตระหนักถึงการเรียนรู้และหาประสบการณ์ร่วมกันต่างองค์กรต่างกิจการ 
พร้อมยังมีการคิดและวางแผนเสนอแนะการใช้สื่อต่างๆ หลายรูปแบบมาท าการประชาสัมพันธ์หรือจัด
ส่วนลดแคมเปญร่วมกันเพ่ือดึงดูดลูกค้าเพ่ือให้มีช่องทางเลือกในการมาใช้บริการเพ่ือเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งในการพัฒนา เครือข่ายร่วมกัน  คิดว่าเป็นการเพ่ิมมูลค่าในการเชื่อมโยงเครือข่ายไปในทิศทาง
เดียวกันและส่งผลดีต่อการด าเนินกิจการให้มีความก้าวหน้าและทันสมัย   
               สอดคล้องกับงานวิจัยของ Park and Kline (1993) พบว่า การเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินงานผู้บริหารนอกจากมีความตระหนักในด้านความสัมพันธ์ระหว่างกันแล้วควรต้องมีการ
วางแผนให้มีประสิทธิภาพร่วมกับกิจการอ่ืนที่มีความเป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อก าไรที่จะ
เข้ามาในกิจการ เพื่อความส าเร็จและประสิทธิภาพของการท างานร่วมกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Gupta and Levenburg (2012) พบว่า วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันระหว่างองค์กรย่อมส่งผล
กระทบเชิงบวกต่อกิจการระหว่างกัน ในการรับอิทธิพลที่จะด าเนินการให้งานเกิดความสอดคล้องที่ดี
ต่อกันลดปัญหาการแสวงหาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวเพียงอย่างเดียว เกิดจากความผูกพันและเสียสละ
ประโยชน์บางอย่างลงเพ่ือรักษาผลประโยชน์โดยร่วมกันเป็นหลัก  นอกจากนี้จากการศึกษาของ 
Wilkinson, Fogarty, and Melville (1996) และ Lindkvist and Hjorth (2015) พบว่า  การศึกษา
ในด้านความตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างกิจการนั้น ส่งผลต่อวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันทั้ง
บริบทในความสัมพันธ์ผู้บริหารกิจการและความผูกพันส่วนตัวของพนักงานส่งผลทางบวกต่อกิจการ
โดยแก่นแท้ของการจัดการร่วมกัน การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรนั้นค่อนข้างยากแต่การปรับให้
เกิดความสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบย่อมท าให้เกิดผลที่ดีต่อกิจการได้อย่างเป็นระบบและส่งผลต่าง
ตอบแทนแก่กันได้เป็นอย่างดี จากการศึกษาของ Dong and Liu (2010) และ Hofstede (2015) 
พบว่า การจัดการข้ามวัฒนธรรมส่งผลกระทบทิศทางบวกต่อกิจการต่างองค์กรอย่างมากและ ส่งผลดี
กลับไปยังกิจการที่ด าเนินท าการค้าร่วมกันเป็นอย่างดี จากที่ศึกษามาจะเห็นได้ว่าการร่วมวางแผน
และมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพระหว่างกิจการเมื่อมีการเปรียบเทียบกันแล้ววัฒนธรรมเป็นตัวส่งเสริมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือของกิจการต่อกันได้เป็นอย่างดี  
              4.3  ปัจจัยอื่น ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายกับโอกาสทางการตลาด 
และความได้เปรียบทางการแข่งขัน พบว่า ภาครัฐบาลควรปรับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการโรงแรมซึ่ง
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายด้านความสามารถในการ
แบ่งปันความรู้  ผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน  ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน 
และการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร กล่าวได้ว่า ภาครัฐบาลควรน าหลักนี้ไปเป็นแนวทางใน
การก าหนดนโยบายครอบคลุมภาคธุรกิจโรงแรมให้เกิดความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบเพ่ือการ
ท่องเที่ยวในภาคธุรกิจที่อัตราการเติบโตค่อนข้างสูงทุกปีเพ่ือเป็นการก าหนดกลยุทธ์ให้เกิดความ
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ชัดเจนเชิงนโยบาย เช่น  การปรับระเบียบกิจการด้านโรงแรม  และรีสอร์ท  สถานที่บริการ
นักท่องเที่ยว  ข้อบังคับ  กระบวนการจัดการระหว่างกิจการที่ภาครัฐบาลสามารถเข้าแทรกแซงได้เพ่ือ
ปรับรูปแบบและทัศนคติในมิติการท าความร่วมมือมากกว่าการแข่งขันทางตรงอย่างเดียว เพ่ือลด
ปัญหาการตัดราคารวมทั้งหลักจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลซึ่งภาครัฐบาลด าเนินการอยู่ใน
ช่วงเวลาที่มีประเด็นทางการเมือง สังคม  เศรษฐกิจภายในประเทศที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ในการบริหารจัดการที่ท าให้มีการด าเนินการร่วมกันได้ดีนั้นภาครัฐบาลต้องมีการก าหนดวัน  
เวลา  สถานที่ เพ่ือมีการประชุมและร่วมท ากรอบก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกันกับเจ้าของ
ผู้ประกอบการ  รวมทั้งฝ่ายบริหารของกิจการโรงแรมให้ชัดเจนเพ่ือเดินตามแผนงานส่งเสริมนโยบาย
ของรัฐบาลต่อภาคเอกชนกิจการธุรกิจโรงแรมให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ทั้งนี้ภาครัฐเป็นกลไกส าคัญ
ที่ต้องเร่งก าหนดตามกรอบยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 (กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา, 2559) เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพกลยุทธ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย 
              ส าหรับอุปสรรคของการที่ต้องเร่งด าเนินการจากสภาพปัญหาที่พบได้จาก ผู้บริหารได้แก่ 
ประเด็นที่ 1 ควรมีหลักสูตรปรับและพัฒนาประเด็นแรกต้องค านึงถึงผู้เรียนด้านการท่องเที่ยวและ
โรงแรมก่อนเลยว่าภาษาต้องได้ในระดับหนึ่งที่ดีพอสมควร  
               ประเด็นที่ 2 อาจารย์ที่สอนคนจบด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมต้องให้ผู้ที่ศึกษาฝึกด้าน
จิตอาสามากๆ ใส่ใจและรักงานที่ท าอยู่ ไม่ใช่เห็นเงินตรามากว่าการท างานให้ดีเสียก่อน ก็จะช่วยลด
ปัญหาได้ในระดับที่ดีมาก 
              ประเด็นที่ 3 มีการตัดราคากันและลดราคามากจนท าให้ กิจการโรงแรมขนาดใหญ่มี
อิทธิพลมากกว่าและท าให้เกิดการขาดทุนในระดับโรงแรมที่มีก าลังน้อยกว่าต้องลดตามด้วย 
              ประเด็นที่ 4 ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะภัยน้ าท่วม ไฟฟ้า แผ่นดินไหว การเมือง 
เศรษฐกิจโลก  สังคม เป็นต้นย่อมส่งผลถึงการด าเนินธุรกิจโรงแรมทั้งสิ้นและเป็นภัยซึ่งไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ 
              ดังนั้น การวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย : 
ปรากฏการณ์เชิงประจักษ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย” สรุปได้ว่า ในภาคเอกชนการด าเนินธุรกิจ
โรงแรมถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศ ส่งผลให้ท า
ยอดเงินจ านวนมากในแต่ละปีนับว่าเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยเพ่ิมศักยภาพให้แก่ประเทศได้จ านวนไม่น้อย
ให้เป็นที่ยอมรับแก่นักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการที่มีระดับของดาว 3-5 ดาวเป็นเครื่องหมายกา
รันตี พร้อมการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้าส่งผลให้ปริมาณการใช้บริการด้านโรงแรมมีอัตราส่วนที่เพ่ิมขึ้น
ทุกปีดูยอดจากการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีความสัมพันธ์ด้านการบริการ
เป็นหลักในการต้องฝึกและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีจิตอาสา ความซื่อสัตย์ในหน้าที่
รวมถึงการเอาใจใส่ดูแลทุกเรื่องเพ่ือเป็นจุดดึงดูดในการใช้บริการครั้งต่อไป งานด้านบริการถือว่ามี
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ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทั้งบุคลากรและการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ให้มีความแปลกใหม่อยู่
เสมอส่งผลต่อธุรกิจโรงแรมทั้งสิ้น จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นที่ทางโรงแรมต้องการและเ ร่งแก้ไขนั้น 
ผู้บริหารโรงแรม  หุ้นส่วน และผู้จัดการฝ่ายที่รับผิดชอบดูแลควรต้องให้ความส าคัญต่อระบบและ
กลไกการสร้างความน่าเชื่อถือ และหัวใจการให้บริการ และด้านอ่ืนๆ ที่เป็นส่วนช่วยผลักดันดูแล
ลูกค้าให้เกิดความประทับใจ  ควรต้องมีการวางแผนร่วมกันกับภาคเอกชนด้วยกันและรัฐบาลเพ่ือเป็น
การรู้เท่าทันทั้งสภาพเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  และสภาพแวดล้อมที่มีการผันผวนได้อยู่ตลอดเวลา 
เพ่ือส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจโรงแรมให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

     จากการอภิปรายผลที่ได้ศึกษามาจึงน าไปสู่การพัฒนารูปแบบศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย
ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยดังภาพที่ 12 
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ปัญหาและอุปสรรคทีพ่บในการด าเนินงาน 
 พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้าน
การบริการ 
 มีการตัดราคาท่ีพักระหว่างโรงแรมจ านวนมากช่วง
นอกฤดูกาลท่องเท่ียว 
 ความผันผวนด้านสภาพแวดล้อมท้ังภัยธรรมชาติและ
เศรษฐกิจ สังคม  การเมือง 

ศักยภาพกลยุทธ์
เครือข่าย 

 

โอทางการตลาด 
 มีการปรับปรุงให้ใหม่อยู่เสมอ 
 ปรับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์เป็นแผนแม่บทของกิจการ 
 มีเครือข่ายพันธมิตรแนบแน่น/ติดตามผล 
 

ผลด าเนนิงานของธุรกิจ 
 การยอมรับเพิ่มข้ึนกว่าเดิม ,ส่วนแบ่งตลาดสูงข้ึน 
 ลูกค้าเก่ารักษาไว้, ลูกค้าใหม่เพิ่มจ านวนมากข้ึน 
 ความไว้วางใจของลูกค้าเพิ่มข้ึน,เครือข่ายทางความสัมพันธ์

สูงกว่าเดิม  

แนวทางการพฒันาความสามารถในการด าเนินกิจการ 
 ก าหนดทิศทางการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านเครือข่ายให้ชัดเจน 
 ปลูกจิตอาสาการมีหัวใจการบริการพฒันาให้เข้มข้นแข็งแรงมากกว่าเดิมอย่างต่อเน่ืองเป็นรูปแบบท่ีเป็นรูปธรรม 
มากกว่านามธรรม  
 ควรสร้างความตระหนักในเรื่องปลูกจิตส านึกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานโดยการอบรมจากภาครัฐ 
 

การรบัรูค้วามรุนแรงในการแข่งขนั 
 ปรับวิสัยทัศน์ผู้บริหารกิจการอยู่เสมอ 
 กระตือรือร้นในการสร้างพันธมิตร 
 เตรียมความพร้อมเสมอเมื่อเกิดความผันผวนทาง
สภาพแวดล้อมทุกรูปแบบท่ีจะเกิดข้ึน 
 
 

การตระหนกัรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
 การแบ่งปันเกื้อกูลกันระหว่างกิจการด้วยความโปร่งใส 
 ความไว้เน้ือเช่ือใจวางใจต่อกันในระดับผู้บริหารกิจการ 
 มีการส่งเสริมสนับสนุนกันอย่างเป็นระบบไม่โจมตีกันและ

กันระหว่างกิจการ 

 

การร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองคก์ร 
 การอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างกันของกิจการ 
 ด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบอย่างต่อเน่ือง 
 น าเทคโนโลยีปรับใช้อย่างสัมพันธ์กัน 
 

ผสานผนึกก าลังด าเนินงานร่วมกัน 
 การเข้าถึงข้อมูลหลักของลูกค้าด าเนินร่วมกันเป็นช้ันตอน 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้การสนับสนุนกันและกันระหว่าง
กิจการ 
 สร้างจิตส านึกความสามัคคีและการร่วมระดมความคิด
ระหว่างกิจการ 

ความสามารถในการแบง่ปนัความรู ้
 ก าหนดนโยบายปรับเปลี่ยนมุมมองระหว่างกันอย่างต่อเน่ือง 
 วางแผนพัฒนาตามกรอบแผนงาน ติดตาม ประเมินผล 
 ร่วมคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ แก่กันอยู่เสมอ 

ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกนั 
 ไม่มุ่งร้ายโจมตีกันระหว่างกิจการให้รับความเสียหาย 
 ด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นธรรมไม่เอาเปรียบกัน 
 ไม่ปกปิดข้อมูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกันจนได้รับความ
เสียหายของกิจการ 
 สรุปประเด็นส าคัญทุกเดือนเพื่อวางแผนงานครั้งต่อไป 

 ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 การบริการที่เป็นเลิศเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายชัดเจน 
 ปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ตลอดเวลา 
 ใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 คิดกลยุทธ์ใหม่ๆ ปรับแผนตลอดเวลา 

แนวทางการสง่เสริมและสนับสนุนจากภาครัฐบาล 
 ก าหนดนโยบายสนับสนุนภาคเอกชนในความร่วมมือระหว่าง 

กิจการร่วมกันเป็นรูปแบบท่ีชัดเจน 
 ติดตามให้ความช่วยเหลือก าหนดทิศทางการจัดการเครือข่าย 

ด้านโรงแรมให้มีความเข้มแข็งมากข้ึน 
 ส่งเสริมพัฒนา รับฟัง แก้ไขปัญหากรณีเกิดวิกฤตปัจจัยท่ีไม่ 

สามารถควบคุมได้ เช่น ธรรมชาติ การเมือง เศรษฐกิจ เป็นต้น 
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ประโยชน์ของการวิจัย 
 
               การวิจัยในครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายธุรกิจ
โรงแรมเพ่ือน าไปสู่ช่องทางการเพ่ิมผลก าไรให้แก่ธุรกิจโรงแรมด้านโอกาสทางการตลาด และความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงผลการด าเนินงานของธุรกิจ ดังนั้นผลการวิจัยครั้งนี้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎี (Theoretical  Contributions) เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาและต่อ
ยอดองค์ความรู้ใหม่  รวมถึงประโยชน์เชิงการจัดการ (Managerial Contributions) ให้เกิดประโยชน์
ทั้งในระดับภาคธุรกิจ และระดับภาคอุตสาหกรรมโรงแรม 
 
1. ประโยชน์เชิงทฤษฎี  
                งานวิจัยนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงทฤษฎี จากการบูรณาการทฤษฎีมุมมองบนพ้ืนฐาน
ทรัพยากร ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ และทฤษฎีเครือข่าย เข้าด้วยกัน จนสามารถพัฒนาเป็น
ตัวแปรเกี่ยวกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรม อันประกอบด้วย ความสามารถในการ
แบ่งปันความรู้  ผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน  ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน  
และการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร  โดยปัจจัยเชิงสาเหตุของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย  
ได้แก่ การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในขณะที่
ผลกระทบของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายได้แก่ โอกาสทางการตลาด ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
และผลการด าเนินงานของธุรกิจ ส าหรับรายละเอียดของทฤษฎีพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิจัยที่ใช้ในการ
อธิบายกรอบแนวคิดการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของ
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย มีดังนี ้  
               1.1 ทฤษฎีมุมมองบนฐานทรัพยากร ใช้อธิบายกรอบแนวคิดเกี่ยวกับฐานการจัดการ
ทรัพยากรและความสามารถท่ีมีคุณสมบัติพิเศษในการด าเนินงานเพ่ือสร้างมูลค่าให้กับกิจการ กล่าวได้
ว่าศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายเป็นการจัดการทรัพยากรและความสามารถที่มีอยู่อย่างลุ่มลึกชาญฉลาด
ให้เกิดคุณค่า ยากที่จะลอกเลียนแบบ ไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม  ท า
ให้กิจการสามารถท าบรรลุผลส าเร็จอย่างเหนือคู่แข่งขันด้วยโอกาสทางการตลาด ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน ซึ่งจะน าไปสู่ผลการด าเนินงานของธุรกิจ    
               1.2 ทฤษฎีเครือข่าย ใช้เป็นพ้ืนฐานการท าความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทางด้านการ
เชื่อมความสัมพันธ์โยงใยสื่อสารและการปรับเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกิจการด้วยกันอย่างแนบแน่นเป็น
ผลที่มาจากกระบวนการที่ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตัวแปร การรับรู้ความรุนแรงในการ
แข่งขัน และการตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เพ่ือให้เจ้าของกิจการและบุคลากรเกิดความรู้  
ความเข้าใจสามารถน าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงในด้านลูกค้า และความ
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ผันผวนทั้งสภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และภัยธรรมชาติ ที่มีความหลากหลายเพ่ือให้เกิดการ
ปรับปรุง  พัฒนาความรู้  รวมถึงทักษะการด าเนินงานแลกเปลี่ยนข้อมูลเชื่อมโยงเครือข่ายต่อกันอย่าง
เป็นระบบ ใต้หลักธรรมาภิบาลร่วมกันตามข้อตกลงให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของศักยภาพ
กลยุทธ์เครือข่ายที่ช่วยเพ่ิมโอกาสทางตลาด  และความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของกิจการโรงแรม 
ท าให้ผลการด าเนินงานมียอดที่เพ่ิมสูงขึ้นตามล าดับ   
               1.3 ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ เป็นทฤษฎีที่น ามาใช้วิเคราะห์ด้านสภาพแวดล้อม
ที่มีผลกระทบต่อกิจการธุรกิจโรงแรม ในการด าเนินกิจการงานมีความเสี่ยงหลายด้านที่จะส่งผล
กระทบต่อกิจการโรงแรมได้ เช่น ภัยธรรมชาติ การเมือง สังคม เศรษฐกิจและคู่แข่งขันที่มีก าลังสูงกว่า
หลังช่วงหมดฤดูกาลท่องเที่ยว เป็นต้น รวมถึงส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกันเตรียมความพร้อมต่อการ
ปรับตัวและแก้ไขปัญหาให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวอย่างเท่า
ทันเวลาที่ เหมาะสมกับโอกาส ได้แก่ การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน การตระหนักรู้ถึง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และความผันผวนทางสภาพแวดล้อม ของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาซึ่งส่งผลกระทบต่อโอกาสทางการตลาด  ส่วนความได้เปรียบทางการแข่งขันไม่บรรลุผล
ส าเร็จส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ  
 
2.  ประโยชน์เชิงการจัดการ 
               2.1 การศึกษาท าความเข้าใจและบอกถึงความชัดเจนในเรื่องของศักยภาพกลยุทธ์
เครือข่ายโรงแรมในประเทศไทยที่มีลักษณะการด าเนินงานต่างจากอุตสาหกรรมอ่ืนประเด็นส าคัญที่
ควรตระหนักด้านพนักงานทุกฝ่าย ต้องมีความรู้และความช านาญในการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งมีปัจจัย
หลายด้านเข้ามามีส่วนช่วยในการตัดสินใจของผู้บริโภคที่จะตัดสินใจในการเลือกใช้  โรงแรมมีจ านวน
มาก ดังนั้นการให้บริการในส่วนที่พนักงานควรจะต้องมีอยู่ในตัวตนของทุกคนซึ่ง ยังมีขีดจ ากัดของ
พนักงานยังขาดประสบการณ์ในการท างาน รวมถึงปัญหาสภาพแวดล้อมที่ลูกค้าต้องการสถานที่
รวมถึงขีดจ ากัดหลากหลายด้าน ที่ต้องปรับเข้าบริบท  งบประมาณในการปรับปรุงให้สถานที่รอบๆ  
ทั้งภายในภายนอกต้องมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงเวลา ยอมรับถึงสภาพปัญหาด้านการเมือง 
สังคม  ที่ไม่นิ่งมีผลกระทบในภาพรวมของโรงแรมเหมือนกันหมด  ดิน ฟ้า  อากาศ ที่ไม่แน่นอน
ปรับตัวไม่ทันต่อสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน  ดังนั้นการจัดการด้าน
พนักงานยังมีขีดจ ากัดหลายด้านไม่ว่าความเชี่ยวชาญการให้บริการที่ดี  การใส่ใจดูแลลูกค้า ที่มี
ข้อจ ากัดที่เป็นผลเสียต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  ดังนั้นการบริหารงานในภาคธุรกิจ
โรงแรมผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิม พูนความรู้ รวมถึง
ศักยภาพการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการใช้เครื่องมือให้รู้เท่าทันยุคดิจิตอลได้อย่างถูกต้องมี
ความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารทุกขั้นตอน  นอกจากนี้  พบว่า ภาคธุรกิจโรงแรม
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มีความต้องการให้ภาครัฐบาลก าหนดนโยบายระหว่างการจัดการรูปแบบทางด้านเครือข่ายธุรกิจ
โรงแรมอย่างเป็นระบบเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างโรงแรมเพ่ือลดปัญหาในการแทรกแซงราคา  
ตัดราคากันเอง ท าให้กิจการโรงแรมเล็กๆ อยู่ยากขึ้นส่งผลทางบวกต่อการด าเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง 
เมื่อรัฐบาลให้การสนับสนุนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารวมถึง ให้ความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเอาใจใส่ให้บริการแก่ลูกค้าเพ่ือสนองตอบศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     จากการอธิบายปรากฏการณ์ด้วยทฤษฎีฐานทรัพยากรของกิจการในภาคธุรกิจโรงแรม 
ทฤษฎีเครือข่ายและทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ ประกอบกับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
พบว่ายังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์และผลกระทบของตัวแปรดังกล่าวข้างต้น การวิจัยครั้งนี้
จึงถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในเรื่องของศักยภาพกลยุทธ์
เครือข่าย  จากการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยที่ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย ผลกระทบศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย และตัวแปรแทรกที่มี
บทบาทต่อโอกาสทางการตลาด ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงเป็นประโยชน์เชิงทฤษฎีและผลการวิจัยโดยทราบถึงลักษณะแนวทางศักยภาพกล
ยุทธ์เครือข่ายที่ชัดเจนส่งผลให้กิจการวิเคราะห์และด าเนินการผสานกันระหว่างทรัพยากรและ
ความสามารถการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการให้การสนับสนุนต่อกิจการให้มีความ
เข้มแข็งมีการเชื่อมโยงกับเป็นระบบเครือข่ายอย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพเพ่ือความส าเร็จในการท า
ธุรกิจได้ตลอดจนเป็นการน าหลักการคิดทฤษฎีแนวทางใหม่ ๆไปปรับใช้ให้สอดคล้องทางด้าน
ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายให้มีการน าไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 
               2.2 ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยสามารถน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการช่วยพัฒนากิจการ  
โดยการสร้างความตระหนักรวมถึงจิตส านึกการน าหลักการแนวคิดศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายเข้าไปใช้
ในการบริหารกิจการธุรกิจโรงแรม ซึ่งผู้บริหาร และผู้น ากิจการควรต้องมีวิสัยทัศน์ในการปรับทัศนคติ
ใหม่ มีความทันสมัยในการวางแผนงานของกิจการให้มีความชัดเจน พร้อมทั้งหาแนวทางสร้างขวัญ
และก าลังใจให้แก่พนักงานทุกคนในหน่วยงานมีความพร้อมที่จะ ตั้งใจเสียสละเวลา จิตอาสาและมี
หัวใจในการให้บริการลูกค้าออกมาจากทักษะที่ต้องออกมาจากการฝึกอบรมให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือลดปัญหาการขาดจิตส านึกและไม่พร้อมท าหน้าที่ตนเองให้ดี  รูปแบบของศักยภาพกลยุทธ์
เครือข่ายนั้นได้แก่  การก าหนดนโยบายและการวางแผนร่วมกันระหว่างกิจการโรงแรม เพ่ือสร้าง
อรรถประโยชน์แก่กันภายในกิจการโรงแรมด้วยกันอย่างมีระบบเพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเอา
รัดเอาเปรียบแก่กัน เพราะไม่สามารถท าให้กิจการเกิดการเติบโตได้ สนับสนุนศักยภาพกลยุทธ์
เครือข่ายโรงแรม เช่น การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  
เป็นต้น 
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               2.3 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้พนักงานเกิดการตื่นตัว ในกิจการเพ่ือพัฒนางานด้านการ
บริการรวมถึงหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพ  โดยทั้งนี้ผู้บริหารต้องท าการทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมาประกอบกับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกเพ่ือก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานที่เหมาะสม  ท าให้กิจการเกิด
ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายที่ครอบคลุมตั้งแต่จุดสิ้นสุดคือ การส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า การจัด
ฝึกอบรม  พัฒนาพนักงานในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศและ
สามารถเพ่ิมขีดความสามารถศักยภาพเครือข่ายได้ 
               2.4 ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลไปก าหนดใช้เพ่ือการวางแผนพัฒนาศักยภาพให้แก่
บุคลากรให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้านฝึกอบรม  การพัฒนาด้านทักษะการด าเนินงานเพ่ือเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้  ให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งข้ึนในหน้าที่การท างานและด้านการบริการลูกค้าได้เป็นอย่าง
ดีซึ่งควรต้องเริ่มตั้งแต่ ความสามารถในการแบ่งปันความรู้  การผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน  
ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน และ การร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร  เพ่ือให้เกิด
การสร้างโอกาสทางการตลาด  ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งจะน าไปสู่ผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น
และเกิดความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี 
               2.5 ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพทางด้านบุคลากร  
รวมถึงการจัดการเชื่อมโยงเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์กันแนบแน่นให้มีความรู้ร่วมกันและสร้างความ
ตระหนักให้เกิดขึ้นระหว่างกิจการให้มีการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมและไม่เอารัดเอาเปรียบแก่กันเพ่ือ
ผลตอบแทนภายหน้าเป็นการกระตุ้นการท างาน ใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนและความสูญเสียที่เกิดอาจ
เกิดข้ึนในอุตสาหกรรมเพ่ือให้กิจการสามารถก้าวทันกับสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา
ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ พร้อมกับกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เหมาะสมบางโอกาสก็สามารถที่จะส่งผลรายรับ
ต่อกิจการ 
               2.6 ใช้ในการเป็นต้นแบบเครือข่ายกิจการต่อกิจการที่มีความสัมพันธ์ทางเครือข่าย
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้รวมถึงความสามัคคีต่างองค์กรจะเกิดขึ้นอย่างเป็นล าดับกรณีที่
พนักงานได้มีกิจกรรมร่วมกันหลายประเภทส่งผลให้การคิดวางแผนหรือกระบวนการต่าง ๆ ที่มี
ผลข้างเคียงย่อมเกิดขึ้นได้ อาจน าไปปรับใช้ได้หลายกิจการ และแต่ละกิจการก็ท าคนละแบบได้ ถ้าจะ
มีการท าแบบเครือข่าย จะช่วยเชื่อมโยงได้หลายแบบเพ่ือ เป็นการน ารูปแบบไปก าหนดให้ตัวเองได้มี
ความเข้าใจชัดเจนและขยายผลได้ดี 
               2.7 ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับกระบวนทัศน์
ของผู้ประกอบกิจการธุรกิจโรงแรมให้ตระหนักถึง การสร้างความสัมพันธ์ต่างองค์กรได้อย่างเป็นระบบ
ระเบียบ ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายเป็นการจัดการแบบครบวงจรและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายด้านการ
เพ่ิมผลผลิตทางด้านการสร้างมิตรภาพต่อสภาพแวดล้อมเชิงบูรณาการเพ่ือลดต้นทุนการผลิต  
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พลังงานและต้นทุนที่สิ้นเปลืองอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนการเตรียมความพร้อมต่อการขับเคลื่อนของ
ธุรกิจโรงแรมสู่ระดับมาตรฐานสากล 
               2.8 การสร้างพัฒนากรอบแนวคิดรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ของศักยภาพกลยุทธ์
เครือข่าย ขึ้นมานั้นภาพรวมมีเป้าหมายเพื่อเป็นการส่งเสริมเสนอให้ภาครัฐบาลน าไปเป็นแนวทางเพ่ือ
ก าหนดนโยบายในการสร้างความเชื่อมโยง กันอย่างเป็นระบบระหว่างกิจการ ไม่ว่าจะเป็นด้านความ
สามัคคี การเตรียมความพร้อมและการประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางร่วมกัน เพ่ือสอดรับการการศึกษา
สภาพทั่วไปและบริบทได้อย่างเป็นกระบวนการ  มีการวางแผนเปรียบเทียบ และการคิดท าร่วมกัน
อย่างเป็นระบบเพื่อลดปัญหา ที่เกิดจากปัจจัย 3 ด้านที่กล่าวไปแล้วข้างต้น 
 
สรุปประเด็นส่วนที่ส าคัญและผลที่สามารถน าไปศึกษาวิเคราะห์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย  
               เรื่องศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายเพ่ือผลการด าเนินธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยโดยตรงซึ่ง
ท าให้เกิดผลที่ดีต่อกิจการธุรกิจอุตสาหกรรมโรงแรมไทยในระดับซึ่งมีความแตกต่างประเภทของ
โรงแรม ในธุรกิจโรงแรมที่มีคุณลักษณะแบบอิสระ (Independent Hotels) และแบบระบบเครือข่าย 
(Chain Hotels) รวมถึงภาครัฐบาลน าไปก าหนดเป็นกรอบการนโยบายที่เกิดประโยชน์แนวทางเชื่อม
ความสัมพันธ์ต่อความร่วมมือที่เกิดความสัมพันธ์กันได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการธุรกิจโรงแรม 
               1. การด าเนินงานของลักษณะที่เป็นโรงแรมอิสระ (Independent Hotels) ข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ ซึ่งมีระดับการเชื่อมโยงกับอย่างเป็นระบบในการทรัพยากรร่วมกันมี
ความสัมพันธ์ติดต่อกันอย่างแนบแน่นโดยเฉพาะการก าหนดเชิงนโยบายที่มีไว้ตามข้อตกลงร่วมกั น
เฉพาะกลุ่มโรงแรม   การช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันสามารถศึกษาได้ออกเป็นส่วน ๆ โดยเฉพาะการ
แบ่งปันความรู้ระหว่างกัน การใช้ทรัพยากรร่วมกันในโอกาสต่าง ๆ ที่จะช่วยเหลือกันได้มีการประชุม 
ปรึกษาหารือกันตลอดทุกเดือนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงการแลกเปลี่ยนศึกษา
เรียนรู้ข้ามองค์กร เป็นต้น ซึ่งมีเกณฑ์ข้อก าหนดตกลงระหว่างกันอย่างเห็นได้ชัดดังเช่น 
               1.1 การแบ่งปันในกรณีลูกค้าที่พักไม่เพียงพอในโรงแรมเดียวกันมีการแชร์ข้อมูลหรือยืม
ทรัพยากรร่วมกันได้ด้วยการแบ่งปันแก่กันอย่างเป็นระบบโดยตรงระหว่างโรงแรม การติดต่อ
ประสานงานอย่างเป็นขั้นตอนเพ่ือส่งลูกค้าให้โรงแรมที่อยู่ระหว่างกลุ่มเครือข่ายด้วยกัน ซึ่งเป็นผลดี
ต่อลูกค้า ดูแลติดตามทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นกระบวนการให้เกิดความประทับใจและส่งเสริมระหว่าง
กิจการด้วยกัน (ตกลงตามการแลกเปลี่ยนวาระประชุมประจ าเดือนทุกโรงแรมที่เป็นพันธมิตรการค้า) 
               1.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงแรมด้วยกันอย่างเป็นระบบภายใต้นโยบายการ
ก ากับดูแลของผู้บริหารกิจการด้วยกัน เมื่อมีโอกาสจะมีการอบรม  ศึกษาดูงานระหว่างโรงแรมด้วยกัน  
รวมถึงการศึกษาระบบการท างานภายในกิจการโรงแรมที่ไปศึกษาดูงานอย่างไม่ซ้อนเร้นในการให้
ข้อมูลเพ่ือเป็นประโยชน์แก่กันในการพัฒนาปรับปรุงตัวบุคลากรและพนักงานของโรงแรมที่มาศึกษา
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ให้กลับไปด าเนินการให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเป็นระบบ ในการศึกษาแบ่งปันนั้นไม่กังวลว่าจะต้องมีขนาด
หรือกิจการในระดับดาวนั้นอย่างไร  ไม่ว่าจะเป็นระดับ 3 ดาว  4 ดาว หรือ 5 ดาวมาเป็นข้อก าหนด
ของการศึกษาดูงาน นั่นหมายความว่า การที่โรงแรมที่มีขนาดใดก็ตามสามารถศึกษาเรียนรู้ร่วมกันได้
อย่างเป็นระบบแบ่งปันกันได้ทุกขั้นตอนไม่ส่งผลต่อการกีดกั้นของขนาดของโรงแรม และดาวในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่อย่างใด  ซึ่งจะส่งผลต่อความเข้มแข็งทางมหภาคโดยตรงต่อกลุ่ม โรงแรม  ต่อ
ธุรกิจโรงแรมในการน าไปพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนจากรูปแบบโมเดลของกรอบแนวคิด และหลักการ 
               1.3 การศึกษาจากการสัมภาษณ์งานวิจัยเชิงคุณภาพ ยังพบอีกว่าไม่ว่าโรงแรมที่มี
คุณลักษณะที่จะเป็นแบบอิสระ  หรือแบบเครือข่ายนั้นในการศึกษาหาความรู้และการเชื่อม
ความสัมพันธ์ไม่เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของโรงแรม  แต่อย่างใด อาจสืบ
เนืองมาจากสาเหตุหลัก ๆ คือ “การเพ่ิมกลยุทธ์เครือข่ายเพ่ือท าการพัฒนาบุคลากร” ในกิจการของ
ตนเอง โดยการศึกษาดูงานตั้งข้อสังเกตก่อนจะเข้าศึกษาดูงานของโรงแรมอ่ืน  ซึ่งจะท าการศึกษาด้าน
ใดบ้าง อย่างไรภายใต้ขอบเขตที่มีลักษณะแตกต่างกันเพ่ือจะได้น าไปปรับใช้กับกิจการของตนเองได้  
บ้างซึ่งมีบริบทที่ต่างกัน  อย่างใดที่เห็นได้ชัดเจนและปราศจากข้อก าหนดในการที่ จะน าความรู้ที่ได้
จากการแบ่งปันมาพัฒนากิจการของตนเองให้มีการบริหารรวมถึงการบริการของพนักงานที่ดีเยี่ยม ลด
ข้อจ ากัดทางการแข่งขันบางประเด็นออกไปไม่ว่าจะเป็นการแย่งลูกค้า  การเสริมสร้างปรับปรุงให้
โรงแรมมีการปรับตัวอยู่เสมอ ไม่น่าเบื่อซ้ าซากในการต้อนรับลูกค้ารายเก่าและเพ่ิมยอดลูกค้ารายใหม่
ได้ตลอดเวลา  
               1.4 สิ่งส าคัญมักเกิดขึ้นกับโรงแรมเสมอนั้นคือ ลูกค้ามักจะชอบทดลองโรงแรมใหม่ ๆ 
โดยไม่ค านึงถึงระดับของดาว แต่ละโรงแรมแต่อย่างใดในความหมายดาวนี้คือ  ระดับดาวที่ได้รับการ
รับรอง  แต่ได้พบว่าดาวของโรงแรมเป็นข้อก าหนดที่วัดจากขนาดของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นจ านวน
ห้องพัก  สิ่งปลูกสร้างรวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ความพร้อมและการบริการของ
พนักงานที่ให้บริการมีผลต่อกิจการ 
               1.5 ในระดับโรงแรมประเภทอิสระ(Independent Hotels)  กับ โรงแรมประเภท
เครือข่าย (Chain Hotels)  นั้นมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันไม่ว่าจะขนาดเงินทุน  การใช้
ทรัพยากร   การบริหารจัดการ   อ านาจการต่อรองของลูกค้า  รวมถึงความพร้อมด้านต่าง ๆ  ใน
ลักษณะโรงแรมอิสระนั้น ลูกค้าจะมีอ านาจการต่อรองได้น้อยกว่า โรงแรมที่เป็นลักษณะเครือข่ายสืบ
เนื่องมาจากโรงแรมที่เป็นอิสระ (Independent Hotels)    มีข้อจ ากัดบางประการในการตัดสินใจ 
เช่น  การเพิ่มข้อตกลงบางอย่างที่ส่งผลถึงก าไรของกิจการหรือผลการด าเนินงานของธุรกิจ  ยกเว้นข้อ
ปัญหาบางประการที่สามารถจะตัดออกไป  คุณลักษณะประเภทนี้อาจใช้ได้แต่ไม่ใช่ทุกโรงแรม สาเหตุ
เพราะแม้ว่าบางโรงแรมเป็นลักษณะประเภทอิสระ ก็ตามแต่ว่าอ านาจการตัดสินใจ (Decision 
Making)ของผู้บริหารโรงแรมเมื่อเทียบสัดส่วนแล้วก็จะมีโอกาสที่จะยอมตัดสินใจเพ่ือท าการตลาด ลด 
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แลก แจก แถม ให้ลูกค้าตามข้อตกลงได้ ส่วนลักษณะโรงแรมที่เป็นเครือข่าย (Chain Hotels)  นั้นมี
อ านาจในการต่อรองจากลูกค้าได้สูงกว่าเน้นการเพ่ิมยอดลูกค้าระดับบน มีการเข้าถึงลูกค้าตาม
นโยบายผู้บริหารชนิดวางแผนแบบจู่โจมใช้ ตราสินค้า (Brand Loyalty) เป็นแรงจูงใจให้ลูกค้า
ชื่อเสียงของตนเข้าแลกในการออกบูทเทศกาลโรงแรมหลายที่ หลายช่องทางร่วมกันกับส่วนราชการ
ในการเพิ่มช่องทางการตลาด เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นต้น  จะมีการน ากลยุทธ์ด้าน
ตลาด 4P’s เข้ามามีส่วนช่วยเสมอและมีสาขาจ านวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ส่วนการน
สร้างพันธมิตรกันระหว่างโรงแรมด้วยกันยังน้อยมาก 
               2. โรงแรมที่มีลักษณะแบบเครือข่าย (Chain Hotels) กับการศึกษาดูงานกับโรงแรมที่มี
ลักษณะแบบ (Independent Hotels)  ในการศึกษาดูงานระหว่างกันโรงแรมที่มีลักษณะทั้งสอง
ประเภทนี้ไม่มีข้อจ ากัดในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานแต่ เนื่องจากโรงแรมที่เป็นอิสระมีลูกค้าให้
ความส าคัญค่อนข้างสูงในลักษณะลูกค้าทั่วไปที่ไม่เฉพาะเจาะจงด้านความหรูหรามากนัก จากการใช้
บริการลูกค้า  สถานที่บางแห่งออกแบบสวยหรู  และที่ส าคัญทัศนคติของลูกค้ายังมองว่าโรงแรม
ประเภทอิสระส่งผลถึงข้อต่อรองได้ดีกว่าโรงแรมหรูใหญ่โตแบบเครือข่าย  ดังนั้นการมุ่งเป้าหมายของ
โรงแรม จึงเน้นกลุ่มลูกค้าท่ีแตกต่างกันไป  ซึ่งโรงแรมประเภทเครือข่ายจะเน้นกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ
โดยมาก (ยกเว้น) กลุ่มภายในเครือข่ายที่อยู่ในตัวเมืองหลวงใหญ่ ๆ จะให้ความส าคัญกับลูกค้าไทย
มากกว่าต่างชาติ เพราะด้วยสถานที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยว  ความสะดวกของโรงแรมที่ตั้งและการ
ให้บริการ  รวมถึงอ านาจการต่อรองทางการค้าในประเภทส่วนลดที่ลูกค้าแสวงหาและ ความพึงใจที่
ลูกค้าจะได้รับ ก็ย่อมส่งผลถึงกิจการโรงแรมประเภทเครือข่ายเช่นกัน  ถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับโรงแรม
แบบอิสระ ย่อมมีข้อจ ากัดที่ไม่เหมือนกัน 
               2.1 การใช้กลยุทธ์เพ่ือกิจการโรงแรมที่มีข้อแตกต่างระหว่างกันกับโรงแรมประเภทอิสระ 
(Independent Hotels)  และ ประเภทโรงแรงประเภทเครือข่าย (Chain Hotels) เห็นได้ว่ากลยุทธ์
ที่จะน าไปใช้กับธุรกิจของโรงแรมนั้น จะเห็นได้ว่าในคุณลักษณะการใช้อ านาจการตัดสินใจในการ
ตัดสินใจนั้นมอบให้แก่ ผู้บริหารดับสูง  มีข้อจ ากัดแตกต่างกันออกไป ถ้ากล่าวถึงในรูปแบบการ
ตัดสินใจแล้ว โรงแรมประเภทอิสระ  จะมีการตัดสินใจได้เร็วกว่าโรงแรมประเภทเครือข่าย   อาจสืบ
เนื่องมาจากการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และทางการตลาดได้อย่างต่อเนื่องกว่ารวมถึงเป้าหมายของธุรกิจที่มี
มุมมองต่างกันออกไปในลักษณะที่ส่งผลแตกต่างกันในแต่ละด้าน  ยังพบอีกว่าโรงแรมประเภทอิสระ  
นั้นมีการประชุมปรึกษากันในความเป็นพันธมิตรทางการค้าร่วมกันทุกเดือน และส่งข่าวสารข้อมูลที่
เป็นประโยชน์แก่กันทุกเดือนที่เข้าร่วมประชุม  แต่กลับพบว่าการประชุมแต่ละครั้งของทุกเดือนจะมี
การพูดถึงกลุ่มลูกค้า   การให้บริการลูกค้า  การแบ่งปันข่าวสารข้อมูลระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยไม่
ตั้งข้อจ ากัดบางอย่างไว้เช่น  ไม่กล่าวถึง  ไม่พูดถึง  หรือเว้นว่างแต่อย่างใดในวาระการประชุม  จึง
ส่งผลให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันต่อกันได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนและส่งผลต่อความสามัคคีต่อกันเป็น
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หลัก  ซึ่งจะต่างจากประเภทโรงแรมเครือข่าย โดยสิ้นเชิงในการสร้างความสัมพันธ์ต่างกิจการที่ไม่ใช่
เครือข่ายเดียวกัน เป็นต้น 
               2.2 ประเภทโรงแรมแบบเครือข่าย(Chain Hotels) จากการสัมภาษณ์งานวิจัยเชิง
คุณภาพ จะพบว่าการาบริหารจัดการระหว่างโรงแรมด้วยกันที่มิใช่เครือข่ายเดียวกันไม่ส่งผลต่อ
รูปแบบกิจการมากนักเนื่องจาก  การบริหารจัดการโรงแรมท่ีมีลักษณะเครือข่ายไม่ค่อยให้ความส าคัญ
กับโรงแรมที่ไม่ใช่เครือข่ายเดียวกันแต่อย่างใด  อาจเป็นเพราะโรงแรมประเภทเครือข่ายมีความพร้อม
ในทุก ๆ ด้าน  กรณีถ้าโรงแรมในเครือข่ายนั้นมีสาขาจ านวนมาก จากการได้ข้อมูลการสัมภาษณ์จาก
กลุ่มเครือเซ็นทรัลจะมีอ านาจสูงมากในการให้อ านาจการต่อรอง  การมุ่งเป้าหมายสู่ลูกค้าได้ชัดเจนทั้ง
ภายในแบะภายนอกประเทศกว่า 40 แห่งด้วยกัน  ซึ่งอดีตจะพบว่าก่อนจะมีการสร้างความเป็นแบ
รนด์ขึ้นมาได้นั้นต้องให้นักธุรกิจมืออาชีพชาวต่างชาติเข้ามาท าการบริหารและพร้อมน าชื่อมาใช้ใต้แบ
รนด์ว่า “โซฟิเทล” เป็นต้น แล้วมาเปลี่ยนเป็น “เซ็นทาราแกรนด์” ทุกวันนี้อ านาจการตัดสินใจยัง
ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายหลักของผู้บริหารโรงแรม ซึ่งพอสรุปออกมาได้ว่ากิจการประเภทกลุ่มโรงแรม
แบบเครือข่าย  นั้นมีข้อจ ากัดแตกต่างกันกับธุรกิจโรงแรมประเภทอิสระ 
               ดังนั้นจะเห็นได้ว่าประเภทธุรกิจโรงแรมแบบอิสระ (Indendependent Hotels) จะมี
อ านาจการต่อรองที่ลูกค้าประเภท (Chain Hotels) ได้สูงกว่ากันส่วนสาระส าคัญที่พอสรุปออกเป็น
ประเด็นได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพออกเป็นข้อ ๆ มีคุณลักษณะทั้งสองลักษณะได้ดังนี้ 
               2.2.1 การลงทุนของกิจการส่งผลต่อการตัดสินใจด้านราคาในการตอบสนองความ 
ต้องการของลูกค้าที่จะใช้บริการด้านโรงแรมซึ่งกิจการต้องค านึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
ลงทุนและผลตอบแทนที่จะย้อนกลับเป็นหลัก 
               2.2.2 อ านาจการตัดสินใจของเจ้าของกิจการส่งผลต่อ ความพึงพอใจลูกค้า 
               2.2.3 ท าเลที่ตั้งของกิจการส่งผลต่อการตัดสินใจลูกค้าและความสะดวกสบาย 
               2.2.4 ค่านิยมบรรทัดฐานของลูกค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจในการให้บริการขึ้นอยู่ กับ
สถานการณ์แต่ละครั้งของโรงแรม 
               2.2.5 ความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการของโรงแรม 
               2.2.6 ขีดจ ากัดบางประการที่ลูกค้าพึงแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าในการตัดสินใจส่วนบุคคล  
ส่งผลต่อ การตัดสินใจของโรงแรมในการให้บริการลูกค้าเป็นกรณีไป 
               2.2.7 ประสบการณ์และความคล่องตัวที่มีกิจกรรมหลากหลายส่งผลลูกค้าขึ้นอยู่ กับ
รสนิยม  ประเภท  และโอกาสของกลุ่มลูกค้าท่ีมีความต่างกันออกไป 
               2.2.8 การให้ความร่วมมือกับภาครัฐบาลระหว่างโรงแรมส่งผลต่อลูกค้าในการแสวงหา
โอกาสและความพึงพอใจของลูกค้า 
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               3. ในการน าไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐบาลที่มีต่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรมโรงแรมใน
ประเทศไทยทั้งในโรงแรมประเภทแบบอิสระ (Independent Hotels) และ โรงแรมประเภทแบบ
เครือข่าย (Chain Hotels) ดังนี้ 
               3.1 ภาครัฐบาลควรน าไปเป็นแนวทางในการเชื่อมโยงระหว่างกันเพื่อเป็นการสร้างโอกาส
แบบมีเงื่อนไขขึ้นเป็นแบบกลาง ๆ น าไปก าหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงแรมกับโรงแรมได้ไม่ว่าจะ
เป็นลักษณะแบบอิสระ หรือลักษณะแบบเครือข่าย ก็ตาม 
               3.2 ภาครัฐบาลควรหาแนวทางในการป้องกันการสร้างอ านาจการต่อรองไม่ให้เกิด
ช่องว่างมากเกินไปนักส าหรับโรงแรมที่มีขนาดกิจการที่ใหญ่กว่า ใช้วิธีการตัดราคากันในช่วงหมดฤดู
ท่องเที่ยว เพราะส่งผลเสียต่อกิจการโรงแรมขนาดเล็ก หรือขนาดธุรกิจมีเงินทุนน้อยกว่าซึ่งได้รับ
ผลกระทบโดยตรงต่อกิจการอย่างมาก 
               3.3 ภาครัฐบาลควรต้องปรับยุทธวิธีการจัดการเครือข่ายโดยน ารูปแบบจากกรอบแนวคิด 
เช่น การแบ่งความรู้  การสร้างความไว้วางใจและผนึกก าลังร่วมกัน หาแนวทางให้กลุ่มภาคธุรกิจ
โรงแรมเอกชนเป็นแบบอย่างด้านการใช้นโยบายขับเคลื่อนแล้วร่างเป็นแนวทางให้กับธุรกิจโรงแรมให้
มีความชัดเจนเป็นระบบมากยิ่งขึ้นในการสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อกันอย่างฉันทามติสัมพันธ์ทาง
เครือข่าย 
               3.4  ภาครัฐบาลมีการประชุมแบ่งออกเป็นภาคหรือให้ความส าคัญในการหาแนวทาง
พัฒนากิจการธุรกิจโรงแรมเป็นตัวเชื่อมระหว่างภาครัฐบาลกับภาคเอกชนให้มากกว่าเดิมกับที่เป็นอยู่
รวมทั้งเพ่ือส่งผลต่อการด าเนินกิจการของธุรกิจโรงแรม 
               3.5 ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างพันธมิตรเครือข่ายที่ภาครัฐบาลสามารถ
น าไปส่งเสริมกิจการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศในยามวิกฤตการณ์ด้านต่าง ๆ ได้ไม่ว่า
จะเป็นด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และภัยธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ ที่กิจการไม่สามารถควบคุม
ได ้
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
 
               1. งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย ดังนั้น ควร
ศึกษาเชิงสาเหตุต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายระดับองค์การ เช่น แรงผลักดันทาง
สังคม  สภาพแวดล้อมที่มีความรุนแรงและผันผวนตลอดเวลา  การสร้างนวัตกรรม การปรับตัวต่อ
บริบทอ่ืนๆ ที่จะได้รับผลกระทบในทุกด้าน ทรัพยากรทางการจัดการ  ปัจจัยระดับกลุ่ม เช่น ศักยภาพ
ของกลุ่มบุคลากร  วัฒนธรรมกลุ่ม  การสื่อสารติดต่อระหว่างกลุ่ม  ทรัพยากรด้านทรัพยากรมนุษย์ 
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และปัจจัยระดับบุคคล  เช่น  การรับรู้ถึงการความสัมพันธ์ทางเครือข่ายสังคม  เพ่ือท าให้ทราบได้ถึง
ว่ามีปัจจัยใดส่งผลถึงศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายตั้งแต่ระดับบุคคล  ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร  
               2. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของศักยภาพ
กลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย  ดังนั้นการศึ กษาครั้งต่อไป ผู้วิจัยสามารถ
ท าการศึกษาได้ในแบบเฉพาะเจาะจงในลักษณะโรงแรมที่ได้รับรางวัลด้านการบริการดีเด่น  เพ่ือศึกษา
เชิงลึกเนื่องจากแต่ละอุตสาหกรรมมีการก าหนดนโยบาย  รวมถึงวัฒนธรรมองค์การที่มีความแตกต่าง
กันออกไป  นอกจากนี้อาจเลือกศึกษาจากกลุ่มประชากรที่มีความต่างกันในกลุ่มธุรกิจโรงแรมหรือการ
บริการด้านที่พักในระดับดาวที่มีความแตกต่างกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ธุรกิจโรงแรม
ด้านการมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ หรือรูปแบบเครือข่ายโรงแรมโดยตรงเข้ามาเลือกศึกษา
ครั้งต่อไปว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เป็นต้น  เพ่ือเห็นถึงลักษณะและรูปแบบศักยภาพกลยุทธ์
เครือข่ายธุรกิจโรงแรมที่ชัดเจนและใช้เป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการกิจการให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
               3. จากผลการวิจัยพบว่า ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายได้แก่ การ
ขาดความเชี่ยวชาญช านาญการในหน้าที่การงานของพนักงานในโรงแรม ต้องพัฒนาองค์ความรู้โดย
การฝึกอบรมอย่างเป็นระบบขั้นตอนก าหนดให้มีความชัดเจน  การรับพนักงานต้องได้คนที่มีคุณภาพ
ทางสถานศึกษาควรต้องเน้นความส าคัญในการบริการสร้างจิตอาสาในตัวนักศึกษาออกมาเพ่ือท างาน
ด้านบริการก็จะส่งผลที่ดีต่ออาชีพได้เป็นอย่างดี  การปลูกจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รักในงาน  รวมถึงการเชื่อมโยงกันในลักษณะหน่วยงานต้องมีการพัฒนาให้มากขึ้นยังมีความเห็นแก่ตัว
เป็นหลักซึ่งอยากจะให้ภาครัฐบาลเป็นผู้ก าหนดและร่างเป็นนโยบายเพ่ือให้มีรู้จักแบ่งปันกัน ต่าง
องค์การก็จะเป็นผลที่ดีภายหน้าอย่างเป็นระบบ เพ่ือลดปัญหาลง การใช้และพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาให้มีความทันสมัย  ดังนั้นควรศึกษาหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายโดยเลือกใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกของปัญหา
และแนวทางแก้ไขปัญหาได้โดยตรงจากวิธีวิทยา 
               4. การวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบหาสาเหตุ (Causal Research) การศึกษา
ปัจจัยสาเหตุและผลลัพธ์ของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ดังนั้น การ
วิจัยในอนาคต ผู้วิจัยควรศึกษาถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแลผล  ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบจ าลอง
โครงสร้าง  (Structure Equation Model : SEM) เพ่ือท าการศึกษาอิทธิพลทั้งทางตรง รวมถึง
อิทธิพลทางอ้อม  และอิทธิพลรวมของการรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน  การตระหนักรู้ถึง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่ส่งผลต่อโอกาสทางการตลาด  ความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจ 
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               5. การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้ศึกษาเป็นกรณี (Case Study) เนื่องจากผู้ที่
ได้รับการสัมภาษณ์ครั้งนี้เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรผู้บริหารกิจการโรงแรมที่มีลักษณะแตกต่างกัน
ทั้งระดับดาวตั้งแต่ 3 ดาว  4 ดาว และ 5  ดาว และมีทั้งแบบอิสระ และแบบเครือข่าย แยกออกถึง
คุณลักษณะที่ส่งผลที่แม่นย ามากข้ึนในการหาความจริงทางวิธีวิทยา  ต้องการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมให้
เกิดศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย  ผลกระทบของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย และปัญหาการจัดการ
เครือข่ายโดยการศึกษาวิเคราะห์การรับรู้  ความหมายและประสบการที่ได้ด าเนินงานมาของผู้บริหาร  
ที่ได้อธิบายรายละเอียด  เพ่ือให้ได้ความหมายรวมถึงแนวทางในการด าเนินงานที่เข้าใจร่วมกัน  ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงเลือกวิธีวิทยาดังกล่าวข้างต้นในการศึกษาเป็นกรณีไปเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ลุ่มลึกและเชื่อมโยงกับ
งานวิจัยที่ค้นหาความรู้ความจริงเพ่ือให้มีความสมบูรณ์ในเนื้อหาของงานวิจัยอย่างสมบูรณ์  และ
ศึกษาเฉพาะกรณีเชิงพรรณนา (Descriptive Case Study) กับโรงแรมที่เป็นต้นแบบที่ด าเนินงาน
ด้านธุรกิจโรงแรมและได้รับรางวัลโรงแรมที่มีการบริหารจัดการดีเด่นโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเช่น ผู้บริหาร
โรงแรม  หุ้นส่วน  ผู้จัดการทั่วไป  มาเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
มากยิ่งขึ้น 
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แบบสอบถามการวิจัย 

เรื่อง  ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายเพื่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
 
ค าชี้แจง 
              1. แบบสอบถามการวิจัยชุดนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบการวิจัย เรื่อง
ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายเพ่ือผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
              2. แบบสอบถามมีจ านวน 7 ตอน 
                 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
        ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
                 ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 
                 ตอนที่ 4 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 
                 ตอนที่ 5 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความผันผวนทางสภาพแวดล้อม 
                 ตอนที่ 6 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 
                 ตอนที่ 7 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 
              3.  โปรดตอบค าถามท่ีตรงตามสภาพความเป็นจริง หรือตามท่ีปฏิบัติจริง เพราะข้อมูลที่
ได้จะมีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัย ข้อมูลที่รวบรวมได้จะน ามาวิเคราะห์และน าเสนอ
ในภาพรวมเท่านั้น ผู้วิจัยจะถือเป็นความลับและจะไม่น าไปเผยแพร่แต่ประการใด 
 
              ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาสละเวลา
ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดโปรดสอบถาม
มายังข้าพเจ้า นายพงศ์สฎา  เฉลิมกลิ่น สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โทร. 089-9125203 , email: ajpopmanagement@gmail.com 

 
                                                         นายพงศ์สฎา   เฉลิมกลิ่น 

                                                       นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการ 
                                                         คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
1. เพศ 
          [   ] ชาย     [   ] หญิง 
2. อายุ 
          [   ] น้อยกว่า 30 ปี   [   ] 30-40 ปี     
          [   ] 41-50 ปี     [   ] มากกว่า 50 ปี 
3. ระดับการศึกษา 
          [   ] ต่ ากว่าปริญญาตรี    [   ] ปริญญาตรี 
          [   ] สูงกว่าปริญญาตรี  
4. ประสบการณ์ในการท างาน 
          [   ] น้อยกว่า 5 ปี    [   ] 5-10 ปี     
          [   ] 11- 15 ปี     [   ] มากกว่า 15 ปี 
5.  ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
          [   ] กรรมการผู้จัดการ    [   ] หุ้นส่วนผู้จัดการ 
          [   ] ผู้จัดการทั่วไป    [   ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................ 
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
1. รูปแบบของธุรกิจ 
          [   ] บริษัทจ ากัด     [   ] ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
2. มาตรฐานของธุรกิจ 
          [   ] ระดับ 3 ดาว  
          [   ] ระดับ 4 ดาว 
          [   ] ระดับ 5 ดาว 
3.  ประเภทของโรงแรม 
          [   ] แบบอิสระ [Independent Hotels) [   ] แบบระบบเครือข่าย (Chain Hotels) 
4. ที่ตั้งของธุรกิจ 
          [   ] ภาคเหนือ     [   ] ภาคกลาง 
          [   ] ภาคตะวันออก    [   ] ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
          [   ] ภาคใต้     [   ] ภาคตะวันตก 
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5. ทุนในการด าเนินงาน 
          [   ]   น้อยกว่า 25,000,000 บาท   [   ] 25,000,000-50,000,000 บาท 
          [   ]   50,000,001-100,000,000 บาท  [   ] มากว่า 100,000,000 บาท 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
          [   ]  น้อยกว่า 5 ปี    [   ]   5-10 ปี 
          [   ]  11-15 ปี    [   ]   มากกว่า 15 ปี 
7. จ านวนพนักงาน 
          [   ]  น้อยกว่า 50 คน   [   ]  50-100 คน 
          [   ]  101-150 คน    [   ]  มากกว่า 150 คน 
8. กลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจ 
          [   ] ลูกค้าชาวไทย    [   ] ลูกค้าชาวต่างชาติ 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดตอนที่  
3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของผู้บริหารของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
 
 
ข้อที่ 

ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย  
(Competence Network Strategy) 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ 
 

     

1. พนักงานในกิจการของท่านใช้
ประสบการณ์ในการท างานที่ประสบกับ
ความส าเร็จมาถ่ายทอดให้องค์กรใน
ธุรกิจเครือข่าย 

     

2. พนักงานในกิจการของท่านให้ค าแนะน า 
รวมทั้งสอนงานที่ตนเองถนัดและ
เชี่ยวชาญแก่เพ่ือนระหว่างองค์กรอย่าง
เป็นระบบ 

     

3. พนักงานในกิจการของท่านน าความรู้
ใหม่ที่เป็นประโยชน์มาถ่ายทอดให้
องค์กรเครือข่ายเป็นไปอย่างทั่วถึงทุก
ทิศทาง 

     

 



 
 
 

201 
 

3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของผู้บริหารของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย (ต่อ) 
 
 
ข้อที่ 

ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย  
(Network Strategy Capability) 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

4. พนักงานในกิจการของท่านน า
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ได้จาก
ลูกค้ามาแลกเปลี่ยนกันระหว่างองค์กร 
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ 

     

5. พนักงานในกิจการของท่านน า
ข้อผิดพลาดในการท างานมาแลกเปลี่ยน
กันองค์กรในธุรกิจเครือข่าย เพ่ือน ามาใช้
ปรับปรุงและป้องกันไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดซ้ าในครั้งต่อไป 

     

ผสานผนึกก าลังการด าเนินการร่วมกัน      
6. กิจการเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานด้วย

ความเต็มใจ และร่วมมือกันระหว่าง
องค์กร ย่อมท าให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีคุณภาพ 

     

7. กิจการให้ความส าคัญกับการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน ในเครือข่ายเพื่อเป็น
ทิศทางในการพัฒนาให้เกิดความ
แข็งแกร่งทางธุรกิจ 

     

8. กิจการเชื่อมั่นว่าการตัดสินใจร่วมกัน
ระหว่างองค์กรธุรกิจในเครือข่ายประเด็น
ต่าง ๆ ช่วยท าให้การด าเนินงานเกิดผล
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

     

9. กิจการให้ความส าคัญกับการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างผู้บริหารในองค์กร
เครือข่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การด าเนินงานของกิจการ 

     

10. กิจการมีการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเครือข่าย
ประสานสอดคล้องกัน 
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3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของผู้บริหารของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย (ต่อ) 
 
 
ข้อที่ 

ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย  
(Network Strategy Capability ) 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน      
11. กิจการเชื่อมั่นว่าการเคารพกฎกติกา 

มารยาท และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ส่งผลให้กิจการเป็นที่ยอมรับของ
ผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายธุรกิจ 

     

12. กิจการให้ความส าคัญกับการปฏิบัติต่อ
ธุรกิจในเครือข่ายกิจการอย่างเสมอภาค
และยุติธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นการ
ด าเนินธุรกิจร่วมกัน 

     

13. กิจการส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างชัดเจนต่อเครือข่ายทางธุรกิจอย่าง
ตรงไปตรงมา ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของกิจการ 

     

14. กิจการให้ความส าคัญกับการท างานบน
พ้ืนฐานของความซื่อสัตย์ และไว้วางใจ
ระหว่างเครือข่ายทางธุรกิจเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

     

การร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร      
15. กิจการเชื่อว่าการสร้างค่านิยมร่วมกัน

ระหว่างเครือข่ายจะสามารถท าให้เกิด
องค์ความรู้ที่กิจการอ่ืนไม่มี ซึ่งจะสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจ 

     

16. กิจการมุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่างเครือข่าย 
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3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของผู้บริหารของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย (ต่อ) 
 
 
ข้อที่ 

ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย  
(Network Strategy Capability) 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

17. กิจการได้มุ่งเน้นให้พนักงานทุกฝ่ายได้
พัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพเพ่ือให้
สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันอยู่เสมอ 

     

18. กิจการสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรมี
การแสวงหาความรู้ในการด าเนินงาน
ร่วมกับกิจการอ่ืน ซึ่งช่วยให้กิจการมีองค์
ความรู้ที่สามารถน ามาพัฒนาศักยภาพ
ในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

     

19. เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน พนักงานในองค์กรเครือข่าย
ต้องสามารถชี้แจงและปรับความเข้าใจ
กับผู้ร่วมงานคนอ่ืน ๆได้ 

     

 
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายได้แก่ โอกาสทาง
การตลาดความได้เปรียบทางการแข่งขัน และผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
 
 
ข้อที่ 

ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย  
(Network Strategy Capability ) 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

โอกาสทางการตลาด      
1. กิจการสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเดิม 

และกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยการน าเสนอ
บริการที่โดดเด่นและแตกต่าง 

     

2. กิจการสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าโดย
จูงใจลูกค้าเก่าให้กลับมาใช้บริการอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายได้แก่ โอกาสทาง
การตลาดความได้เปรียบทางการแข่งขัน และผลการด าเนินงานของธุรกิจ (ต่อ) 
 
 
ข้อที่ 

ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย  
(Network Strategy Capability ) 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

3. กิจการสามารถแสวงหาลูกค้าใหม่ให้มา
ใช้บริการเพ่ิมขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

4. กิจการสามารถตอบสนองความต้องการ
ของตลาดเฉพาะกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน      
5. กิจการมุ่งมั่นในการแสวงหาแนวทาง 

และวิธีการด าเนินงานใหม่ ๆ อยู่เสมอ
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ทางการแข่งขันและเกิดความได้เปรียบ 

     

6. กิจการให้ความส าคัญกับการปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และกิจการ
สามารถอยู่รอดได้ภายใต้การแข่งขัน 

     

7. กิจการมุ่งเน้นศึกษาความต้องการของ
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสามารถ
ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว 

     

8. กิจการน าเสนอบริการที่มีคุณภาพ มี
ความแปลกใหม่ที่คู่แข่งขันเลียนแบบได้
ยากช่วยให้กิจการเติบโตอย่างมั่นคงได้
ในระยะยาว 

     

9. กิจการสามารถปรับตัวทางธุรกิจให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงและเผชิญกับ
สถานการณ์ทางการแข่งขันได้เป็นอย่าง
ดี 
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายได้แก่ โอกาสทาง
การตลาดความได้เปรียบทางการแข่งขัน และผลการด าเนินงานของธุรกิจ (ตอ่) 
 
 
ข้อที่ 

ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย  
(Network Strategy Capability ) 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

ผลการด าเนินงานของธุรกิจ      
10. กิจการมียอดขายเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึน

อย่างต่อเนื่องเสมอเมื่อเปรียบเทียบกับ
ในอดีต 

     

11. กิจการสามารถท าก าไรได้เพ่ิมขึ้นและมี
ฐานะทางการเงินที่มั่นคงเมื่อเปรียบกับ
ในอดีต 

     

12. กิจการสามารถรักษาส่วนแบ่งทาง
การตลาดได้อย่างแข็งแกร่งและมีอัตรา
การเจริญเติบโตของส่วนแบ่งตลาดเพิ่ม
สูงขึ้นต่อเนื่อง  

     

13. กิจการได้รับการยอมรับจากลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันว่าเป็น
กิจการที่สามารถด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผันผวนทางสภาพแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมแรมในประเทศไทย 
 
 
ข้อที่ 

ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย  
(Network Strategy Capability) 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

ความผันผวนทางสภาพแวดล้อม      
1. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความ

ต้องการของลูกค้าสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ธุรกิจต่าง ๆ จ าเป็นต้องพัฒนาการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

     

2. ลูกค้าให้ความส าคัญกับคุณภาพของการ
บริการที่ดี ท าให้ธุรกิจต่าง ๆ เกิดการ
ตื่นตัวในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ
พัฒนา การด าเนินงานของตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

     

3. การแข่งขันที่รุนแรงและความ
หลากหลายของกลยุทธ์คู่แข่งขันท าให้
โรงแรมต่าง ๆ มีการพัฒนากลยุทธ์เพื่อ
น ามาใช้ในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

     

4. คู่แข่งขันรายใหม่เพ่ิมขึ้นจ านวนมากท า
ให้โรงแรมต่าง ๆ ต้องพยายามปรับปรุง
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน 
เพ่ือให้สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว 
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ตอนที่ 6  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทย 
 
 
ข้อที่ 

ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย  
(Network Strategy Capability ) 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

การรับรู้ความรุนแรงทางการแข่งขัน      
1. กิจการรับรู้ถึงระดับการแข่งขันทาง

การตลาดของกลุ่มธุรกิจโรงแรม 
     

2. กิจการพยายามสร้างกลยุทธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจ และการแข่งขันเพ่ือ
ด าเนินการให้กิจการอยู่รอด 

     

3. กิจการปรับตัวและตื่นตัวอยู่เสมอ เพ่ือให้
เจริญเติบโตได้ภายใต้การแข่งขันที่
รุนแรง 

     

4. กิจการให้ความส าคัญและสนใจติดตาม
กลยุทธ์ของคู่แข่งขัน เพ่ือน าประยุกต์ใช้
ในการบริหารของกิจการ 

     

การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ      
5. กิจการเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ที่มีมา

ยาวนานระหว่างองค์กรจะท าให้เกิดการ
พ่ึงพาอาศัยเก้ือกูลกัน 

     

6. กิจการเชื่อว่าการให้ความส าคัญกับกลุ่ม
ธุรกิจโดยมุ่งเน้นความร่วมมือและ
สนับสนุนจะเกิดผลประโยชน์ร่วมกัน 

     

7. กิจการเชื่อว่าการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรทางธุรกิจเป็นการรักษา
ขีดความสามารถทางการแข่งขันจะท าให้
ธุรกิจเหนือกว่าคู่แข่งขันด้วยกัน 

     

8. กิจการที่มีการปรับตัวร่วมกันระหว่าง
กลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่องย่อมท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในธุรกิจสูง 
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ตอนที่ 7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย
เพ่ือผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
ค าชี้แจง:  โปรดกรอกข้อความตามความคิดเห็นของตัวท่านเอง  
  
ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ภาคผนวก ข 
แนวค าถามกึ่งโครงสร้างส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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แนวค าถามกึ่งโครงสร้าง 
เรื่อง  ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายเพื่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

 
ค าชี้แจง 
1.  แนวค าถามกึ่งโครงสร้างชุดนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบการวิจัยเรื่อง 
ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายเพ่ือผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
2. แนวค าถามกึ่งโครงสร้างมีจ านวน  5  ตอน 
                ตอนที่ 1 แนวค าถามกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
                ตอนที่ 2 แนวค าถามกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถศักยภาพ
กลยุทธ์เครือข่ายเพื่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
                ตอนที่ 3 แนวค าถามกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายเพ่ือผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
                ตอนที่ 4 แนวค าถามกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับผลลัพธ์จากศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายเพ่ือผล
การด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
                ตอนที่ 5  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย
เพ่ือผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
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แนวค าถามผู้บริหารธุรกิจโรงแรม 
ตอนที่ 1 แนวค าถามกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
1.  ชื่อ..................................................เพศ...........อายุ..........การศึกษา...........................  
2. ประสบการณ์ท างาน..............ปี  ต าแหน่งงานปัจจุบัน...............................................  
3. รูปแบบธุรกิจ (    )   บริษัทจ ากัด   (    )  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
4. มาตรฐานของธุรกิจ...............ดาว 
5. ประเภทของโรงแรม  (    ) แบบอิสระ   (   )  เครือข่าย 
6. ที่ตั้งของธุรกิจภาค............................... 
7. ทุนการด าเนินงาน.....................................................บาท  
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน.........................................ปี 
9. จ านวนพนักงาน......................................  คน 
10. กลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจ (ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าชาวไทย หรือกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ
................................................................................................................................................... ............. 
 
ตอนที่ 2   แนวค าถามกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถศักยภาพกลยุทธ์
เครือข่าย 
2.1 การรับรู้ความรุนแรงในการแข่งขัน(Perceived Competitive Intensity) 
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….….............................................. 
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….….............................................. 
2.2 การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship Awareness)  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….….............................................. 
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
2.3 ปัจจัยอื่น ๆ 
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
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………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
 
ตอนที่ 3 แนวค าถาม กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทย 
3.1  ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ท าให้เกิดศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
3.2  ผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานอย่าง (มีกระบวนการติดต่อระหว่าง
หน่วยงานอย่างไรการท าธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรร่วมกันหรือไม่เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดระหว่างหน่วยงาน)  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….….............................................. 
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
3.3 ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกันอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..................................... ......... 
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….….............................................. 
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3.4 การร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร ท าให้กิจการเพ่ิมขีดความสามารถในการสร้างความ
เข้มแข็งได้อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
 
ตอนที่ 4 แนวค าถามกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับผลลัพธ์จากศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 
4.1   โอกาสทางการตลาด  ช่วยท าให้เกิดผลดีอย่างไรต่อกิจการ 
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
4.2  ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ช่วยท าให้กิจการเกิดการพัฒนาปรับปรุงกิจการอย่างไร/เพ่ิม
คุณค่าในระยะยาวอย่างไร  ผลดีต่อกิจการส่วนได้ส่วนเสีย 
………………………………………………………………………………………………….….............................................. 
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….….............................................. 
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
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4.3 ผลการด าเนินงานของธุรกิจ (รายไตรมาส/ปี) 
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…............................................. . 
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…........................................... ... 
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
 
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจ 
5.1 ปัญหาในการด าเนินงานที่พบในการสร้างศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจ 
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
5.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพกลยุทธ์เครือข่ายของธุรกิจโรงแรมาของท่านใน
อนาคตอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………….…........................................ ...... 
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
………………………………………………………………………………………………….…..............................................  
 
ผู้จดบันทึกการสัมภาษณ์  …………………………………………………………………… 
วัน/เดือน/ปี  ………………………………………………………………………………..…… 
สถานที่สัมภาษณ์  ……………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค 
คุณภาพของเครื่องมือ 
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ตารางที่ 27 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ความเชื่อม่ัน 
1. การรับรู้ความรุนแรงทางการแข่งขัน 

1 
2 
3 
4 

 
0.803 
0.890 
0.848 
0.838 

 

รวม  0.768 
2. การตระหนักรูถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

1 
2 
3 
4 

 
0.935 
0.872 
0.889 
0.886 

 

รวม  0.848 
3. ความสามารถในการแบ่งปันความรู้   

1 
2 
3 
4 
5 

 
0.878 
0.867 
0.834 
0.965 
0.867 

 

รวม  0.823 
4. ผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน 

1 
2 
3 
4 
5 

 
0.889 
0.877 
0.898 
0.884 
0.883 

 

รวม  0.847 
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ตารางที่ 27 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ความเชื่อม่ัน 
5. ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน 

1 
2 
3 
4 

 
0.917 
0.857 
0.891 
0.887 

 

รวม  0.838 
6. การร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร 

1 
2 
3 
4 
5 

 
0.827 
0.841 
0.835 
0.854 
0.860 

 

รวม  0.788 
7. โอกาสทางการตลาด 

1 
2 
3 
4 

 
0.890 
0.834 
0.883 
0.838 

 

รวม  0.792 
8. ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

1 
2 
3 
4 
5 

 
0.912 
0.923 
0.929 
0.935 
0.931 

 

รวม  0.901 
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ตารางที่ 27 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ความเชื่อม่ัน 
9. ผลการด าเนินงานของธุรกิจ 

1 
2 
3 
4 

 
0.911 
0.901 
0.900 
0.934 

 

รวม  0.868 
10. ความผันผวนทางสภาพแวดล้อม 

1 
2 
3 
4 

 
0.919 
0.907 
0.908 
0.929 

 

รวม  0.875 
 
ตารางที่ 28 การวัดความเหมาะสมของข้อมูลตัวอย่าง (Kaiser-Meyer- Olkin Measure of  
               Sampling Adequacy (KMO) 
 

ตัวแปร ค่า KMO 
ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ 0.788 
ผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน 0.856 
ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน 0.768 
การร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร 0.831 
โอกาสทางการตลาด 0.796 
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 0.850 
ผลการด าเนินงานของธุรกิจ 0.784 
ความผันผวนทางสภาพแวดล้อม 0.780 
การรับรู้ความรุนแรงทางการแข่งขัน 0.784 
การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 0.802 
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ตารางที่ 29 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
 

ข้อ 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

(Factor Loading) 
1. ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 
   1.1 ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ 

1 
2 
3 
4 
5 

 
 

0.766 
0.847 
0.853 
0.750 
0.674 

   1.2 ผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน 
1 
2 
3 
4 
5 

 
0.737 
0.852 
0.827 
0.870 
0.785 

   1.3 ความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน 
1 
2 
3 
4 

 
0.767 
0.853 
0.805 
0.794 

   1.4 การร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร 
1 
2 
3 
4 
5 

 
0.813 
0.845 
0.799 
0.812 
0.742 

2. ผลกระทบที่เกิดจากศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 
   2.1 โอกาสทางการตลาด 

1 
2 
3 
4 

 
 

0.832 
0.871 
0.768 
0.846 
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ตารางที่ 29 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (ต่อ) 
 

ข้อ 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

(Factor Loading) 
2.2 ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

1 
2 
3 
4 
5 

 
0.846 
0.860 
0.843 
0.814 
0.840 

2.3 ผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
1 
2 
3 
4 

 
0.874 
0.925 
0.905 
0.839 

2.4 ความผันผวนทางสภาพแวดล้อม 
1 
2 
3 
4 

 
0.788 
0.868 
0.848 
0.794 

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 
   3.1 การรับรู้ความรุนแรงทางการแข่งขัน 

1 
2 
3 
4 

 
 

0.700 
0.870 
0.894 
0.818 

   3.2 การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
1 
2 
3 
4 

 
0.774 
0.835 
0.870 
0.860 
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ภาคผนวก ง 
การทดสอบค่าความล าเอียงของข้อมูล 
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ตารางที่ 30  ค่าทดสอบความล าเอียงของข้อมูล 
 

ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจโรงแรม 
ในประเทศไทย 

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

t Sig (2-tailed) 
รูปแบบของธุรกิจ 131 

132 
1.0992 
1.0758 

.30013 

.26562 
.672 .502 

.502 
มาตรฐานของธุรกิจ 131 

132 
1.5878 
1.6364 

.70022 

.60875 
-.601 .549 

.549 
ประเภทของโรงแรม 131 

132 
1.2214 
1.2576 

.41677 

.43896 
-.686 .493 

.493 
ที่ตั้งของธุรกิจ 131 

132 
2.7252 
3.1970 

1.50411 
1.70960 

-2.375 .018 
.018 

ทุนในการด าเนินงาน 131 
132 

2.5649 
2.7273 

1.17735 
1.15970 

-1.127 .261 
.261 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 131 
132 

2.3588 
2.4545 

1.20938 
1.13490 

-.662 .508 
.509 

จ านวนพนักงาน 131 
132 

1.9771 
1.9545 

1.16662 
1.02536 

.167 .868 
.868 

กลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจ 131 
132 

1.5802 
1.6212 

.49543 

.48693 
-.678 .498 

.499 
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ภาคผนวก จ 
การทดสอบสมมติฐานตามเงื่อนไขของการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) 
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ทดสอบสมมติฐานตามเงื่อนไขของการวิเคราะห์การถดถอย (Regression) 
 
1. การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linear relationship) 
             ตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรด้วยการใช้ Curve Estimation 
และ ผลการสร้างกราฟ Normal P-P Plot ของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน พบว่ามีแนวโน้มเป็น
เส้นตรง แสดงว่าเข้าใกล้การแจกแจงปกติ 
             1.1 ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 1 MO  =  β01 + β1 KSC + β2 SC 
+ β3 TMB + β4 CCO + β5 FS + β6 HS + β7 TH + ε ดังภาพที ่13 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 13  ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 1 
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              1.2 ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 2 CA  =  β02 + β8 KSC + β9 SC 
+ β10 TMB + β11 CCO + β12 FS + β13 HS + β14 TH + ε ดังภาพที ่14 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 14  ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 2 
 
              1.3 ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 3 CP  =  β03 + β15 MO + β16 CA 
+ β17 FS + β18 HS + β19 TH + ε ดังภาพที ่15 
 
 

 
 
 

ภาพที่  15 ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 3 
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             1.4 ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 4 CP  =  β04 + β20 MO + β21 CA 
+ β21 DE + β22 (MO*DE) + β23 (CA*DE) + β24 FS + β25 HS + β26 TH + ε ดังภาพที ่16 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 16  ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 4 
 
             1.5 ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 5 KSC  =  β05 + β27 PCI + β28 
BRA + β29 FS + β30 HS + β31 TH + ε ดังภาพที ่17 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 17  ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 5 
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              1.6 ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 6 SC  =  β06 + β27 PCI + β28 
BRA + β29 FS + β30 HS + β31 TH + ε ดังภาพที่ 18 
 
 

 
 

ภาพที่  18 ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 6 
 
              1.7 ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 7 TMB  =  β07 + β32 PCI + β33 
BRA + β34 FS + β35 HS + β36 TH + ε ดังภาพที่ 19 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 19  ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 7 
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              1.8 ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 8 CCO  =  β08 + β37 PCI + β38 
BRA + β39 FS + β40 HS + β41 TH + ε ดังภาพที่ 20 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 20  ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 8 
 
2. การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (Multivariate Normality) 
             ทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (Multivariate Normality) ของตัวแปร 10 ตัว โดยสร้าง
แผนภาพกระจายซึ่งข้อมูลต้องมีการกระจายแสดงความสัมพันธ์ที่อยู่เชิงเส้นตรงพบว่า ทุกตัวแปรมี
การแจกแจงแบบปกติโดยข้อมูลมีการกระจายรอบเส้นตรง ดังภาพที่ 21 ถึงภาพท่ี 23 
              2.1 ตัวแปรศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย ได้แก่ ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ (KSC) 
ผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน (SCO) การรักษาสิทธิประโยชน์ร่วมกันบนพื้นฐานความ
ไว้วางใจ (TMB)  และการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร (CCO) 
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ภาพที่ 21 การแจกแจงแบบปกติของตัวแปรศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปร KSC ตัวแปร SC 

ตัวแปร TMB ตัวแปร CCO 
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              2.2 ตัวแปรผลลัพธ์ของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย ได้แก่ โอกาสทางการตลาด (MO) ความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน (CA) และผลการด าเนินงานของธุรกิจ (CP) ดังภาพที่ 22 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 22 การแจกแจงแบบปกติของผลลัพธ์ศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปร MO ตัวแปร CA 

ตัวแปร CP ตัวแปร DE 
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              2.3 ตัวแปรสาเหตุของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย ได้แก่ การรับรู้ความรุนแรงในการ
แข่งขัน (PCI) การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (BRA) ดังภาพที่ 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 23 การแจกแจงแบบปกติของสาเหตุของศักยภาพกลยุทธ์เครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปร PCI ตัวแปร BRA 
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3. การทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) 
              การทดสอบ Multicollinearity พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระอยู่
ระหว่างทั้งหมดมีค่าน้อยกว่า 0.80 (Cooper and Schindler, 2006) แสดงว่าตัวแปรต่างๆไม่มี
ความสัมพันธ์กัน ดังตารางที่ 31 
 
ตารางที่ 31 การทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  
 

ตัวแปร    PCI  BRA   KSC    SC   TMB CDO    MO    CA    CP    DE FS HS TH 

  4.25 4.15 3.74 4.16 4.25 4.14 4.07 4.05 3.8 4.25 1.087 1.612 1.239 

S.D. 0.52 0.55 0.64 0.62 0.57 0.62 0.57 0.63 0.76 0.52 0.283 0.655 0.427 

PCI                        

BRA 0.412**                      

KSC 0.348** 0.520**                    

SC 0.318** 0.447** 0.696**                  

TMB 0.403** 0.524** 0.752** 0.741**                

CDO 0.390** 0.421** 0.470** 0.460** 0.563**              

MO 0.431** 0.457** 0.582** 0.500** 0.653** 0.730**            

CA 0.427** 0.487** 0.379** 0.291** 0.426** 0.580** 0.534**          

CP 0.349** 0.440** 0.342** 0.380** 0.404** 0.307** 0.433** 0.298**        

DE 0.777** 0.543** 0.474** 0.394** 0.521** 0.463** 0.568** 0.524** 0.521**      

FS  0.010 -0.077 0.005  0.033  -0.105 0.040  -0.014 0.011  -0.021 -0.069    

HS 0.132* 0.143* 0.217**  0.149* 0.274** 0.202** 0.286** 0.126*   .145*  -0105. -0.105   

TH 0.126*  0.045 0.080 0.088 0.211** 0.120 0.111 0.128*   0.059 0.238** -0.142* -0.238**  

*** มีนัยส าคญัที่ระดับ 0.01     **มีนัยส าคญัที่ระดับ 0.05       *มนีัยส าคญัที่ระดับ 0.10 

 
4. การทดสอบค่าแปรปรวนของค่าเคลื่อนที่คงที่ (Homoscedasticity) 
              การทดสอบค่าแปรปรวนของค่าเคลื่อนที่คงที่ (Homoscedasticity) โดยพิจารณาจาก
แผนภาพการกระจาย (Scatter Plot) และค่า Residual ในทุกสมการที่ใช้ในการทดสอบ พบว่า ค่า
ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนไม่มีลักษณะอยู่ด้านบวกหรือลบตลอดผลการทดสอบ ถือว่า
การกระจายของตัวแปรตามในแต่ละค่าของตัวแปรอิสระมีความแปรปรวนในลักษณะคงที่ ดังภาพที่ 
24 ถึงภาพท่ี 30 ดังนี้ 
              4.1 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม โอกาสทางการตลาด โดยค่า 
Residual อยู่ระหว่าง -3.224 – 2.656 และแผนภาพการกระจาย (Scatter Plot)  
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ภาพที่ 24 ค่าแปรปรวนของค่าเคลื่อนของตัวแปรโอกาสทางการตลาด 
 
              4.2 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
โดยค่า Residual อยู่ระหว่าง -3.1.39 – 2.769 และแผนภาพการกระจาย (Scatter Plot)  
 
 

 
 
 

ภาพที่ 25 ค่าแปรปรวนของค่าเคลื่อนของตัวแปรความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
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              4.3 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม ผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
โดยค่า Residual อยู่ระหว่าง -1.700 – 0.716 และแผนภาพการกระจาย (Scatter Plot)  
 

 
 
 

ภาพที่ 26 ค่าแปรปรวนของค่าเคลื่อนของตัวแปรผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
 
              4.4 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรตามความสามารถในการแบ่งปัน
ความรู้ โดยค่า Residual อยู่ระหว่าง -2.313 – 1.335 และแผนภาพการกระจาย (Scatter Plot)  
 

 

 
 

ภาพที ่27  ค่าแปรปรวนของค่าเคลื่อนของตัวแปรความสามารถในการแบ่งปันความรู้ 
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              4.5 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรตามผสานผนึกก าลังการด าเนินงาน
ร่วมกัน โดยค่า Residual อยู่ระหว่าง –1.887 – 1.698 และแผนภาพการกระจาย (Scatter Plot)  
 

 
 

 
ภาพที่ 28 ค่าแปรปรวนของค่าเคลื่อนของตัวแปรผสานผนึกก าลังการด าเนินงานร่วมกัน 

 
              4.6 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรตามความไว้วางใจที่รักษา
ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยค่า Residual อยู่ระหว่าง –2.313 – 1.335 และแผนภาพการกระจาย 
(Scatter Plot)  
 

 
 

ภาพที ่29  ค่าแปรปรวนของค่าเคลื่อนของตัวแปรความไว้วางใจที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน 
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              4.7 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรตามการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรม
ต่างองค์กร โดยค่า Residual อยู่ระหว่าง –2.679 – 2.332 และแผนภาพการกระจาย (Scatter 
Plot)  
 

 
 

ภาพที่ 30 ค่าแปรปรวนของค่าเคลื่อนของตัวแปรการร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมต่างองค์กร 
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก ช 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 
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