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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนากรอบแนวคิด
การวิจยั เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย ผลจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า การใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัต กรรมในการดาเนิ น ธุ ร กิจ สามารถสร้า งความได้เ ปรีย บในการแข่ง ขัน ที่เ หนื อ คู่แ ข่ง ได้ ดัง นั น้
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยจึงควรหันมาให้ความสาคัญกับการพัฒนาและปรับปรุง
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัต กรรมที่ท ัน สมัย ในการน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ก ับ การบริก ารและการท า
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การตลาดดิจทิ ลั เพื่อตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการยุคใหม่ทต่ี อ้ งการความสะดวกและรวดเร็ว
และช่วยให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพในการบริการ ลดต้นทุนการดาเนินงาน และสร้างความแตกต่างของ
ธุรกิจ ส่งผลให้มรี ายได้และผลกาไรเพิม่ ขึน้ และสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันสาหรับ
ธุรกิจได้
คาสาคัญ: ความได้เปรียบทางการแข่งขัน, เทคโนโลยีสารสนเทศ, นวัตกรรม
ABSTRACT
This study aims to the literature review to related the development of the research
framework for creating a competitive advantage through information technology and innovation
of the hotel business in Thailand. The result of the literature review found that applying
information technology and innovation in business operations can create a competitive
advantage over competitors. Therefore, the hotel business operators in Thailand should turn to
focus on the development and improvement of information technology and modern innovation,
to be used in services and digital marketing are respond to the needs of the customer in the
new generation with convenient and quick response. The information technology and
innovation are helping businesses to increase service performance, reduce costs, and create
differentiate of the business. There is resulting in increased revenue and profits, and create a
competitive advantage for businesses.
Keywords: Competitive Advantage, Information Technology, Innovation

บทนา
ประเทศไทยตระหนักถึงความสาคัญของการท่องเทีย่ วซึง่ ถือทีเ่ ป็ นกลไกหลักในการช่วยรักษา
เสถียรภาพและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาการท่องเทีย่ วของประเทศไทยให้สามารถเติบโตได้
อย่างยังยื
่ น (กรมการท่องเทีย่ วและกีฬา, 2558) และจากสถานการณ์การท่องเทีย่ วของไทยทีม่ แี นวโน้ม
ดีขน้ึ อย่างต่อเนื่อง อันเป็ นผลมาจากการหดตัวของจานวนนักท่องเทีย่ วจีนกลุ่มทัวร์ศูนย์เหรียญทีเ่ ริ่ ม
ลดลง ประกอบกับการต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าและมาตรการปรับลดค่าธรรมเนี ยม
วีซ่าทีด่ ่านตรวจคนเข้าเมืองให้กบั นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ ซึง่ ช่วยกระตุน้ การท่องเทีย่ วของไทยให้ฟ้ื น
ตัวขึน้ ส่งผลให้จานวนนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิม่ รายได้
การท่องเทีย่ วในสาขาต่าง ๆ เพิม่ ขึน้ การเดินทางของนักท่องเทีย่ วต่างชาติเทีย่ วไทยในปี 2561 สร้าง
จิตรลดา พันธุพ์ ณาสกุล และ วรลักษณ์ ลลิตศศิวมิ ล
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รายได้สภู่ าคการท่องเทีย่ วเป็ นมูลค่าการเติบโตร้อยละ 8.8-10.4 และคาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ
11.7 (ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย, 2561) ทาให้จานวนโรงแรมในประเทศไทยมีจานวนเพิม่ มากขึน้ อย่างรวดเร็ว
และมีผู้ประกอบการเพิม่ ขึน้ ทัง้ ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ท่เี ป็ นรูปแบบบริษทั ที่แตกไลน์ธุรกิจออกมา
เป็ นโรงแรม และธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กหรือทีพ่ กั อื่น ๆ รวมไปถึงการเพิม่ ขึน้ ของจานวนผูป้ ระกอบการ
ทีส่ ร้างและออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการมารองรับการเกิดขึน้ ของโรงแรมก็มากขึน้ ตามไปด้วย
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม ถือเป็ นกลยุทธ์ทม่ี คี วามจาเป็ นและ
มีความสาคัญกับการทาธุรกิจในปจั จุบนั จากเดิมที่โรงแรมจะต้องมีขนาดใหญ่ โตกว้างขวาง ต้องมี
ห้องพักจานวนมาก กลายมาสู่ยุคของโรงแรมที่มขี นาดเล็ก รวมไปถึงตลาดที่พกั แนวใหม่ท่เี กิดขึ้น
จานวนมากทัง้ บูตกิ โฮเต็ล และโฮสเต็ล ทีม่ คี วามหลากหลายและเน้นการให้บริการด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทนั สมัย ส่งผลให้การแข่งขันของธุรกิจโรงแรมยิง่ ทวีความรุนแรงเพิม่ ขึ้น ผู้ประกอบการ
โรงแรมจึงจาเป็ นต้องปรับกลยุทธ์ในการดาเนินงานและการให้บริการของโรงแรมในรูปแบบที่แปลกใหม่
เพื่อสร้างความแตกต่ างของธุรกิจ อันจะนาไปสู่การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ
(กรุงเทพธุรกิจ, 2560) ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2560) พบว่า นักท่องเทีย่ วทัง้ ชาว
ไทยและชาวต่ า งชาติต้ อ งการให้ผู้ป ระกอบการธุ ร กิจ การท่ อ งเที่ย วมีก ารพัฒ น าช่ อ งทางในการ
ประชาสัมพันธ์ การขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางใหม่ ๆ เช่น การใช้ส่อื ออนไลน์ แอพพลิเคชัน่
หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้โดยสะดวกและ
รวดเร็ว ทาให้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน กลายเป็ น
ช่องทางใหม่ทธ่ี ุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการควรเลือกนามาใช้เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า และ
จากความนิยมของสมาร์ทโฟนทีก่ าลังเติบโตขึน้ และการพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง สมาร์ทโฟ
นจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางของผู้คนทัวโลกรวมถึ
่
งประเทศไทย ที่ส่งผลต่ อรูปแบบการ
ตัดสินใจในการเดินทางของนักท่องเทีย่ ว เพราะช่วยให้สามารถจองโรงแรมได้จากทุกทีแ่ ละได้ทนั ทีท่ี
ต้องการอย่างรวดเร็ว ผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรมยุคนี้ควรเน้นการให้บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมถึง
การบริหารจัดการทีพ่ กั ให้มอี นิ เตอร์เน็ตความเร็วสูง ใช้ได้ทวถึ
ั ่ งรอบบริเวณทีพ่ กั มากกว่าการมุ่งเน้นที่
ราคาหรือขนาดของห้องพักหรือโรงแรม ผูป้ ระกอบการโรงแรมในประเทศไทยต้องเตรียมรับมือกับการ
เปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคยุคใหม่ เช่น เทรนด์การดูแลสุขภาพ จานวนคนทีเ่ ข้ามาอยู่ในเมือง
มากขึน้ และ Internet of things หรือ IOT ทีม่ นุ ษย์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เชื่อมโยงกันผ่านอินเตอร์เน็ต
โดยเน้ น ที่ค วามสะดวก รวดเร็ว ซึ่ง จะช่ ว ยในการตัด สิน ใจเลือ กสถานที่ท่ อ งเที่ย ว และที่พ ัก ของ
นักท่องเทีย่ ว และช่วยให้มคี วามคล่องตัวในการเข้ารับบริการมากขึน้ เพื่อสร้างความแตกต่างของธุรกิจ
อันจะนามาซึง่ ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เ กี่ย วข้อ งกับ การสร้า งความได้เ ปรีย บทางการแข่งขัน ด้ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมของธุรกิจโรงแรม พบว่า การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงแรมทาให้สามารถนาไปสู่ขดี ความสามารถด้านเทคโนโลยีท่เี หนือกว่าคู่แข่งขัน ส่งผลต่อต้นทุนที่
ลดลง มีความคล่องตัวของนวัตกรรม เพิม่ คุณค่าสาหรับลูกค้าและการบริการลูกค้าที่ดียงิ่ ขึ้น ดังนัน้
ธุร กิจ โรงแรมจึง ควรพัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ท ัน สมัย อย่ า งต่ อ เนื่อ งเพื่อให้ ม าตรฐาน
ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ ในระดับสากล เช่น การจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
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การโปรโมชัน่ บนเว็บ ไซต์ข องโรงแรมและเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ า ย การใช้ น วัต กรรมที่
ทันสมัยเพื่อเป็ นช่องทางการขายและการชาระเงินค่าสินค้าและบริการ ซึง่ ช่วยให้ลูกค้ามีความสะดวก
นอกจากนี้ควรมีการใช้แอพพลิเคชันเครื
่ อข่ายสังคมออนไลน์เพื่ออัพเดทข้อมูลที่น่าสนใจของโรงแรม
และเป็ นสื่อสาหรับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้โรงแรมเป็ นที่รู้จกั มากขึน้ ทาให้ผู้ประกอบการ
สามารถให้บริการลูกค้าได้ อ ย่า งครอบคลุ ม การเข้า ถึง ทุก กลุ่ ม เป้ าหมายทุ กกลุ่ม ผ่า นช่ องทางการ
ให้บริการหรือช่องทางการโฆษณาต่าง ๆ ด้วยการสือ่ สารออนไลน์ การเสนอราคาห้องพักในแบบต่างๆ
ให้ลกู ค้าได้ตดั สินใจผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ (ฐิตนิ ันท์ ทองสาด, 2556; ทรงศรี ด่านพัฒนาภูมิ, 2557;
ธงไชย สุรนิ ทร์วรางกูร และ สุธา พงศ์ถาวรภิญโญ, 2560) และผูบ้ ริหารโรงแรมควรเห็นความสาคัญและ
สนับสนุ นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการท่องเที่ยวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการ
ปรับการทางานด้วยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทงั ้ ในโรงแรมขนาดใหญ่ กลาง และขนาดย่อม (ศิริ
ลักษณ์ โรจนกิจ-อานวย, 2556) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรชาติ ดุลยเสถียร (2558) ทีพ่ บว่า กลยุทธ์
นวัตกรรมบริการมีอทิ ธิพลโดยตรงต่อผลการดาเนินงานของโรงแรม ดังนัน้ การนาเทคโนโลยีและการ
สร้า งสรรค์แ นวคิด ใหม่ ในการบริก ารหรือ นวัต กรรม นับ เป็ น การเริ่ม ต้น จุด ประกายให้เ กิด กลยุ ท ธ์
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอันจะนามาซึง่ การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
และความยังยื
่ นของธุรกิจ
ผูว้ จิ ยั คาดหวังว่าผลของการศึกษานี้จะเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ในการ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมไปใช้ในการบริหาร
จัดการ การบริการ และทาการตลาดยุคใหม่ รวมทัง้ ข้อค้นพบทีไ่ ด้สามารถนาไปใช้เป็ น กรอบแนวคิดใน
การดาเนินงานและการบริการแนวใหม่ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยต่อไป

วัตถ ุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อ ทบทวนวรรณกรรมที่เ กี่ย วข้อ งกับ การพัฒ นากรอบแนวคิด การวิจ ัย การสร้า งความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย

ประโยชน์ของการวิจยั
1. ได้ทราบถึงความสาคัญและความสอดคล้องของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
2. ได้ก รอบแนวคิด การวิจ ัย การสร้า งความได้ เ ปรีย บทางการแข่ ง ขัน ด้ ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย

จิตรลดา พันธุพ์ ณาสกุล และ วรลักษณ์ ลลิตศศิวมิ ล
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การทบทวนวรรณกรรม
1. ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage)
จากการขยายตัว อย่ า งต่ อ เนื่ องของธุ ร กิจ ท่ อ งเที่ย วและความไม่ แ น่ น อนตามอุ ป สงค์ก าร
ท่องเทีย่ วทัง้ จากภายในและภายนอกประเทศ ทาให้การแข่งขันธุรกิจโรงแรมต้องเผชิญกับการแข่งขันที่
รุนแรงมากขึน้ และจากแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมที่มกี ารเติบโตแบบก้าวกระโดด
อุตสาหกรรมโรงแรมจึงต้องมีการปรับตัว การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันจึงถือเป็ นกิจกรรมที่
ต้องดาเนินงานท่ามกลางความผันแปรทีเ่ ปลีย่ นแปลง เพื่อนามาสูก่ ารสร้างความได้เปรียบทีเ่ หนือคู่แข่ง
จึงต้องมีการพยายามวิเคราะห์หาแนวคิดกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่นอกจากจะนาไปสู่ความได้เปรียบทางการ
แข่งขันแล้วยังต้องสามารถสร้างความยังยื
่ นของธุรกิจ ได้อกี ด้วย ส่งผลให้ธุรกิจต้องมีการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยีตลอดจนการเสริมสร้าง
ความรู้ค วามเข้า ใจใหม่ ๆ ในการสร้า งความได้เ ปรีย บทางการแข่ง ขัน ที่ย งั ่ ยืน โดยมีป จั จัย ด้า น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีจ่ ะสามารถสร้างความยืดหยุ่นให้กบั องค์กรในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม ผ่านการพัฒนาสินค้า บริการ และกระบวนการใหม่ ๆ
(Zhaohui Zhu and Feng Huang, 2012; Jane Tung. 2012)
Porter (2007) ได้นาเสนอแนวคิดเกีย่ วกับกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อ การสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่ง ขัน ให้ก ับ องค์ก รไว้ โดยแบ่ ง แนวคิด กลยุ ท ธ์ก ารแข่งขัน ออกเป็ น 3 กลยุท ธ์ ได้แ ก่
1) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) เป็ นการทีอ่ งค์กรแสวงหาความแตกต่างเพื่อสร้าง
ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยการสร้างสินค้าหรือบริการทีไ่ ม่เหมือนคู่แข่ง ขัน โดยต้องคิดหาความ
แตกต่างในตัวสินค้าหรือบริการไม่ให้ซ้ากับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นในตลาด หรือต้องมีนวัตกรรมใหม่
มานาเสนอทาให้สนิ ค้าหรือบริการดูโดดเด่นกว่าสินค้าหรือบริการของคู่แข่งในตลาด 2) กลยุทธ์การ
เป็ นผูน้ าทางด้านต้นทุน (Cost Leadership) เป็ นแนวทางในการลดต้นทุนทางการจัดการขององค์กร
องค์กรสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้เกิดขึน้ ได้ดว้ ยการมุ่งเน้นการลดต้นทุนโดยใช้
ทรัพยากรร่วมกันของหน่ วยธุรกิจ ทาให้สามารถใช้ทรัพยากรผลิตร่วมกันได้ก่ อให้เกิดการประหยัด
ต้นทุนในการผลิต ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเพราะคุณภาพที่ดขี องสินค้าหรือบริการและ
ส่งผลให้องค์กรมีผลกาไรมากขึน้ และ 3) กลยุทธ์การมุ่งเน้นเฉพาะ (Focus) ซึ่งเป็ นความสามารถ
ทางการแข่งขันทีถ่ ูกนามาใช้ในมุมมองของธุรกิจ ทีม่ กี ารเชื่อมโยงกับแนวคิดทางการตลาด เพื่อกาหนด
กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) ให้เล็กลงเพื่อทีจ่ ะได้เข้าถึงพฤติกรรมของลูกค้าและสามารถคาดคะเน
ความต้องการในอนาคตของลูกค้าได้ ในขณะที่ หิรญ
ั รักษ์ จันทิมะ และคณะ (2559) ก็พบว่า การสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันจากความแตกต่างในองค์กร การสร้างเอกลักษณ์ขององค์กรธุรกิจเป็ นสิง่
ทีท่ วีความรุนแรงและมีความสาคัญมากขึน้ เรื่อย ๆ การสร้างความแตกต่างทีล่ ้าสมัย ไม่เหมือนใครเป็ น
ปจั จัยหนึ่งทีเ่ กิดจากการคิดค้นสิง่ ใหม่ๆ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรธุรกิจ
และนวัตกรรมเป็ นตัวสาคัญที่จะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งเป็ นหัวใจหลักที่สาคัญของ
องค์กรธุรกิจในปจั จุบนั สอดคล้องกับ วสุธดิ า นักเกษม และ ประสพชัย พสุนนท์ (2561) ก็พบว่าการ
ปีท่ี 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)
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สร้างความมันคงให้
่
องค์การทีด่ ที ส่ี ุด คือการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันซึ่งเป็ นหัวใจของการ
วางแผนกลยุ ท ธ์ เช่ น การใช้น วัต กรรม ระบบการจัด การภายในองค์ก ร ระบบการบริห ารองค์ก ร
ภาพลักษณ์ขององค์กร เป็ นต้น ซึ่งเป็ นปจั จัยที่เป็ นพื้นฐานที่สาคัญมากที่สุดในการทาให้เกิดความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน และ ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย (2560) ก็พบว่าปจั จัยที่ส่งผลต่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมได้แก่ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการและการบริการของโรงแรม และอิทธิพลจากการได้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวผ่านสื่อ
ออนไลน์ สอดคล้องกับ ฐิตนิ นั ท์ ทองสาด (2556) ทีพ่ บว่าปจั จัยการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
โดยการสร้างความแตกต่างในด้านช่องทางการให้บริการ ผูป้ ระกอบการต้องสามารถให้บริการลูกค้าได้
อย่างครอบคลุม โดยมีปจั จัยเพื่อการเปลีย่ นแปลงตามกระแสความนิยมของลูกค้าเอง เพื่ออานวยความ
สะดวก ผู้ประกอบการต้อ งมีเทคนิ คที่จะเข้า ถึง ทุก กลุ่ มทุ กวัย ผ่ านช่อ งทางการให้บริการหรือ ช่อ ง
ทางการโฆษณาด้วยการสือ่ สารออนไลน์ การเสนอราคาห้องพักในแบบต่าง ๆ ให้ลูกค้าได้ตดั สินใจผ่าน
ช่องทางออนไลน์ได้
จากการทบทวนวรรณกรรม ชีใ้ ห้เห็นว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขันเป็ นความสามารถใน
การสร้างความได้เปรียบด้วยการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า สร้างความเหนือกว่าคู่แข่งขัน เพื่อตอบ
รับการเปลีย่ นแปลงและความยืดหยุ่นได้ตลอดเวลา และเพื่อสร้างความแตกต่างอันจะเป็ นจุดแข็งและ
โอกาสทางธุรกิจ การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันจึงถือเป็ นสิง่ สาคัญ ด้วยการลงทุนกับ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมไปถึงการพัฒนาระบบนวัตกรรมเพื่อการบริการที่ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงการ
ดาเนินงานและการบริการทีร่ วดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึง่ ช่วยเปลีย่ นแปลงธุรกิจโรงแรมไปในทิศทางที่
ดีขน้ึ ได้ ผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรมจึงต้องหันมาให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการและการบริการ
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีท่ นั สมัยผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อชิงความได้เปรียบทางการแข่งขันและ
ความยังยื
่ นของธุรกิจ
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกนามาใช้ในองค์กรธุรกิจอย่างแพร่หลาย การทาธุรกิจในยุคปจั จุบนั
ไม่ สามารถอาศัยแต่ ป ระสบการณ์ แบบเดิม ได้ ธุ ร กิจจ าเป็ น จะต้อ งอาศัย ข้อมูล ข่า วสาร ที่ถูก ต้อ ง
รวดเร็ว ทันเวลา และตรงประเด็น โดยการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และกระจายข้อมูลข่าวสาร ด้วย
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเข้ามาเป็ นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการกับข้อมูลและ
สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาวูเซ็ทส์ (MIT) พบว่า สารสนเทศมีความสาคัญมากและสามารถ
เป็ นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ขององค์กรได้ เพราะองค์กรที่เริม่ ใช้สารสนเทศจะสามารถเรียนรูพ้ ฒ
ั นาและ
สร้างสารสนเทศใหม่ๆ ที่มคี ุณค่ามากขึน้ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสารสนเทศและกระบวนการบริหาร
จัด การสารสนเทศเป็ น ทรัพ ยากรเชิง กลยุ ท ธ์แ ละเชิง สมรรถภาพขององค์ก ร ที่มีผ ลโดยตรงต่ อ
ประสิทธิภาพความสามารถในการแข่งขันขององค์กร องค์กรยุคใหม่จงึ ต้องมีการพัฒนาและต้องปรับตัว
อย่างรวดเร็ว (ทนุ สทิ ธิ ์ สกุณวัฒน์ , 2559) ในขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้การสือ่ สารข้อมูลผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ (Social Media) มีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ในทุก
จิตรลดา พันธุพ์ ณาสกุล และ วรลักษณ์ ลลิตศศิวมิ ล
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องค์ก ร ซึ่ง ผู้ใ ช้ส่ือ สัง คมออนไลน์ ไ ด้มีก ารสร้า งเครือ ข่ า ยสัง คม เพื่อ ใช้ใ นการแลกเปลี่ย นข้อ มู ล
เหตุการณ์ เรื่องราว ภาพ หรือเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในสังคมด้วย (สุรรี กั ษ์ วงษ์ทพิ ย์, 2561)
ในขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสาคัญมากขึน้ เรื่อย ๆ Franklyn Chukwunonso, et
al., (2011) พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลดีต่อการปฏิบตั งิ านทีก่ ่อให้เกิดนวัตกรรมซึง่ จะช่วย
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรได้ มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบางอย่าง
เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณค่าและสามารถสร้างแพลตฟอร์มที่จะสามารถ
พัฒนาและรวมแอพพลิเคชันใหม่ได้ รวมไปถึงการพัฒนาระบบนวัตกรรมการบริการที่ใช้เทคโนโลยี
เชื่อมโยงฐานข้อมูลลูกค้าทีร่ วดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึง่ สามารถช่วยเปลีย่ นแปลงธุรกิจโรงแรมไปใน
ทิศทางทีด่ ขี น้ึ ได้ และการสร้างความแตกต่างทีช่ ่องทางบริการ โดยมุ่งเน้นการจัดช่องทางเทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัดการลูกค้า โดยใช้ส่อื สังคมออนไลน์ ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เช่น การสร้างกรุ๊ปไลน์
เพื่อสะดวกกับการติดต่อกับลูกค้า และการสังงานกั
่
บพนักงาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมต่าง ๆ
ของโรงแรม เพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงแรม ตลอดจนระบบการจองห้องพักแบบ
ออนไลน์ นาระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล เช่น โปรแกรมการสารองห้องพัก ตลอดจน
การนาเทคโนโลยีเข้ามาดูแลเรื่องความปลอดภัยของลูกค้า เช่น การติดตัง้ กล้องวงจรปิ ดในจุดต่าง ๆ
ภายในห้องพักของโรงแรม และบริเวณรอบนอกของโรงแรม และติดตั ง้ สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย
(WIFI) ทัวโรงแรม
่
เป็ นต้น เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมออนไลน์ทเ่ี อือ้ ประโยชน์
ต่อลูกค้าทางอินเตอร์เน็ตอีกด้วย (ลัคนา สุคนธวัฒน์, 2558) ผู้บริโภคในปจั จุบนั มีพฤติกรรมการใช้
สังคมออนไลน์ในการจองห้องพักผ่านอินเทอร์เน็ตมีมากขึน้ มีการใช้สมาร์ทโฟนในการจองทีพ่ กั ผ่านสื่อ
ออนไลน์ผ่าน Facebook, Website, ตัวแทนขาย และการจองทีพ่ กั ผ่าน Agoda เพื่อเพิม่ ความสะดวก
ต่อการจองทีพ่ กั (วันชัย กิจเรืองโรจน์ และคณะ, 2559) ในขณะที่ Francisco J. Mata, et al., (1995)
พบว่า ทักษะด้านการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่
ยังยื
่ นแก่องค์กรได้ ในขณะที่ทกั ษะทางเทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก็ถือเป็ นสิง่ จาเป็ นอย่างยิง่
สาหรับองค์กร เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการแข่งขัน เช่นเดียวกับ อัครนันท์ คิดสม (2558) พบว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นปจั จัยทีส่งผลบวกต่อการทาธุรกิจขนาดเล็กทีจ่ ะนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในธุรกิจ เพื่อการประหยัดทรัพยากรหรือใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่ามากขึน้ ด้วยการใช้ Website,
eCommerce และการใช้ Software เพื่อพัฒนาธุรกิจ สอดคล้องกับ ธงไชย สุรนิ ทร์วรางกูร และคณะ
(2560) ที่พบว่า ธุรกิจโรงแรมควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทนั สมัยอย่างต่อเนื่องและมี
มาตรฐานทัด เทีย มกับประเทศอื่น ๆ ในระดับ สากล โดยเลือ กใช้เ ทคโนโลยีท่ีมีค วามทัน สมัย และ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รบั ความสะดวกสบาย และเพิ่มความรวดเร็วต่ อ
กระบวนการขายของธุรกิจโรงแรมในอนาคต เช่น การจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลโปรโมชันบนเว็
่
บไซต์ของโรงแรม และเว็บไซต์ของบริษทั ตัวแทนจาหน่าย การใช้เป็ นช่องทางการ
ขายและการช าระเงินค่ าสิน ค้า และบริการ ซึ่งช่ ว ยให้ลูก ค้า มีค วามสะดวก นอกจากนี้ ควรมีก ารใช้
แอพพลิเคชันเครื
่ อข่ายสังคมออนไลน์เพื่ออัพเดทข้อมูลที่น่าสนใจของโรงแรมและเป็ นสื่อสาหรับการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้โรงแรมเป็ นทีร่ จู้ กั มากขึน้ ได้อย่างรวดเร็ว S. Subba Rao and Glenn
Metts. (2003) ได้ศกึ ษาระดับความก้าวหน้าของการท่องเทีย่ วอิเล็กทรอนิกส์ไทย โดยแบ่งเป็ น 4 ระดับ
ปีท่ี 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)
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การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมของธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทย : การทบทวนวรรณกรรม

ได้แก่ การนาเสนอข้อมูลออนไลน์ (Online Presence) การโต้ตอบและการสื่อสารแบบออนไลน์
(Interactive and Emerging Online Communication) การทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-transaction)
และการบูรณาการการท่องเทีย่ วอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tourism System Integration) พบว่าปจั จัยเหล่านี้มี
บทบาทสาคัญต่อการแสดงความพร้อมด้านการท่องเทีย่ วอิเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกับ ชยพล คนบุญ
(2559) ทีพ่ บว่า ระบบสารสนเทศช่วยเพิม่ ความน่ าเชื่อถือให้กบั โรงแรมและคุม้ ค่าทีจ่ ะลงทุน และช่วย
ยกระดับ มาตรฐานการบริการให้เป็ นสากลมากยิ่งขึ้น และช่วยประหยัดเวลาในการท างานได้มาก
ในขณะที่ ศิรลิ กั ษณ์ โรจนกิจอานวย (2556) พบว่า คู่แข่งขันในอุตสาหกรรมโรงแรม ทาให้โรงแรมต้อง
มีก ารปรับ ปรุ ง การให้บ ริก ารการท่ อ งเที่ย วอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ใ ห้ดียิ่ง ขึ้น และปรับ กลยุ ท ธ์ด้า นการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใ นการบริห ารที่ท าให้มีก ารปรับตัวในการใช้บ ริก ารการท่อ งเที่ย วผ่ า น
อินเตอร์เน็ตและสร้างแรงกดดันให้โรงแรมต่าง ๆ มีการปรับเปลี่ยนการทางานโดยการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ โดยเฉพาะในโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงจาเป็ นต้องมีการพัฒนาให้มกี ารใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตเพื่อให้มคี วามก้าวหน้าในการบริการการท่องเทีย่ วอิเล็กทรอนิกส์
มากขึน้ การจัดสิง่ อานวยความสะดวกให้ครบครัน นาเทคโนโลยีทม่ี คี วามจาเป็ นและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าด้วยบริการฟรีอนิ เทอร์เน็ตไร้สาย ใช้การติดต่อสือ่ สารกับลูกค้าผ่านอีเมล์และโซเชียล
มีเดีย ซึง่ ชยพล คนบุญ (2559) ก็พบว่าโรงแรมควรนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจโรงแรมมา
ใช้บริหารโรงแรมให้เหมาะสมกับขนาดของโรงแรม โดยคานึงถึงรายได้และประสิทธิภาพของบุคลากร
และเมื่อนาระบบเข้ามาใช้งานในโรงแรมแล้วควรสนับสนุ นให้พนักงานได้เรียนรู้ประโยชน์จากระบบ
อย่างสูงสุด เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ทัง้ นี้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ของการดาเนินงาน
ด้วย ดังนัน้ ผู้บริหารโรงแรมต้องเห็นความสาคัญและสนับสนุ นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การบริการท่องเทีย่ วอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของโรงแรม การค้นหาข้อมูลที่
พักได้อย่างสะดวก รวดเร็ว การจองห้องพักแบบออนไลน์ และการชาระเงินแบบออนไลน์ เป็ นต้น
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงถือเป็ นปจั จัยหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วให้มกี าร
พัฒนาอย่ างรวดเร็วทัน ต่ อ การเปลี่ยนปลงของพฤติก รรมนัก ท่องเที่ยวที่ต้อ งการความสะดวกและ
รวดเร็ว การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและการสร้างบริการที่รวดเร็วและมี
ความแตกต่ า งจะช่ ว ยให้ เ กิด ความได้ เ ปรีย บทางการแข่ ง ขัน ของธุ ร กิจ โรงแรมได้ ซึ่ง จะช่ ว ยให้
ความสามารถในการบริหารจัดการของธุรกิจสูงขึน้ สร้างความแตกต่างในด้านช่องทางการให้บริการ
โดยเฉพาะเมื่อผูบ้ ริโภคหันมาใช้เครื่องมือสือ่ สารเป็ นช่องทางในการรับบริการทีส่ ะดวกและรวดเร็วมาก
ยิ่ง ขึ้น ลดต้น ทุ น การดาเนิ น งาน ท าให้เ กิด ความพึง พอใจสูง สุด แก่ ผู้ร ับ บริก าร การใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศยังช่วยก่อให้เกิดนวัตกรรมซึง่ จะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรได้อกี
ด้วย ธุรกิจโรงแรมควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทนั สมัยอย่างต่อเนื่องและควรมีมาตรฐานให้
ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ ในระดับสากล โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีทม่ี คี วามทันสมัยและตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รบั ความสะดวกสบาย และเพิม่ ความรวดเร็วต่อกระบวนการ
ขายของธุรกิจโรงแรมในอนาคตได้ โดยการส่งเสริมการขายในขัน้ ตอนการจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ การ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลโปรโมชันบนเว็
่
บไซต์ของโรงแรม และเว็บไซต์ขององค์กรตัวแทนจาหน่าย การใช้
อินเทอร์เน็ตเป็ นช่องทางการขายและการชาระเงินค่าสินค้าและบริการ ซึง่ ช่วยให้ลูกค้า มีความสะดวก
จิตรลดา พันธุพ์ ณาสกุล และ วรลักษณ์ ลลิตศศิวมิ ล

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร
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นอกจากนี้ควรมีการใช้แอพพลิเคชันเครื
่ อข่ายสังคมออนไลน์เพื่ออัพเดทข้อมูลที่น่าสนใจของโรงแรม
และเป็ นสือ่ สาหรับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้โรงแรมเป็ นทีร่ จู้ กั มากขึน้ ได้อย่างรวดเร็ว (ธงไชย
สุรนิ ทร์วรางกูร และ สุธา พงศ์ถาวรภิญโญ, 2560) ในขณะที่ ทรงศรี ด่านพัฒนาภูมิ (2557) ก็พบว่า
การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงแรมทาให้สามารถนาไปสูข่ ดี ความสามารถด้านเทคโนโลยีท่ี
เหนือกว่าคู่แข่งขัน ที่ส่งผลต่อต้นทุนที่ลดลง มีความคล่องตัวของนวัตกรรม เพิม่ คุณค่าสาหรับลูกค้า
และการบริการลูกค้าทีด่ ยี งิ่ ขึน้
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของ Francisco J. Mata, et al., (1995); Franklyn Chukwunonso, et al., (2011); ทรงศรี ด่านพัฒนา
ภูมิ (2557); อัครนันท์ คิดสม (2558); สุธา พงศ์ถาวรภิญโญ และคณะ (2560) และ ธงไชย สุรนิ ทร์วราง
กูร (2560) พบว่า การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทีย่ งยื
ั่ น
แก่ อ งค์ ก รได้ รวมถึง จะช่ ว ยลดทรัพ ยากรในการด าเนิ น งานของธุ ร กิจ และสามารถน าไปสู่ ข ีด
ความสามารถทางการแข่งขัน ที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน ผู้วิจยั จึงคาดว่า เทคโนโลยีสารสนเทศจะส่งผล
ทางตรงต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน จึงนาไปสูก่ ารตัง้ สมมติฐานการวิจยั ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน
3. นวัตกรรม (Innovation)
นวัตกรรม มีความสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของ
มนุษย์ ทีส่ ง่ ผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างต่าง ๆ ในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านอุตสาหกรรม
การผลิต การบริการ และการตลาด ด้วยการนาทักษะ ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้
โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการดาเนินงาน สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั องค์กรและผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทัง้ ในตลาดระดับประเทศ
และต่างประเทศ นวัตกรรมจึงนับว่าเป็ นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ และเพิ่ม
โอกาสทางความสาเร็จให้แก่ธุรกิจภายใต้ภาวะการแข่งขันทางด้านราคาทีม่ แี นวโน้มรุนแรงมากขึน้ อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง นวัต กรรมจึง ถือ เป็ น เรื่อ งของเทคโนโลยีท่ีนั บ วัน จะสลับ ซับ ซ้อ นขึ้น เรื่อ ย ๆ เทคโนโลยี
เปลีย่ นแปลงรวดเร็วและนับวันจะมีความสลับซับซ้อนมากขึน้ ตามวิวฒ
ั นาการของการดาเนินชีวติ ของ
ผู้บริโภคยุคใหม่ ดังนัน้ ผู้ท่จี ะมองเห็นโอกาสของการพัฒนานวัตกรรม ด้วยการเรียนรู้ความยุ่งยาก
สลับซับซ้อนของเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อการพิจารณานาเอาเทคโนโลยีเหล่านัน้ มาพัฒนานวัตกรรมใน
การดาเนินธุรกิจ นวัตกรรมจึงถือเป็ นกลยุทธ์สาคัญที่จะทาให้องค์กรสามารถสร้างความแตกต่างทีจ่ ะ
นาไปสูค่ วามได้เปรียบทางการแข่งขันของทุกประเทศในโลก (Michael E. Porter, 1990)
ธาดา สมานิ (2562) พบว่า นวัตกรรมบริการเป็ นกลยุทธ์ทส่ี าคัญในการสร้างความแตกต่างใน
อุตสาหกรรมโรงแรม ซึง่ เป็ นการคิดค้น สร้าง พัฒนา และปรับปรุง รูปแบบและกระบวนการให้บริการ
ใหม่ ๆ ที่ตอบสนองกับความต้องการของลูก ค้า ที่มีก ารเปลี่ย นแปลงตลอดเวลา บนพื้น ฐานความ
ต้องการการบริการที่มีคุณภาพมากขึน้ องค์กรที่มุ่ งเน้ นการสร้างและนานวัตกรรมมาให้บริการจะมี
อิทธิพลต่อผลประกอบการขององค์กร โดยอาจมีการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย สอดคล้องกับ ทศพร บุญ
ปีท่ี 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)
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การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมของธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทย : การทบทวนวรรณกรรม

วัชราภัย และคณะ (2559) ทีแ่ สดงให้เห็นว่า โรงแรมขนาดเล็กสามารถนาความสามารถทางนวัตกรรม
มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ นวัตกรรมจึงเป็ นเหมือนเครื่องมือ
ซึง่ องค์กรใช้เพื่อทีจ่ ะก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน (G.Tomas M. Hult et al., 2003 และ
Robert F. Hurley and G. Tomas M. Hult, 1998) ในขณะที่ Rogers (1995) ได้กาหนดลักษณะของ
นวัต กรรม ที่มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจที่จ ะยอมรับ หรือ ปฏิเ สธนวัต กรรม ว่ า นวัต กรรมจะต้ อ งมีค วาม
สอดคล้องหรือความเข้ากันได้กบั ค่านิยมปจั จุบนั ความเชื่อ ประสบการณ์ และความต้องการของผูใ้ ช้
นวัตกรรมต้องมีความได้เปรียบ ซึง่ เป็ นการเปรียบเทียบถึงความเหนือกว่าของนวัตกรรมกับสิง่ ทีม่ อี ยู่
เดิม ความซับซ้อนของนวัตกรรม ถ้านวัตกรรมนัน้ ยากทีจ่ ะใช้บคุ คลก็ไม่อาจจะนามาใช้ ภาพลักษณ์ของ
การใช้นวัตกรรมโดยผูอ้ ่นื มองเห็นการใช้นวัตกรรม และความสามารถในการทดสอบ เป็ นการทดสอบใช้
งานก่อนทีจ่ ะยอมรับนวัตกรรมนัน้ นอกจากนี้ “นวัตกรรม” และการเป็ น “องค์กรแห่งนวัตกรรม” ด้วย
การนาทักษะ ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ ถือเป็ นเครื่องมือสาคัญของการบริหาร
จัดการกับการเปลีย่ นแปลงทางระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อมทางธุรกิจดังกล่าว โดยมีเป้าหมาย
เพื่อ ให้เ กิด การสร้า งมู ล ค่ า เพิ่ม (Value Added) ให้ ก ับ องค์ก รผลิต ภัณ ฑ์ ร วมถึง ด้า นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดาเนิน งานและการผลิต และยัง ช่ว ยให้องค์กรสามารถลดต้น ทุนการผลิต เพื่อ
ยกระดับศักยภาพและช่วยให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันทัง้ ในตลาดระดับประเทศและระดับโลก
ในขณะที่ Max McKeown (2008) ก็พบว่ า องค์กรที่มีก ารปรับปรุ งและเปลี่ย นแปลงทางด้า น
กระบวนการทางความคิดเพื่อก่อให้เกิดสิง่ ใหม่ท่แี ตกต่างและเป็ นประโยชน์ขน้ึ มา ซึ่งธุรกิจโรงแรมมี
อัตราส่วนของการใช้เทคโนโลยีในการดาเนินงานที่แตกต่างกัน จึงเป็ นเงื่อนไขสาคัญในการบริหาร
จัดการ ทาให้โรงแรมจาเป็ นต้องมีนวัตกรรมการดาเนินงานที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน ผู้บริหารโรงแรมจึงต้องให้ความสาคัญกับกลยุทธ์การจัดการองค์กรสมัยใหม่ โดย
กระตุน้ ให้เกิดการเรียนรูก้ ารสร้างกลยุทธ์เพื่อสิง่ ใหม่ไปพัฒนาปรับปรุง ช่วยให้สามารถแก้ไขปญั หาและ
อุปสรรคที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เพื่อเป็ น
แนวทางในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและเป็ นผูน้ าทางด้านธุรกิจ (กนกอร อ่อนเรือง และ
คณะ, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับ ปรารถนา หลีกภัย และคณะ (2557) ที่ได้กล่าวถึง ปจั จัยที่มผี ลต่ อ
ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรไว้ 4 ปจั จัย ได้แก่ การมุ่งเน้นความเป็ นผูป้ ระกอบการ การมุ่งเน้น
ตลาด การมุ่งเน้นการเรียนรู้ และบรรยากาศองค์กร พบว่า ธุรกิจโรงแรมในภาคใต้ของประเทศไทยมี
การแข่งขันทีส่ งู มาก เนื่องจากมีแหล่งท่องเทีย่ วหลักอยู่ ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมต่าง ๆ ต้องมีการปรับตัว
ในการบริหารจัดการ รวมทัง้ ต้องมีการนาเสนอสิง่ ใหม่ ๆออกมาเพื่อการดึงดูดใจลูกค้ากลุ่มใหม่ให้เข้ามา
ใช้บริการของธุรกิจโรงแรม รวมทัง้ เพื่อการรักษาลูกค้ากลุ่มเก่าของโรงแรมไว้ดว้ ย สอดคล้องกับ วร
ลักษณ์ ลลิตศศิวมิ ล (2559) ทีพ่ บว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขันทัง้ ใน ด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ
นวัตกรรม และการตอบสนองลูกค้าถือเป็ นสิง่ สาคั ญที่ส่งผลต่ อความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อ
ความสาเร็จของธุรกิจ ให้สามารถดาเนินกิจการอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกองค์กรต้องพยายามสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อชิงความได้เปรียบและการดารงอยู่อย่างยังยื
่ น
Islam Mohamed Salim and Mohamed Sulaiman (2011) พบว่า นวัตกรรมทีเ่ กิดจากการ
นาความคิดใหม่ ๆ มาใช้ในการดาเนินงานขององค์กร ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานขององค์กร
จิตรลดา พันธุพ์ ณาสกุล และ วรลักษณ์ ลลิตศศิวมิ ล

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร
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ด้วยกระบวนการนวัตกรรมต่าง ๆ ทีจ่ ะช่วยให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขันและสามารถเข้าถึง
ความต้ อ งการของลู ก ค้า ภายใต้ส ภาพแวดล้อ มการแข่ ง ขัน ที่เ ปลี่ย นแปลงตลอดเวลาได้ และใน
ขณะเดียวกันนวัตกรรมก็สง่ ผลกระทบต่อประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านและประสิทธิภาพด้านการเงินทัง้
ในด้านของคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของลูกค้าและการให้บริการโดยรวมขององค์กร ในขณะที่
นวัตกรรมทางการตลาดก็เป็ นอีกนวัตกรรมทีม่ กี ารดาเนินการและพัฒนาเพื่อการเพิม่ ศักยภาพทางด้าน
การตลาดและเพิม่ ความได้เปรียบคู่แข่งขัน ทาให้องค์กรธุรกิจสามารถดาเนินกิจการตามเป้าหมายที่
ต้องการได้ และนวัตกรรมทางการตลาดมีอทิ ธิพลต่อการดาเนินการทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมบูตกิ
ในประเทศไทย อาจเนื่องมาจากความต้องการของลูกค้ามีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลาและความความ
ไม่แน่นอนของธุรกิจโรงแรม จึงต้องมีความรูแ้ ละความสามารถในการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดยี งิ่ ขึน้ ทัง้ ด้านการสร้างสรรค์การบริการใหม่ การสร้างมูลค่า
การบริการ การกาหนดตาแหน่ งการตลาด และการสร้างแนวคิดใหม่ในการประชาสัมพันธ์ (หิรญ
ั รักษ์
จันทิมะ และคณะ, 2559) นวัตกรรมการตลาดจะเป็ นตัวกระตุ้นให้เกิดความสามารถในการแข่งขันด้วย
ผลงานใหม่ทแ่ี ตกต่าง ส่วนนวัตกรรมการบริการทีแ่ ปลกใหม่จะก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ทแ่ี ปลกใหม่และเกิด
กระบวนการดาเนินงานใหม่ท่สี ร้างความพึงพอใจต่อผู้บริโภค ทาให้เกิดความสาเร็จทางธุรกิจที่มุ่ง
ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แต่ละโรงแรมจึงต้องค้นหาตัวตนทีเ่ ป็ นจุดเด่นของ
ตัวเอง พยายามสรรหาบุคลิกของตัวเองให้แตกต่างและโดดเด่นจากคู่แข่ง เพื่อให้ลูกค้ากลุ่ มเป้าหมาย
เลือกเข้ามาใช้บริการ
นวัตกรรมทาให้เกิดระบบการส่งมอบสินค้าที่มปี ระสิทธิภาพสูง และการใช้อนิ เทอร์เน็ตหรือ
ระบบดิจทิ ลั มาให้บริการแก่ลกู ค้า การบริการยุคใหม่จงึ มีความจาเป็ นอย่างสูงทีจ่ ะต้องมีขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง
แม่นยาในเรื่องความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ ตี ่อการใช้บริการ และมีแนวโน้มการพัฒนา
บริการด้วยการเชื่อมต่อกับลูกค้า ซึง่ ผูจ้ ดั หาการบริการก็ต้องติดตามผลความพึงพอใจ ประสบการณ์
และพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนาบริการและแข่งขันกับคู่แข่ง จุดเด่นของภาค
บริการจึงอยู่ทก่ี ารเร่งหาความคิดใหม่ ๆ ช่วงชิงความต้องการบริโภคสินค้าในวิธกี ารทีแ่ ข่งกับเวลาและ
เพิม่ แนวทางการจัดหาสินค้าสูผ่ บู้ ริโภคด้วย คุณภาพ ราคา ตาแหน่งคุณค่าของสินค้าและความสัมพันธ์
กับคู่แข่ง ชัชพล ทรงสุนทรวงศ (2559) พบว่านวัตกรรมบริการเป็ นการนาความคิด แนวทางการ
ดาเนินงานหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
โดยการนานวัตกรรมมาพัฒนาและปรับปรุง รูปแบบและขัน้ ตอนการให้บริการ เพื่อบริการที่ตรงกับ
ความต้องการลูกค้า โดยเน้นการอานวยความสะดวก และความรวดเร็วในการเข้ารับบริการ เพื่อสร้าง
ความแตกต่างในการบริการ เพื่อความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า การส่งเสริมพนักงานให้มคี วามสามารถใน
การใช้นวัตกรรม การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การเพิม่ คุณค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ท่ี
ทันสมัย ประหยัดพลังงาน เป็ นต้น ผูป้ ระกอบการสามารถใช้ความรูท้ ม่ี ใี ห้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนิน
ธุรกิจได้มากหรือน้อยแตกต่างกันไป ผู้ท่ขี าดความรู้ในการประกอบการย่อมจะเสียเปรียบคู่แข่งขัน
ผูป้ ระกอบการจึงควรมีเครื่องมือในการจัดการธุรกิจของตน นัน่ คือ นวัตกรรมการบริการ สอดคล้องกับ
ดวงกมล ผ่องพรรณแข และ ธีระวัฒน์ จันทึก (2561) ทีพ่ บว่าการมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการเพื่อ
นาพาให้องค์การไปสูค่ วามสาเร็จนัน้ สิง่ ทีข่ าดไม่ได้ในยุคสมัยนี้คอื นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
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การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมของธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทย : การทบทวนวรรณกรรม

การสร้า งศักยภาพขององค์กรธุรกิจทางหนึ่ง คือ การปรับปรุงระบบบริหารจัด การ ( Management
System) ภายในองค์กรให้พร้อมรับทุกสถานการณ์ เพื่อให้องค์กรประสบความสาเร็จและมีผลกาไรสูง
ดังนัน้ องค์กรภาคธุรกิจจึงให้ความสาคัญกับระบบบริหารโดยมุ่งให้ผลผลิตมีคุณภาพและถูกใจลูกค้า
รวมถึงคานึงถึงประสิทธิภาพของการลงทุนด้วย
นวัตกรรมจึงเป็ นอีกหนึ่งปจั จัยสาคัญต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทีท่ ุก องค์กร
ควรให้ค วามสนใจ ดัง นัน้ เมื่อ นวัต กรรมและเทคโนโลยีไ ด้ก้า วเข้า มาสู่อุ ต สาหกรรมโรงแรมอย่ า ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผูใ้ ห้บริการที่ต้องการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเริม่ ที่จะปรับตัวโดยการหา
จุดเด่นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็ นจุดขายให้โรงแรมของตนเองนอกเหนือจากการ
สร้างความแตกต่างของโรงแรมเพื่อเพิม่ จุดขาย นับได้ว่าถึงยุคทีผ่ ปู้ ระกอบการโรงแรมต้องปรับตัวมาก
ขึน้ อย่างแท้จริง ในขณะทีน่ วัตกรรมเทคโนโลยีกเ็ ริม่ เข้ามามีบทบาทมากขึน้ ในอุตสาหกรรมโรงแรม การ
มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาจะทาให้โรงแรมได้เปรียบในเรื่องของการการแข่งขัน โดยการมีเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เข้ามาจะทาให้โรงแรมได้เปรียบในเรื่องของการแข่งขันโดยการหาจุดเด่นด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาเป็ นจุด ขายให้โรงแรมของตนเองนอกเหนือจากการออกแบบที่แปลกแหวกแนวของ
โรงแรมเพื่อเพิม่ จุดขาย (Natthapat Wichianchai, 2559) และในขณะทีธ่ ุรกิจโรงแรมทัวโลกพยายาม
่
พัฒนาคุณภาพการบริการอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้แก่ลูกค้า โดยการแข่งขันทวีความ
เข้มข้นมากขึน้ เรื่อยๆ การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เป็ นอีกกลยุทธ์หนึ่งทีห่ ลายโรงแรมให้
ความสาคัญ ด้วยการสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริก าร การนาเสนอความโดดเด่น และคุณค่า
ของธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ การสร้างความแตกต่างภายใต้นวัตกรรมใหม่ สามารถสร้างตลาดใหม่
ภายใต้การแข่งขันใหม่ โดยไม่ตอ้ งเข้าไปแข่งขันในตลาดทีม่ กี ารแข่งขันสูง องค์กรทีส่ ามารถปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดนี ัน้ จะนามาซึ่งความยัง่ ยืนมากกว่าองค์กรที่ไม่สามารถปรับตัวเองได้ตาม
สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ความได้เปรียบทางการแข่งขันถือเป็ นความสามารถพิเศษขององค์กร
ที่คู่ แ ข่ ง ไม่ ส ามารถเลีย นแบบได้ หรือ คู่ แ ข่ ง ต้ อ งใช้ เ วลาในการปรับ ตัว มากก่ อ นที่จ ะเลีย นแบบ
ความสามารถของเราได้ เช่น นวัตกรรม ปจั จัยทีเ่ ป็ นพื้นฐานทีส่ าคัญมากที่สุดในการทาให้เกิดความ
ได้เปรียบในการแข่งขันก็คอื ความรู้ (Knowledge) ทีอ่ งค์กรต้องพยายามสร้างขึน้ มา ด้วยการเรียนรู้
(Learning) และพัฒนามาเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ให้ได้ จากนัน้ ผูบ้ ริหาร
ต้องดึงเอาความรู้ต่าง ๆ ที่บุคลากรมี เพื่อมาสร้างนวัต กรรม (Innovation) ให้กบั องค์ก ร ความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันจะขึน้ อยู่กบั ความสามารถที่เป็ นเลิศขององค์กร 3 ด้านคือ ขายสินค้าและ
ให้บริการทีด่ กี ว่า ขายสินค้าทีถ่ ูกกว่า และตอบสนองต่อลูกค้าได้เร็วกว่าคู่แข่งขัน ได้แก่ การขายสินค้า
หรือให้บริการทีแ่ ตกต่าง (Differentiation) การขายสินค้าทีถ่ ูกกว่าจะต้องผลิตด้วยต้นทุนต่ ากว่า (Cost
Leadership) และตอบสนองต่ อลูกค้าได้เร็วกว่า (Quick Response) (Siriwan Khunjit, 2558)
สอดคล้องกับ ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย (2560) พบว่าปจั จัยทีส่ ่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ธุรกิจโรงแรมได้แก่ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
และการบริการของโรงแรม และอิทธิพลจากการได้เห็นสถานที่ ท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ ในขณะที่
วรชาติ ดุ ล ยเสถีย ร (2558) พบว่ า กลยุ ท ธ์น วัต กรรมบริก ารมีอิท ธิพ ลโดยตรงเชิง บวกต่ อ ผลการ
ดาเนินงานของโรงแรมในเครือขนาดใหญ่ สอดคล้องกับ ฐิตนิ นั ท์ ทองสาด (2556: 67) พบว่า ปจั จัยการ
จิตรลดา พันธุพ์ ณาสกุล และ วรลักษณ์ ลลิตศศิวมิ ล
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สร้า งความได้เ ปรีย บทางการแข่ ง ขัน โดยการสร้า งความแตกต่ า งในด้า นช่ อ งทางการให้บ ริก าร
ผู้ประกอบการต้องสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุม โดยมีปจั จัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงตาม
กระแสความนิยมของลูกค้าเอง เพื่ออานวยความสะดวกต่างๆ ดังนัน้ การทีจ่ ะแข่งขันกับผูป้ ระกอบการ
รายอื่นได้องค์กรจะต้องมีความรอบรู้ ใส่ใจข่าวสารต่าง ๆ เพื่อนามาปรับใช้ในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในกลุ่มวัยต่าง ๆ ด้วย ไม่ใช่เพียงแค่การจัดกิจกรรมสาหรับบริการลูกค้าเพียงเฉพาะ
กลุ่มเดียว สาหรับการประชาสัมพันธ์ในแต่ ละกลุ่มเป้าหมายลูกค้า ผู้ประกอบการเองก็มเี ทคนิคที่จะ
เข้า ถึง ทุ กกลุ่ ม ทุ ก วัย ผ่ า นช่ อ งทางการให้บ ริก ารหรือ ช่ อ งทางการโฆษณาต่ า ง ๆ ด้ว ยการสื่อ สาร
ออนไลน์ การเสนอราคาห้องพักในแบบต่าง ๆ ให้ลูกค้าได้ตดั สินใจผ่านช่องทางออนไลน์ แต่ถึงแม้
นวัตกรรมจะมีอทิ ธิพลต่อการตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการในธุรกิจโรงแรมเพื่อสร้างความพึง
พอใจสูงสุด แต่นวัตกรรมมีจุดอิม่ ตัวทาให้ความต้องการใช้นวัตกรรมนัน้ หมดไปหรือล้าสมัย ทาให้ธุรกิจ
โรงแรม จาเป็ นต้องค้นหาและสร้างนวัตกรรมบริการใหม่ๆ ขึน้ มาทดแทนเสมอ (ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลา
นนท์, 2560) ดังนัน้ ในสภาวะทีก่ ารแข่งขันของธุรกิจมีแนวโน้มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง การนานวัตกรรมมา
ใช้ในการจัด การองค์กร การบริการ และการจัด การตลาดแนวใหม่ จะช่ว ยให้ธุรกิจโรงแรมมีความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน มีความสามารถในการแข่งขันทีส่ งู เพราะจะทาให้เข้าถึงผูบ้ ริโภคได้เร็วกว่า มี
รูปแบบการบริการที่แตกต่างและทันสมัย สร้างความพึงพอใจต่อผู้รบั บริการ นอกจากนี้ Franklyn
Chukwunonso et al. (2011) ยังพบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลดีต่อการปฏิบตั งิ านทีก่ ่อให้เกิด
นวัตกรรมซึง่ จะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรได้
จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมและความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของ (Michael E. Porter, 1990), ธาดา สมานิ (2562), ทศพร บุญวัชราภัย และคณะ
(2559), หิรญ
ั รักษ์ จันทิมะ และคณะ (2559) และวรชาติ ดุลยเสถียร (2558) พบว่านวัตกรรมมี
ความสัมพันธ์ต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม ผูว้ จิ ยั จึงคาดว่านวัตกรรมมี
อิทธิพลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน นาไปสูก่ ารตัง้ สมมติฐานการวิจยั ดังนี้
สมมติฐานที่ 2 นวัตกรรมมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน
นอกจากนี้ยงั พบงานของ Franklyn Chukwunonso et al., (2011) และ ธาดา สมานิ (2562)
ว่า นวัตกรรมหลายอย่างเกิดจากการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงานและการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีผลดีต่อการปฏิบตั ิงานที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม ทีส่ ่งผลให้ธุรกิจสามารถสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ ผูว้ จิ ยั จึงคาดว่า เทคโนโลยีสารสนเทศจะส่งผลทางตรงต่อ นวัตกรรม
อันจะส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจได้ดว้ ย จึงนาไปสูก่ ารตัง้ สมมติฐานการ
วิจยั ดังนี้
สมมติฐานที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศมีอทิ ธิพลทางตรงต่อนวัตกรรม
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จากสมมติฐานการวิจยั ทัง้ 3 สมมติฐาน ผูว้ จิ ยั จึงนามาสร้างเป็ นกรอบแนวคิดทีส่ อดคล้องกับ
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
ได้ดงั นี้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน

นวัตกรรม

รูปที่ 1: กรอบแนวความคิดการวิจยั

ผลการศึกษา (Result)
จากการทบทวนวรรณกรรม ชีใ้ ห้เห็นว่า จากสถานการณ์ปจั จุบนั ที่การท่องเที่ยวของไทยมี
การเติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่อง อันเป็ นผลมาจากการกระตุน้ การท่องเทีย่ วของประเทศทาให้มอี ตั ราการเข้า
พักจากนักท่องเทีย่ วทัง้ ภายในและต่างประเทศเป็ นจานวนมากขึน้ ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
มีอตั ราการแข่งขันที่สูงขึน้ และมีความรุนแรงขึน้ อย่างต่อเนื่องไปด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมจึง
จาเป็ นต้องมีการปรับตัวและปรับกลยุทธ์การดาเนินงาน เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเตรียมรับมือกับการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
ยุคใหม่ การนา Digital Technology, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology และ
นวัตกรรมอื่น ๆ ทีเ่ ชื่อมโยงกันผ่านอินเตอร์เน็ต มารสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการ และการ
น าเสนอความโดดเด่ น ของธุ ร กิจ ให้แ ก่ ผู้ร ับ บริก ารเพื่อ ให้เ กิด ความพึง พอใจสูง สุด ดัง นัน้ การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาช่วยในการบริหารจัดการ การบริการ และการตลาดดิจทิ ลั จะทา
ให้ธุรกิจโรงแรมสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนการดาเนินงานอันจะทาให้
เกิดรายได้ และผลกาไรเพิม่ ขึน้ เกิดความพึงพอใจสูงสุดของผูร้ บั บริการ อันจะส่งผลให้ธุรกิจสามารถ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทีเ่ หนือกว่าคู่แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะการวิจยั ครัง้ ต่อไป
งานวิจยั นี้ เกิดจากการทบทวนวรรณกรรมทีม่ กี ลุ่มตัวอย่างทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ ในด้านขนาดของ
โรงแรมและพืน้ ทีท่ แ่ี ตกต่างกัน เพื่อให้เกิดการต่อยอดและประโยชน์ต่อการดาเนินงานของธุรกิจโรงแรม
จิตรลดา พันธุพ์ ณาสกุล และ วรลักษณ์ ลลิตศศิวมิ ล
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ของประเทศไทย จึงควรทาการวิจยั เพื่อศึกษาปจั จัยและมูลเหตุอ่นื ๆ ของการท่องเทีย่ ว เช่น พฤติกรรม
การท่อ งเที่ย ว พฤติก รรมการเข้า พัก การจัด การลูกค้า สัม พันธ์ หรือ ปจั จัยอื่น ๆ ที่ส่ง ผลต่ อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยที่มคี วามใกล้เคียงกันทัง้ ในด้านขนาดและ
พืน้ ที่ เพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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