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บทความนี้เปน ผลจากการวิจัยเรื่อง การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรมการตลาดของ
ธุรกิจรีสอรทและสปาในภาคใต มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะหองคประกอบการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรมการตลาดของธุรกิจ รีสอรทและสปา และ 2) เพื่อวิเคราะห
รูปแบบการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรมการตลาดของธุรกิจ รีสอรทและสปา โดยเลือก
ศึกษาธุรกิจรีสอรทและสปาในภาคใตจํานวน 965 แหง จากฐานขอมูลของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ป พ.ศ. 2554 เครื่ องมื อที่ใ ชเ ก็บข อมูล คือ แบบประเมินเช็คลิ สต การวิเคราะหข อมูล ใชก ารวิ เคราะห
องคประกอบและสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวาธุรกิจ รีสอรทและสปาในภาคใตมีการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรมการตลาดแบงไดเปน 3 รูปแบบ ไดแก 1) การตลาดอิเล็กทรอนิกส
2) การตลาดผานสื่อสังคมออนไลน และ 3) การตลาดผานกลุมความสนใจเฉพาะดาน โดยที่การตลาด
อิเล็กทรอนิกสเปนรูปแบบที่ธุรกิจรีสอรทและสปาในภาคใตประยุกตใชมากที่สุดรอยละ 75 และไมใชรอยละ 25
การตลาดผานสื่อสังคมออนไลนมีการประยุกตใชรอยละ 29.6 และไมใชรอยละ 70.4 และการตลาดผานกลุม
ความสนใจเฉพาะดานมีการประยุกตใช 38 แหงหรือรอยละ 3.5 และไมใชรอยละ 96.5
คําสําคัญ: การตลาดอิเล็กทรอนิกส การตลาดผานสื่อสังคมออนไลน ธุรกิจรีสอรทและสปา ภาคใต
ABSTRACT
This study focuses on the information technologies (IT) implementation in marketing activities of
resorts and spas business in southern provinces in Thailand. It aims to: 1) examine and analysis
factors of IT implementation in marketing activities, and 2) analyze the IT implementation platform in
marketing activities. The populations are 965 cases of resorts and spas business in Southern
Provinces in Thailand. The data were collected using the checklist form. Then the data obtained
were analyzed based on factor analysis, and descriptive statistics. The findings showed three
implementation platforms in marketing activities of resorts and spas: e-marketing, social media
marketing, and special interest group marketing respectively. As for the first, e-marketing is most
implemented in marketing activities (75% adoption and 25% not adoption). Secondly, social media
marketing is adopted by only a few (29.6% adoption and 70.4% not adoption). Finally, special
interest group marketing is 38 resorts and spas business (3.5% adoption and 96.5% not adoption)
Keywords: E-Marketing, Social Media Marketing, Resorts and Spas Business, Southern Province
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บทนํา

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมบริการที่
มีขนาดใหญและมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
(Matias, Nijkamp, & Sarmento, 2009, p. 2) รวมทั้งสรางความ
แข็งแกรงแกระบบเศรษฐกิจและสังคมในประเทศตางๆ ทั่วโลก
(Middleton, Fyall, Morgan, & Ranchhod, 2009) โดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเทศไทยที่อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนรากฐาน
ทางเศรษฐกิจและมีความสําคัญหลายประการ อาทิ สรางรายได
ใหกับประเทศไทยป พ.ศ. 2554 มากกวา 7 แสนลานบาท (สภา
อุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2554) มีการจาง
งานในธุรกิจที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่มมากกวา
201,441 อัตรา (สํานักงานสถิติแหงชาติ , 2555) เปนแหลง
ที่ม าของเงินตราต างประเทศ และกระจายความเจริญไปสู
ภูมิภาค (สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก
กลาง, 2552) ฯลฯ
ธุรกิจพื้นฐานในอุตสาหกรรมการทองเที่ ยวสามารถ
จําแนกเปน 2 กลุม ไดแก 1) ธุรกิจที่มีความเกี่ยวของโดยตรง
กับอุ ตสาหกรรมการท องเที่ย ว อาทิ ธุ รกิจที่พั ก ธุ รกิ จจั ด
นําเที่ยว ธุรกิจขนสง ธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร เปนตน
และ 2) ธุรกิจที่เกี่ยวของทางออมกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
อาทิ ธุรกิจกอสราง บริการซักรีด รานเสริมความงาม ธุรกิจ
โฆษณา เปนตน (Lundberg, Krishnamoorthy, & Stavenga,
1995; นิศา ชัชกุล, 2550)
จากการแบ ง กลุ ม ดั ง กล า วพบว า ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
โดยตรงกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่สําคัญอยางหนึ่ง
ในประเทศไทย คือ ธุรกิจที่พัก ซึ่งเปนธุรกิจบริการหองพัก
ใหเชาแกสาธารณะ รวมทั้งผูใหบริการที่พักอาศัยคางคืน
ระหวางการเดินทางโดยคิดคาเชา ทั้งนี้ การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (2554) ไดแบงธุรกิจที่พักออกเปน 12 ประเภท
ไดแก 1) โรงแรม 2) รีสอรทและสปา 3) เซอรวิส อพารตเมนต
4) บูติกรีสอรท 5) โฮมสเตย 6) บานพักเยาวชน 7) B&Bs
และเกสตเฮาส 8) พื้นที่กางเต็นทและแคมปง 9) แพริมน้ํา
10) กระทอมและบังกะโล 11) วิลลา และ 12) คอนโดอพาร ท เม น ท -แมนชั่ น รวมจํ า นวนทั้ ง สิ้ น 7,885 แห ง
ทั่วประเทศไทย เมื่ อ พิ จารณาเฉพาะภาคใต ซึ่งมี จํ า นวน
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเดินทางไป
ทอ งเที่ ยวในลํ าดั บ ตน ๆ ของประเทศ พบวา ธุร กิ จที่ พั ก
ประเภทรีสอรทและสปามีจํานวน 965 แหง จาก 2,848 แหง
ทั่วประเทศ

ธุร กิจ รีสอร ทและสปาที่ตั้ งอยูใ นพื้น ที่ภาคใต มีก าร
แขงขันสูงและธุรกิจสวนใหญเพิ่งฟนตัวจากเหตุการณธรณี
พิบัติภัยสึนามิในวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ไดไมนาน กลับ
ต อ งเผชิ ญ กั บ ป จ จั ย แวดล อ มทั้ ง ภายในและภายนอก
ประเทศที่มีความผันผวนอยางรุนแรง อาทิ ปญหาความ
วุ น วายทางการเมื อ งและสั ง คมในต า งประเทศ วิ ก ฤติ
เศรษฐกิจในฝงยุโรปและอเมริกา การแข็งคาของเงินบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับคาเงินสกุลหลักอื่นๆ เหตุการณความ
รุนแรงทางการเมืองในประเทศไทย เปนตน โดยเฉพาะ
เหตุการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใตที่สงผล
กระทบโดยตรงตอจํานวนนักทองเที่ยวในพื้นที่ภาคใต
นอกจากปจจัยที่ไดกลาวมาแลวนั้น ธุรกิจรีสอรทและ
สปาในภาคใตกําลังเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตนที่อินเทอรเน็ต
และเทคโนโลยี สารสนเทศอื่ นๆ มี บทบาทสํ า คั ญ ต อ การ
ขับเคลื่ อนแนวคิด การตลาดแบบดั้ งเดิม ไปสู การตลาดไร
พรมแดน (Gabrielsson & Gabrielsson, 2004) สาเหตุสําคัญ
มาจากแรงผลักดันที่เกิดจากความตองการซื้อของนักทองเที่ยว
สมัยใหม (modern traveler) ที่ใชอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว โดยเฉพาะความนิยมใชการสื่อสารผานอินเทอรเน็ต
รวมถึงกระแสของเครือขายทางสังคม (Kaplan & Haenlein,
2010) และการตั้ ง กระทู เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ใน
เว็บไซตตางๆ
กระแสความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและคานิยม
ของนักทองเที่ยวสมัยใหมกลายเปน ปจจัยที่สงผลใหมีการ
สงตอขาวสารการทองเที่ยวเปนไปอยางรวดเร็ว ซึ่ง หาก
ธุรกิจรีสอรทและสปาในภาคใตมีชองทางการสื่อสารที่ดีจะ
สงผลในเชิงบวกและสามารถตอบสนองความตองการของ
นักทองเที่ยวสมัยใหมไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น การกําหนด
กลยุทธ การแขงขันของธุรกิจรีสอร ทและสปาในภาคใต
จึง ควรมี การปรับ เปลี่ย นการดํ าเนิน งานในกิ จกรรมทาง
การตลาดให สอดคล อ งกั บ ความต อ งการซื้ อ สิ น ค า และ
บริการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิจัยนี้จึงเปนการศึกษาและวิเคราะหการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรมทางการตลาดของธุร กิจ
รี ส อร ท และสปาในภาคใต เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการ
พัฒนาธุรกิจโดยใชการตลาดอิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมือ
สื่อสารทางการตลาดไปยังกลุมนักทองเที่ยวสมัยใหมที่มี
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงคการวิจัย

1. เพื่ อศึ กษาและวิ เคราะห องค ประกอบการประยุ กต ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรมการตลาดของธุรกิจ รีสอรท
และสปาในภาคใต

2. เพื่อวิเคราะหรูปแบบการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในกิ จกรรมการตลาดของธุ รกิ จรี สอร ท
และสปาในภาคใต

กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรตน
1. สถานที่ตั้ง
2. ระดับมาตรฐานดาว
3. ขนาดของธุรกิจ

ขอบเขตการวิจัย

ตัวแปรตาม: การประยุกตใช
เทคโนโลยีในกิจกรรมการตลาด
1. อิเล็กทรอนิกสเมล
2. เว็บไซต
3. ระบบจองหองพักออนไลน
4. เฟสบุค
5. ยูทูป
6. ทวิตเตอร
7. สไกป
8. ฟลิกเกอร
9. บล็อก

ขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสํารวจธุ รกิจรีสอรท
และสปาใน 14 จั งหวั ดภาคใต ที่ อยู ในฐานข อมู ลระเบี ยน
รายชื่อที่พักของการทองเที่ ยวแหงประเทศไทย (2554) ใน
ระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.
2555
ขอบเขตดานขอมูลที่ศึกษาสามารถแบงออกเปน 2 สวน
คือ ขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิ โดย
1. ขอมูลทุติยภูมิ ผูวิจัยใชขอมูลจากฐานขอมูลระเบียน
รายชื่อที่พักของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2554) ไดแก
ขอมูลสถานที่ตั้ง ขอมูลจํานวนหองพัก ขอมูลระดับมาตรฐาน
ดาว และขอมูลเว็บไซต รวมทั้งทําการตรวจสอบขอมูล
เพิ่มเติมจากเว็บไซตทา (Web Portal) สําหรับใหบริการขอมูล
ที่พัก เพื่อความถูกตองของขอมูล
2. ขอมูลปฐมภูมิ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทางธุรกิจ รีสอรทและสปาแจงแก
ลูกคาผานหนาเว็บไซต รวมกับการใชกูเกิลเสิรชเอนจิน
(Google Search Engine) ในการคัดกรองขอมูลและตรวจสอบ
ความถูกตอง ขอมูลที่รวบรวม ไดแก อิเล็กทรอนิกสเมล
ระบบจองหองพักออนไลน เฟสบุค (Facebook: FB) ทวิตเตอร
(Twitter: T) ยูทูป (YouTube: Y) สไกป (Skype: S) ฟลิกเกอร
(Flickr: FL) และบล็อก (Blog: B)

การตรวจสอบเอกสาร/ทบทวน

ในบทความนี้ ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมในประเด็น
การประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในกิ จ กรรมทาง
การตลาดที่เปนที่นิยม ไดแก การตลาดอิเล็กทรอนิกสการตลาด
ผานสื่อสังคมออนไลน และการตลาดผานกลุมความสนใจ
เฉพาะดาน มีรายละเอียดดังนี้
1. การตลาดอิเล็กทรอนิกส
Gilmore, Gallagher และ Henry (2007) ไดใหนิยาม
การตลาดอิ เล็ กทรอนิ กส ว า เป นส วนหนึ่ งของกิ จกรรมใน
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกสที่เปนการใชเทคโนโลยี เพื่อตอบสนอง
การตลาดแบบดั้งเดิมผานชองทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส
เพื่อสรางสื่อสาร และสงมอบคุณคา (Value) แกลูกคาสอดคลอง
กับ Chaffey, Ellis-Chadwick, Mayer, และ Johnston (2009) ที่
เสนอแนะวาการตลาดอิเล็กทรอนิกสจะถูกเรียกวา “การตลาด
บนอินเทอรเน็ต (Internet Marketing)” ซึ่งหมายถึง การ
ประยุกตใชอินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีดิจิ ทัลรวมกับการ
สื่ อสารการตลาดแบบดั้ งเดิ ม เพื่ อให บรรลุ เป าหมายทาง
การตลาด
จากนิยามดังกลาวขางตน Wilson และ Daniel (2007) ได
แสดงเชื่อมโยงกับกลยุทธของธุรกิจวาจํานวนผูใชอินเทอรเน็ต
ทั่วโลกที่เพิ่มมากขึ้นสงผลให ธุรกิจรีสอรทและสปามีการ
กําหนดกลยุทธการใชชองทางที่มากกวา 1 ชองทางในการทํา

การตลาด (multi-channel strategy) ธุรกิจรีสอรทและสปา
ในประเทศตางๆ จะเลือกใชรูปแบบการตลาดอิเล็กทรอนิกส
เพื่อจําหนายสินคาและบริการผานระบบออนไลน โดย Chaffey
และคณะ (2009) จํ าแนกรู ปแบบการปฏิ สั มพั นธ ในการทํ า
ธุรกรรมการตลาดอิเล็กทรอนิกสเปน 2 รูปแบบ ไดแก ธุรกิจ
กับธุรกิจ (Business-To-Business: B2B) และธุรกิจกับลูกคา
(Business-to-Consumer: B2C)
การตลาดอิเล็กทรอนิกสจึงมีประโยชนตอธุรกิจรีสอรท
และสปาในภาคใต อาทิ การลดตนทุน การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
การตอบสนองความตองการของลูกคา และการตอบสนอง
ตอคนกลาง/บริษัททัวร (tour agent) เปนตน (Tassabehji,
2003)
2. การตลาดผานสื่อสังคมออนไลน
การตลาดผานสื่อสังคมออนไลนมาจากแนวคิด การ
เปลี่ยนสถานะของผูบริโภคจากผูบริโภคหรือผูใชเนื้อหามา
เปนผูผลิตเนื้อหา(Consumer-Generated Content: CGC) ซึ่ง
เป นการทํ าการตลาดโดยเน นผู บริ โภคเป นหลั ก (customer
oriented) ผู บริ โภคสามารถกํ าหนดรู ป แบบและเพิ่ ม เติ ม
เนื้อหาตางๆ ไดดวยตนเอง ซึ่ง ระบบที่นิยม ไดแก เฟสบุค
ทวิตเตอร ชุมชนเสมือนจริง (virtual communities) สารานุกรม
เสรี (Wikis) เครือขายสังคม (social networks) การรวมมือ
สรางปายกํากับ (collaborative tagging) ระบบใชแฟมขอมูล
มัลติมีเดียรวมกัน (media files share) เปนตน (Xiang &
Gretzel, 2010)
Kaplan และ Haenlein (2010) ไดศึกษาผูที่ใชสื่อสังคม
ออนไลนในป พ.ศ. 2551 พบวา จํานวนกวารอยละ 75 มี
พฤติกรรมในการใชเพื่อเขารวมเครือขายทางสังคมและหา
ขอมูลในการเลือกซื้อสินคาเพิ่มมากขึ้นกวาป พ.ศ. 2550
ประมาณรอยละ 56 จํานวนการเพิ่มขึ้นของผูใชไมเพียงแต
วัยรุนเทานั้น ผูบริโภคกลุม Generation X ที่มีอายุระหวาง
35-44 ป กลับเปนกลุมผูใชที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นมากที่สุด
สวนกระแสการใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย จากรายงาน
ขอมูลในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ของ Internet World
Stats, (2012) พบวา จํานวนประชากรในประเทศประมาณ
66,720,153 คน เปนผูใชอินเทอรเน็ตถึง 18,310,000 คน
หรือคิดเปนรอยละ 24 ของประชากร ในจํานวนนี้เปนผูใช
เฟสบุค 14,235,700 คน หรือรอยละ 21.3 ของประชากร
ในแงประโยชนของการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน
ตอธุรกิจรีสอรทและสปาในภาคใต นั้น จากการศึกษาของ

Parra-Lopez, Bulchand-Gidumal, Gutierrez-Tano, และ
Diaz-Armas (2011) พบวา มีการนําสื่อสังคมออนไลนมาใช
ด านการท องเที่ ยวมากขึ้ น และกลายเป น ป จ จั ย หลั ก ของ
นัก ท อ งเที่ ย วในการเลื อกกํ า หนดกิ จ กรรมต า งๆ ในการ
เดิ นทางท องเที่ย ว ตั วอยา งเช น เลือ กจุ ด หมายท องเที่ ย ว
เลือกที่พัก เลือกกิจกรรมทองเที่ยว และรานอาหาร เปนตน
3. การตลาดผานกลุมความสนใจเฉพาะดาน
การตลาดผ า นกลุ ม ความสนใจเฉพาะด า นเป น
การตลาดสั ง คมออนไลน อี ก รู ป แบบหนึ่ ง โดยเป น การ
รวมกลุมของผูที่มีความสนใจเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปน
พิเศษ ซึ่ง Chaffey และคณะ (2009) ใหขอสังเกตวากลุม
ความสนใจเฉพาะดานจะเปนปฏิสัมพันธ ระหวางผูบริโภค
กับผูบริโภค (Consumer-To-Consumer: C2C) หรือประชาชน
กับประชาชน (Citizen-To-Citizen) เปนกลุมสังคมที่มีความ
สนใจในเรื่องเดียวกัน ซึ่งแตกตางจากรูปแบบการตลาด
ผานสื่อสังคมออนไลนอื่นๆ เชน บีโบ (Bebo) เฟสบุค หรือ
มายสเปซ (MySpace) ที่มุงเนนการพูดถึง แนะนํา การบอก
ตอสินคาและบริการ นอกจากนี้ Lerman และ Jones (2007)ให
ขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา กลุ มความสนใจเฉพาะดานที่ไดรับ
ความนิยม ไดแก ฟลิกเกอร และบล็อก โดยฟลิกเกอรจะชวย
ใหผูที่มีความสนใจเฉพาะไดอัพโหลดภาพถายในกิจกรรม
หรือสิ่งที่สนใจ เชน กลุมนักทองเที่ยวเพื่อดําน้ําดู ปะการัง
เปนตน สวนบล็อกหรือเว็บบล็อก เปนการแลกเปลี่ยนเรื่องราว
หรือประสบการณตางๆ เชน ประสบการณความประทับใจใน
การเดินทางทองเที่ยว เปนตน
ประโยชนของการตลาดผานกลุมความสนใจเฉพาะ
ดาน จากความคิดเห็นของ JacobsenและMunar (2012) ที่กลาว
วา นักทองเที่ยวสมัยใหมจะประสานขอมูลจากแหลงตางๆ
เพื่อตัดสินใจในการทองเที่ยว การเลือกที่พัก เชน ขอมูลจาก
คูมือเดินทาง(guidebooks)คูมือแผนพับตามสถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ สื่ อโฆษณาสมัยใหม แต อยางไรก็ ตามนักท อง เที่ ยว
สมั ย ใหม ก ลั บ มี แ นวโน ม ให ค วามสํ า คั ญ กั บ บั น ทึ ก การ
เดิ น ทางที่ เ ขี ย นในบล็ อ กหรื อ ภาพถ า ยจากฟลิ ก เกอร
มากกวาขอมูลจากแหลงอื่นๆ ซึ่ง Pang, Hao, Yuan, Hu,
Cai, และ Zhang (2011) ใหเหตุผลสนับสนุนวาทั้งภาพถาย
ในฟลิกเกอรหรือขอความบันทึกในบล็อกลวนเปนหลักฐาน
ที่ ม าจากสถานที่ ท อ งเที่ ย วจริ ง ในแง มุ ม ต า งๆ จากผู ที่ มี
ประสบการณ ท อ งเที่ ย วในสถานที่ นั้ น ๆ จึ ง มี ค วามเป น
กลางและนาเชื่อถือ

วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได แ ก ธุ ร กิ จ รี ส อร ท
และสปาในภาคใต เก็ บ ข อ มู ล ระหว า งเดื อ นธั น วาคม
พ.ศ. 2554 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 จากทุกหนวยใน
ประชากร/การสํามะโน (Census) จากฐานขอมูลระเบียน
รายชื่อของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2554) และ
เว็บไซตทาอื่นๆ เชน อโกดา โฮเทลไกด เปนตน
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยจําแนกเปนตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระไดแก สถานที่ตั้ง ขนาดธุรกิจ
และระดั บ มาตรฐานดาว ส ว นตั ว แปรตาม ได แก การ
ประยุ กตใชเทคโนโลยีในกิจกรรมการตลาดประกอบดวย
อิเล็กทรอนิกสเมล เว็บไซต ระบบสํารองหองพักออนไลน
เฟสบุค ทวิตเตอร ยูทูป สไกป ฟลิกเกอร และบล็อก
เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสํารวจประเภท เช็คลิสต
(check list) ใชขอคําถามที่มีคําตอบใหเลือก 2 แนวทาง
(dichotomous question) เชน ใชเฟสบุค หรือไม ซึ่งคําตอบ
คือ ใช หรือไมใช
การตรวจสอบความเชื่อมั่น (reliability) โดยการตรวจสอบ
ความสัมพันธระหวางแตละขอกับภาพรวมของเครื่องมือ
ทั้งชุด (Item-Total Correlation) เพื่อวัดความสอดคลองภายใน
(Internal Consistency) ดวยวิธีการหาความสัมพันธระหวาง
ขอความจําแนกตามรายขอกับทุกขอความของเครื่อ งมือ
แลวพิ จารณาจากคาสั มประสิทธิ์ แอลฟา ( -Coefficient)
ของครอนบาค (Wiersma & Jurs, 2009) โดยการตรวจสอบ

ความเชื่อมั่นของขอคําถามการประยุกตใชเทคโนโลยีใน
กิจกรรมการตลาด จํานวน 9 ข อคํ าถาม ไดค าสัมประสิทธิ์
แอลฟา 0.756 ซึ่งถือวา ความสอดคลองภายในอยูระดับ
ยอมรับได
การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเนื้อหาจากเว็บไซต
(Content Analysis) สถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ
และทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory
Factor Analysis)

ผลการวิจัย

ผูวิจัยแบงผลการวิเคราะหออกเปน 3 ตอน คือ การ
วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน การวิเคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงค
ขอที่ 1 และการวิเคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 2 มี
รายละเอียด ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
ผูวิ จั ย ทํา การคัด รายชื่ อ ธุ ร กิจ รี สอร ท และสปาใน
จังหวัดภาคใตที่มีรายชื่ออยูในฐานขอมูลการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย ป พ.ศ. 2554 และเว็บไซตทาอื่นๆ เชน อโกดา
โฮเทลไกด เปนตน คัดที่ซ้ําและผิดพลาด/ไมสมบูรณออก
คงเหลือ จํานวน 965 แห ง และจากการวิเ คราะหขอมู ล
พื้นฐานพบวา จังหวัสุราษฎรธานีมีธุรกิจรีสอรทและสปา
มากที่สุดในภาคใต จํานวน 217 แหง หรือรอยละ 22.5
ลําดับสองคือ จังหวัดกระบี่ มีจํานวน 210 แหง หรือรอยละ
21.8 ดังรายละเอียดในตาราง 1

ตาราง 1 ธุรกิจรีสอรทและสปาในจังหวัดภาคใต
จังหวัด
กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ปตตานี
พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฎรธานี
รวม

ความถี่
210
55
29
39
5
2
107
9
184
4
30
33
41
217
965

รอยละ
21.8
5.7
3.0
4.0
.5
.2
11.1
.9
19.1
.4
3.1
3.4
4.2
22.5
100.0

การวิเ คราะห ขอมูลขนาดของธุรกิจ ผูวิจัยไดทําการ
วิเคราะห โดยการปรับรูปแบบจากขอมูล จํานวนหองพักที่
ใหบริการ ผลการวิเคราะหพบวา จากจํานวนธุรกิจรีส อรท
และสปา 965 แหง แสดงขอมูลจํานวนหองพัก 895 แหง
และไมแสดงขอมูล (missing) 70 แหง หรือรอยละ 7.25 ธุรกิจ
รีสอรทและสปาในภาคใตสวนใหญเปนธุรกิจขนาดเล็กที่มี

บริการหองพักต่ํากวา 60 หอง จํานวน 626 แหง หรือคิด
เป น ร อ ยละ 69.9 รองลงมาคื อ ขนาดกลาง ที่ มี ห องพั ก
ระหว าง 60-149 ห อง จํ านวน 197 แห ง หรื อ ร อยละ 22.0
สุดทายคือ ขนาดใหญที่มีหองพักมากกวา 150 หอง ขึ้นไป
จํานวน 72 แหง หรือรอยละ 8.0 ดังรายละเอียดในตาราง 2

ตารางที่ 2 ขนาดธุรกิจรีสอรทและสปาในภาคใต
หองพัก
ต่ํากวา 60 หอง
60-149 หอง
150 หองขึ้นไป

ขนาดธุรกิจ
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ

การวิเคราะหขอมูลระดับมาตรฐานดาว พบวา ขอมูล
จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2554) เดิมมีการแบง
ระดับมาตรฐานดาว 9 ระดับ ตั้งแต หนึ่ งดาว หนึ่ ง ดาวครึ่ ง
จนถึงหาดาว ผูวิจัยจึงปรับขอมูลระดับมาตรฐานดาวเพื่อ
การวิเคราะหเปน 5 ระดับ ผลการวิเคราะหพบวา จากธุรกิจ
รีสอรทและสปาจํานวน 965 แหง มีขอมูลระดับมาตรฐาน
ดาว 825 แหง และไมแสดงขอมูล 140 แหง เมื่อนํามาวิเคราะห
ทางสถิติเพื่ อหาความถี่ พบวา ธุ รกิจรี สอร ท และสปาใน

ความถี่
626
197
72

รอยละ
69.9
22.0
8.0

ภาคใต สวนใหญอยูในระดับมาตรฐาน 3 ดาว จํานวน 481
แหง หรือคิดเปนรอยละ 58.3 รองลงมาคือ ระดับมาตรฐาน
2 ดาว จํ านวน 184 แห ง หรื อคิ ดเปนร อยละ 22.3 ระดั บ
มาตรฐาน 4 ดาว จํานวน 109 แหง หรือคิดเปนรอยละ 13.2
สวนระดับมาตรฐาน 5 ดาว มีจํานวน 48 แหง หรือรอยละ 5.8
และระดับมาตรฐานดาวเดียวมีจํานวนนอยที่สุด คือ 3 แหง
หรือรอยละ 0.4 ดังรายละเอียดในตาราง 3

ตารางที่ 3 ระดับมาตรฐานดาวของธุรกิจรีสอรทและ สปาในภาคใต
มาตรฐานดาว (เดิม)
1 ดาว – 1 ดาวครึ่ง
2 ดาว – 2 ดาวครึ่ง
3 ดาว – 3 ดาวครึ่ง
4 ดาว – 4 ดาวครึ่ง
5 ดาว
รวม

มาตรฐานดาว (ใหม)
1 ดาว
2 ดาว
3 ดาว
4 ดาว
5 ดาว

2. การวิเคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 1
จากขอมูลพื้นฐานของธุรกิจรีสอร ทและสปาภาคใต
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 1 โดย
การวิเคราะหครั้งนี้ใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิง
สํารวจ มีขั้นตอน ดังนี้
2.1 การทดสอบความเหมาะสมของขอมูล
ผูวิจั ยทดสอบทางสถิติ ตามวิธี ของบารท เล็ ท
และหาคาดัชนีไกเซอร-ไมเยอร- ออลคิน (KMO and Bartlett’s
Test oF Sphericity) ไดผลดังนี้

ความถี่
3
184
481
109
48
825

รอยละ
.4
22.3
58.3
13.2
5.8
100.0

2.1.1 คาดัชนีไกเซอร-ไมเยอร-ออลคินซึ่งเปน
คาที่ใชวัดความเหมาะสมของขอมูลตัวอยาง มีคาเทากับ
0.760 ซึ่งมากกวา 0.5 และเขาใกล 1 จึงสามารถสรุปไดวา
ข อ มู ล ที่ มี อ ยู เ หมาะสมที่ จ ะใช เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห
องคประกอบ
2.1.2 คาสถิติทดสอบของวิธีของบารทเล็ท ซึ่ง
เปนคาสถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐาน
H0: ตัวแปรตางๆ (อิเล็กทรอนิกสเมล, เว็บไซต, …..,
เว็บบล็อก) ไมมีความสัมพันธกัน

H1: ตัวแปรตางๆ (อิเล็กทรอนิกสเมล, เว็บไซต, …..,
เว็บบล็อก) มีความสัมพันธกัน
ผลการวิ เคราะห คา สถิ ติที่ ใช ทดสอบมี การแจกแจง
โดยประมาณการทดสอบไคสแควร (Chi-Square) เทากับ
2357.815 ไดคา นัยสําคัญทางสถิติ (Significance) เทากับ .000
ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0 นั่นคือ ตัวแปรมีความสัมพันธ

กันที่องศาอิสระ (df) เทากับ 36จึงตองใชเทคนิคการวิเคราะห
องคประกอบในการวิเคราะหขอมูลตอไป
2.2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ
จากกลุม ตัวแปรการประยุกตใ ชเทคโนโลยีใ น
กิจกรรมการตลาดของธุรกิจ รีสอรทในจังหวัดภาคใต จาก
ตัวแปรสังเกต 9 ตัวแปร ไดผลการวิเคราะหดังตาราง 4

ตารางที่ 4 น้ําหนักองคประกอบของตัวแปรที่หมุนแกนแบบออโธกอนอล โดยวิธีแวริแมกซ (Varimax)
ตัวแปร

องคประกอบ
1

2

3

เว็บไซต

.888

.106

.038

อิเล็กทรอนิกสเมล

.865

.001

-.005

ระบบจองที่พักออนไลน

.823

.256

.082

ทวิตเตอร (Twitter)

.175

.753

.262

ยูทูป (YouTube)

-.039

.677

-.348

เฟสบุค (Facebook)

.405

.631

.294

สไกป (Skype)

.079

.561

.365

ฟลิกเกอร (Flickr)

.025

.068

.810

บล็อก (Blog)

.030

.111

.535

จากผลการวิเคราะหองค ประกอบเชิงสํารวจ พบว า
สามารถจัดกลุมตัวแปรเปน 3 องคประกอบ ไดแก การตลาด
อิเล็กทรอนิกส การตลาดผานสื่อสังคมออนไลน และการตลาด
ผานกลุมความสนใจเฉพาะดาน โดยทั้ง 3 องคประกอบ
สามารถอธิ บ ายหรื อ ดึ ง ความแปรปรวนของข อ มู ล การ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรมทางการตลาด
ของธุ ร กิ จ รี ส อร ท ในจั ง หวั ด ภาคใต ไ ด ร อ ยละ 62.325
รายละเอียดดังนี้
องคประกอบที่ 1 การตลาดอิเล็กทรอนิกส เปนรูปแบบ
การประยุกตใชอินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศรวม
การสื่อสารทางการตลาดแบบดั้งเดิม ประกอบดวยตัวแปร
สังเกตได 3 ตัว ไดแก เว็บไซต อิเล็กทรอนิกสเมล และ
ระบบจองที่พักออนไลน องคประกอบนี้สามารถอธิบายหรือ
ดึงความแปรปรวนของขอมูลไดมากที่สุดคือ รอยละ 26.873
องคประกอบที่ 2 การตลาดผานสื่อสังคมออนไลน ซึ่ง
เปนการตลาดสมัยใหมรูปแบบที่ธุรกิจรีสอรทและสปาให
นักทองเที่ยวสามารถเพิ่มเติมเนื้อหา รูปภาพ สื่อมัลติมีเดีย
ตางๆ ไดดวยตนเอง รวมทั้งมีการพูดคุยโตตอบระหวางกัน

ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 4 ตัว ไดแก ทวิตเตอร ยูทูป
เฟสบุ ค และสไกป องคประกอบนี้สามารถอธิ บายหรือดึ ง
ความแปรปรวนของขอมูลไดรอยละ 20.354
องค ป ระกอบที่ 3 การตลาดผ า นกลุ ม ความสนใจ
เฉพาะดาน (Special Interest Group) หมายถึง รูปแบบ
การตลาดที่ธุรกิจรีสอรทและสปาเพิ่มเติมเนื้อหาและภาพถาย
ใหนักทองเที่ยวที่สนใจติดตามขอมูล ประกอบดวยตัวแปร
สังเกตได 2 ตัว ไดแก ฟลิกเกอร และบล็อก องคประกอบนี้
สามารถอธิบายหรือดึงความแปรปรวนของขอมูลไดรอย
ละ 15.097
3. การวิเคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 2
การวิเคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 2 ผูวิจัยได
วิเคราะหรูปแบบกิจกรรมการตลาดได 3 รูปแบบ คือ รูปแบบ
การตลาดอิเล็กทรอนิกส การตลาดผานสื่อสังคมออนไลน
และการตลาดผานกลุมความสนใจเฉพาะดานมีรายละเอียด
ดังนี้

3.1 รูปแบบการตลาดอิเล็กทรอนิกส
การวิเคราะหพบวา ธุรกิจรีสอรทและสปาใน
ภาคใต จํ า นวน 965 แห ง มี ก ารประยุ ก ต ใ ช ก ารตลาด
อิเล็กทรอนิกส 724 แหง หรือรอยละ 75 และไมใช 241
แหง หรือรอยละ 25 โดยธุรกิจรีสอรทและสปาในภาคใต

ประยุกตใชอิเล็กทรอนิกสเมลมากที่สุด จํานวน 712 แหง
หรือรอยละ 98.34 รองลงมาคือ เว็บไซต จํานวน 582 แหง
หรือรอยละ 80.39 และระบบจองที่พักออนไลนจํานวน
543 แหง หรือรอยละ75 ดังรายละเอียดในตาราง 5

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหการประยุกตใชการตลาดอิเล็กทรอนิกสในธุรกิจรีสอรทและสปาในภาคใต
การตลาด
อิเล็กทรอนิกส

รีสอรทและสปาที่ประยุกตใช (724 แหง)

% จากรีสอรทและสปารวม (965 แหง)

จํานวน

เปอรเซ็นต

เว็บไซต

582

80.4%

60.3%

อิเล็กทรอนิกสเมล

712

98.3%

73.8%

จองหองพักออนไลน

543

75.0%

56.3%

เมื่ อ พิ จ ารณาความถี่ จํ า แนกตามสถานที่ ตั้ ง และการ
ประยุกตใชการตลาดอิเล็กทรอนิกส ดังรายละเอียดในตาราง 6
พบวา รีสอรทและสปาในจังหวัด กระบี่ มีการประยุกตใช
มากที่ สุด จํ านวน 196 แห ง หรื อร อยละ 27.1 จากธุ ร กิ จ
รีสอรทและสปาที่ประยุกตใช 724 แหง โดยจําแนกเปน
เว็บไซต 192 แหง อิเล็กทรอนิกสเมล 183 แหง และระบบ
จองหองพักออนไลน 165 แหง สวนธุรกิจรีสอรทและสปา
ในจังหวัดสุราษฎรธานีมีการประยุกตใชเปนลําดับที่สอง มี
จํานวน 163 แหง หรือรอยละ 22.5 จําแนกเปน ใชเว็บไซต
163 แห ง ระบบจองห อ งพั ก ออนไลน 128 แห ง และ
อิเล็กทรอนิกสเมล 92 แหง และธุรกิจรีสอรทและสปาใน
จังหวัด ภูเก็ตมีการประยุกตใชเปนลําดับที่สาม มีจํานวน
146 แหง หรือรอยละ 20.2 จําแนกเปน ใชเว็ บไซตทั้ง 146
แหง ระบบจองหองพักออนไลน 124 แหง และอิเล็กทรอนิกส

เมล 111 แหง อยางไรก็ตามธุรกิจรีสอรทและสปาใน
จั ง หวั ด ป ต ตานี ยะลา และนราธิ ว าสกลั บ ไม มี การ
ประยุกตใชการตลาดอิเล็กทรอนิกสในการดําเนินกิจกรรม
ทางการตลาด
การวิเคราะหความถี่จําแนกตามขนาดธุรกิจและการ
ประยุ ก ต ใ ช ก ารตลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ดั ง รายละเอี ย ดใน
ตาราง 7 พบวา ธุรกิจรีสอรทและสปาในภาคใตที่สามารถ
ระบุ ข นาดของธุ ร กิ จ ได 895 แห ง มี ก ารประยุ ก ต ใ ช
การตลาดอิเล็กทรอนิกส 664 แหง หรือรอยละ 74.2โดย
ธุรกิจรีสอรทและสปาขนาดใหญมีการใชสูงสุดรอยละ 91.7
รองมาคือ ขนาดกลาง รอยละ 88.8 และขนาดเล็กมีการใช
รอยละ 67.6

ตารางที่ 6 การแจกแจงความถี่จําแนกตามสถานที่ตั้งและการประยุกตใชการตลาดอิเล็กทรอนิกส
จังหวัด
กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรีฯ
นราธิวาส
ปตตานี
พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฎรธานี
รวม
a

อีเมล
183
21
25
19
0
0
93
2
111
0
17
5
14
92
582

การตลาดอิเล็กทรอนิกสa
เว็บไซต
192
22
26
18
0
0
96
3
146
0
20
6
20
163
712

บุคกิ้งฯ
165
7
20
7
0
0
71
0
124
0
12
0
9
128
543

รวมทั้งหมด

% การประยุกตใช

196
24
26
22
0
0
98
3
146
0
20
6
20
163
724

27.1%
3.3%
3.6%
3.0%
0%
0%
13.5%
.4%
20.2%
0%
2.8%
.8%
2.8%
22.5%
100%

นับเฉพาะธุรกิจรีสอรทและสปาที่ประยุกตใช 724 แหง

ตารางที่ 7 การแจกแจงความถี่จําแนกตามขนาดธุรกิจและการประยุกตใชการตลาดอิเล็กทรอนิกส
ขนาด
ธุรกิจ

จํานวน(แหง)

การตลาดอิเล็กทรอนิกสa
อีเมล

เว็บไซต

บุคกิ้งฯ

%การใช

รวม

ขนาดเล็ก

626

345

413

283

423

67.6%

ขนาดกลาง

197

137

174

149

175

88.8%

ขนาดใหญ

72

54

66

63

66

91.7%

895

536

653

495

664

74.2%

รวม
a

นับเฉพาะธุรกิจรีสอรทและสปาที่ประยุกตใช 664 แหง

การวิเคราะหความถี่จําแนกตามระดับมาตรฐานและ
การประยุกตใชการตลาดอิเล็กทรอนิกส ดังรายละเอียดในตาราง
8 พบว า ธุ ร กิ จ รี สอร ท และสปาในภาคใตที่ สามารถระบุ
ระดับมาตรฐานของธุรกิจได 825 แหง มีการประยุกตใช
การตลาดอิเล็กทรอนิกส 584 แหง หรือรอยละ 70.8 ธุรกิจ

รีสอรทและสปาระดับมาตรฐาน 4 ดาว มีการประยุกต ใช
การตลาดอิเล็กทรอนิกส สูงสุดรอยละ 98.2 จากทั้งหมด
109 แหง รองมาคือ ระดับมาตรฐาน 5 รอยละ 97.9 จาก
ทั้งหมด 48 แหง ลําดับสามคือ ระดับมาตรฐาน 3 ดาว รอย
ละ 73.2 จากทั้งหมด 481 แหง

ตารางที่ 8 ความสัมพันธระหวางระดับมาตรฐานดาวและการประยุกตใชการตลาดอิเล็กทรอนิกส

a

ระดับมาตรฐาน

จํานวน(แหง)

1 ดาว

การตลาดอิเล็กทรอนิกสa

%การใช

อีเมล

เว็บไซต

บุคกิ้งฯ

รวม

3

2

2

1

2

66.7%

2 ดาว

184

58

74

34

76

41.3%

3 ดาว

481

269

349

274

352

73.2%

4 ดาว

109

83

107

101

107

98.2%

5 ดาว

48

37

47

45

47

97.9%

รวม

825

449

579

455

584

70.8%

นับเฉพาะธุรกิจรีสอรทและสปาที่ประยุกตใช 584 แหง

3.2 รูปแบบการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน
การวิ เ คราะห ก ารประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี ใ น
กิจกรรมการตลาดผานสื่อสังคมออนไลนของธุรกิจ รีสอรท
และ สปาในภาคใต ดังรายละเอียดในตาราง 9 พบวา ธุรกิจ
รี ส อร ท และสปาจํ า นวน 965 แห ง มี ก ารใช สื่ อ สั ง คม
ออนไลนเพียง 286 แหง หรือรอยละ 29.6 และไมใชจํานวน

679 แหง หรือรอยละ 70.4 เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวา
ธุรกิจรีสอรทและสปาใชเฟสบุค 276 แหง หรือรอยละ 96.5
จากจํานวนการใชสื่อสังคมออนไลน 286 แหง หรือรอยละ
28.6 จากจํานวนธุรกิจทั้งหมด 965 แหง ใชทวิตเตอร 131 แหง
หรือรอยละ 45.8 จากจํานวนการใชสื่อสังคมออนไลน 286
แหง หรือรอยละ 13.6 จากจํานวนธุรกิจทั้งหมด 965 แหง

ตารางที่ 9 ความถี่ในการประยุกตใชการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน
การตลาดผาน
สื่อสังคมออนไลน

รีสอรทและสปาที่ประยุกตใช (286 แหง)

% จากรีสอรทและสปารวม (965 แหง)

จํานวน

เปอรเซ็นต

เฟสบุค

276

96.5%

28.6%

ทวิตเตอร

131

45.8%

13.6%

ยูทูป

63

22.0%

6.5%

สไกป

14

4.9%

1.5%

เมื่ อ พิจ ารณาความถี่จํ า แนกตามสถานที่ ตั้ง และการ
ประยุกตใชการตลาดผานสื่อสังคมออนไลนดังรายละเอียด
ในตาราง 10 พบวา ธุรกิจรีสอรทและ สปาในภาคใตที่มีการ
ประยุกตใชกระจายอยูใน11 จังหวัด ไดแก กระบี่ ชุมพร ตรัง
นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สงขลา สตูล
และสุราษฎรธานี สวนจังหวัดที่ไมมีการประยุกตใช ไดแก
นราธิวาส ปตตานี และยะลา

จั ง หวั ด ที่ มี ก ารประยุ ก ต ใ ช ก ารตลาดผ า นสื่ อ สั ง คม
ออนไลนมากที่สุด ไดแก จังหวัดภูเก็ต มีการประยุกตใช
จํานวน 80 แหง หรือรอยละ 27.9 จากธุรกิจทั้งหมด 287 แหง
สามารถจําแนกเปน เฟสบุค 76 แหง ทวิตเตอร 44 แหง ยูทูป
20 แหง และสไกป 4 แหง ลําดับที่สองคือ จังหวัดกระบี่มี
การประยุกตใชจํานวน 78 แหง หรือรอยละ 27.2 สามารถ
จําแนกเปนเฟสบุค 78 แหง ทวิตเตอร 33 แหง ยูทูป 9 แหง
และสไกป 6 แหง

ตารางที่ 10 การแจกแจงความถี่ จําแนกตามสถานที่ตั้งและการประยุกตใชการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน
จังหวัด

การตลาดผานสื่อสังคมออนไลนa

รวมทั้งหมด

%การใช

6

78

27.2%

1

0

4

1.4%

2

1

0

5

1.7%

4

0

0

0

4

1.4%

นราธิวาส

0

0

0

0

0

0%

ปตตานี

0

0

0

0

0

0%

พังงา

35

17

13

1

37

12.9%

พัทลุง

1

0

0

0

1

0.3%

ภูเก็ต

76

44

20

4

80

27.9%

ยะลา

0

0

0

0

0

0%

ระนอง

3

0

0

0

3

1.0%

สงขลา

2

0

1

0

2

0.7%

สตูล

4

0

0

0

4

1.4%

สุราษฎรธานี

66

35

18

3

69

24.0%

277

131

63

14

287

100.0%

FB

T

Y

S

กระบี่

78

33

9

ชุมพร

3

0

ตรัง

5

นครศรีฯ

รวม
a

นับเฉพาะธุรกิจรีสอรทและสปาที่ประยุกตใช 287 แหง

การวิเคราะหขนาดธุรกิจและการประยุกตใชการตลาด
ผานสื่อสังคมออนไลน ดังรายละเอียดในตาราง 11 พบวา
ธุรกิจรีสอรทและสปาในภาคใตจํานวน 264 แหง หรือรอย
ละ 29.5 จาก 895 แหง มีการประยุกตใชการตลาดผานสื่อ
สังคมออนไลน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ จํานวน 47 แหง

หรือรอยละ 65.3 จาก 72 แหง รองมาคือ ขนาดกลาง
จํานวน 89 แหง หรือรอยละ 45.2 จาก 197 แหง และนอย
ที่สุดคือ ขนาดเล็ก จํานวน 128 แหง หรือรอยละ 20.4 จาก
626 แหง

ตารางที่ 11 การแจกแจงความถี่ จําแนกตามขนาดธุรกิจและการประยุกตใชการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน
ขนาด
ธุรกิจ

การตลาด
ผานสื่อสังคมออนไลนa

จํานวน(แหง)

%การใช

FB

T

Y

S

รวม

ขนาดเล็ก

626

123

45

24

3

128

20.4%

ขนาดกลาง

197

88

48

25

8

89

45.2%

ขนาดใหญ

72

45

29

9

2

47

65.3%

895

256

122

58

13

264

29.5%

รวม
a

นับเฉพาะธุรกิจรีสอรทและสปาที่ประยุกตใช 264 แหง

การวิ เ คราะห ร ะดั บ มาตรฐานและการประยุ ก ต ใ ช
การตลาดผานสื่อสังคมออนไลน ดังรายละเอียดในตาราง
12 พบวา ธุรกิจรีสอรทและสปาในภาคใต มีการประยุกตใช
การตลาดผานสื่อสังคมออนไลนรอยละ 30.2 หรือจํานวน 249
แหงจากทั้งหมด 825 แหง เมื่อพิจารณารายละเอียดจะเห็น
ไดวา ธุรกิจระดับมาตรฐาน 5 ดาว มีการใชการตลาดผานสื่อ

สังคมออนไลนรอยละ 66.7 หรือจํานวน 32 แหง จากทั้งหมด
48 แหง รองมาคือ ระดับมาตรฐาน 4 ดาว รอยละ 28.1 หรือ
จํานวน 70 แหง จากทั้ งหมด 109 แหง อันดั บที่ สามคื อ
ระดับมาตรฐาน 3 ดาว รอยละ 27.9 หรือจํานวน 32 แหง
จากทั้งหมด 481 แหง อยางไรก็ตามธุรกิจรีสอรทและสปา
ระดับมาตรฐาน 1 ดาว ยังไมมีการประยุกตใช

ตารางที่ 12 การแจกแจงความถี่ จําแนกตามระดับมาตรฐานและการประยุกตใชการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน

a

ระดับมาตรฐาน

จํานวน(แหง)

1 ดาว

การตลาดผานสื่อสังคมออนไลนa

%การใช

FB

T

Y

S

รวม

3

0

0

0

0

0

0.0%

2 ดาว

184

12

3

2

0

13

7.1%

3 ดาว

481

132

55

22

6

134

27.9%

4 ดาว

109

66

38

20

5

70

64.2%

5 ดาว

48

31

22

11

1

32

66.7%

รวม

825

241

118

55

12

249

30.2%

นับเฉพาะธุรกิจรีสอรทและสปาที่ประยุกตใช 249 แหง

3.3 รูปแบบการตลาดผานกลุมความสนใจเฉพาะดาน
การวิเคราะหพบวา ธุรกิจรีสอรทและ สปาใน
ภาคใตจํานวน 965 แหง มีการประยุกตใชการตลาดผาน
กลุมความสนใจเฉพาะดาน 38 แหง หรือรอยละ 3.5 และ
ไมใช 931 แหง หรือรอยละ 96.5 โดยธุรกิจรีสอรทและ

สปาในภาคใตประยุกตใชเว็บบล็อก มากที่สุด จํานวน 23 แหง
หรือรอยละ 67.6 จาก 38 แหง รองลงมาคือ ฟลิกเกอร จํานวน
15 แหงหรือรอยละ 44.1 จาก 38 แหง ดังรายละเอียดใน
ตาราง 13

ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะหการประยุกตใชการตลาดผานกลุมความสนใจเฉพาะดาน

a

รีสอรทและสปาที่ประยุกตใช (38 แหง)
จํานวน

เปอรเซ็นต

% จากรีสอรทและสปารวม
(965 แหง)

ฟลิกเกอร

15

44.1%

1.6%

บลอก

23

67.6%

2.4%

การตลาดผานกลุมความสนใจเฉพาะดานa

นับเฉพาะธุรกิจรีสอรทและสปาที่ประยุกตใช 38 แหง

การวิเคราะหสถานที่ตั้งของธุรกิจ รีสอรทและสปาใน
ภาคใตที่มีการประยุกตใชการตลาดผานกลุมความสนใจ
เฉพาะดาน ดังรายละเอียดในตาราง 14 พบวา ธุรกิจรีสอรท
และสปาในจังหวัดภูเก็ตประยุกตใชมากที่สุด คือ จํานวน
10 แหง หรือรอยละ 29.4 จาก 34 แหง ซึ่งสามารถจําแนก

เปนบลอก 8 แหง และฟลิกเกอร 2 แหง สวนธุรกิจรีสอรท
และสปาในจังหวัดพังงามีการประยุกตใชการตลาดผานสื่อ
สังคมออนไลนเปนลําดับที่สอง จํานวน 9 แหง หรือรอยละ
26.5ซึ่งสามารถจําแนกเปนฟลิกเกอรและบลอกอยางละ 5แหง

ตารางที่ 14 การแจกแจงความถี่ จําแนกตามสถานที่ตั้งและการประยุกตใชการตลาดผานกลุมความสนใจเฉพาะดาน
การตลาดผานกลุมความสนใจเฉพาะดานa

จังหวัด

รวมทั้งหมด

% การประยุกตใช

4

6

17.6%

0

1

1

2.9%

ตรัง

0

1

1

2.9%

นครศรีฯ

0

0

0

0.0%

นราธิวาส

0

0

0

0.0%

ปตตานี

0

0

0

0.0%

พังงา

5

5

9

26.5%

พัทลุง

0

0

0

0.0%

ภูเก็ต

2

8

10

29.4%

ยะลา

0

0

0

0.0%

ระนอง

0

0

0

0.0%

สงขลา

0

0

0

0.0%

สตูล

0

0

0

0.0%

สุราษฎรธานี

4

4

7

20.6%

15

23

34

100%

FL

B

กระบี่

4

ชุมพร

รวม
a

นับเฉพาะธุรกิจรีสอรทและสปาที่ประยุกตใช 34 แหง

การวิเคราะหขนาดธุรกิจและการประยุกตใช การตลาด
ผานกลุมความสนใจเฉพาะดาน ดังรายละเอียดในตาราง 15
พบว า ธุ ร กิ จ รี สอร ท และสปาในภาคใต จํ า นวน 31 แห ง
หรือรอยละ 3.5 จาก 895 แหง มีการประยุกตใชการตลาด
ผานกลุมความสนใจเฉพาะดาน โดยเฉพาะธุรกิจ รีสอรท

และสปาขนาดใหญ มีการใชสูงสุดรอยละ 11.1 หรือ 8
แหง จาก 72 แหง รองมาคือ ขนาดกลาง รอยละ 6.1 หรือ
12 แหง จาก 197 แหง และนอยที่สุด คือขนาดเล็ก รอยละ
1.8 หรือจํานวน 11 แหง จาก 626 แหง

ตารางที่ 15 การแจกแจงความถี่ จําแนกตามขนาดธุรกิจและการประยุกตใชการตลาดผานกลุมความสนใจ
เฉพาะดาน
ขนาดธุรกิจ

จํานวน(แหง)

ขนาดเล็ก

การตลาดผานกลุมความสนใจเฉพาะดานa

%การใช

FL

B

รวม

626

5

7

11

1.8%

ขนาดกลาง

197

6

8

12

6.1%

ขนาดใหญ

72

2

6

8

11.1%

895

13

21

31

3.5%

รวม
a

นับเฉพาะธุรกิจรีสอรทและสปาที่ประยุกตใช 31 แหง

การวิ เ คราะห ร ะดั บ มาตรฐานและการประยุ ก ต ใ ช
การตลาดผานกลุมความสนใจเฉพาะดาน ดังรายละเอียดใน
ตาราง 16 พบวา ธุรกิจรีสอรทและสปาในภาคใตจํานวน 28
แหงหรือรอยละ 3.4 จาก 825 แหง ธุรกิจระดับมาตรฐาน

5 ดาว มีการใชการตลาดผานกลุมความสนใจเฉพาะดาน
รอยละ 10.4 หรือ 5 แหงจาก 48 แหง รองมาคือ ระดับ
มาตรฐาน 3 ดาว และ 4 ดาวรอยละ 3.7 เทากัน สวนระดับ
1 ดาว ไมมีการประยุกตใช

ตารางที่ 16 การแจกแจงความถี่ จําแนกตามระดับมาตรฐานและการประยุกตใชการตลาดผานกลุมความสนใจเฉพาะดาน

a

ระดับมาตรฐาน

จํานวน(แหง)

1 ดาว

การตลาดผานกลุมความสนใจเฉพาะดานa

%การใช

FL

B

รวม

3

0

0

0

0.0%

2 ดาว

184

0

1

1

0.5%

3 ดาว

481

9

12

18

3.7%

4 ดาว

109

1

3

4

3.7%

5 ดาว

48

2

3

5

10.4%

รวม

825

12

19

28

3.4%

นับเฉพาะธุรกิจรีสอรทและสปาที่ประยุกตใช 28 แหง

บทสรุปและขอเสนอแนะ

จากผลการศึกษา ผูวิจัยไดนํามาอภิปรายผลในสวนนี้
มีรายละเอียดดังนี้
ธุรกิจรีสอรทและสปาในจังหวัดภาคใตที่มีรายชื่อใน
ฐานขอมูลการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2554) มีจํานวน
965 แหง กระจายอยูทั่วภาคใต โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎรธานี
(ร อ ยละ 22.5) จั ง หวั ด กระบี่ (ร อ ยละ 21.8) และจั ง หวั ด
ภูเก็ต (รอยละ 19.1) ทั้งนี้ ธุรกิจรีสอรทและสปาในภาคใต
สวนใหญเปนธุ รกิ จขนาดเล็ กที่มี บริ การหองพักต่ํา กวา 60
หอง จํานวน 626 แหง (รอยละ 64.87) และสวนใหญอยูใน
ระดับมาตรฐาน 3 ดาว จํานวน 481 แหง (รอยละ 58.3)
การวิเคราะหการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
กิจ กรรมการตลาดของธุ ร กิจ รี สอร ท และสปาในภาคใต
ดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบพบวา ธุรกิจรีสอรทและสปา
ในภาคใตมีการประยุกต 3 รูปแบบใหญๆ คือ 1) การตลาด
อิเล็กทรอนิกส 2) การตลาดผานสื่อสังคมออนไลน และ
3) การตลาดผานกลุมความสนใจเฉพาะดาน ทั้งสามรูปแบบ
สามารถอธิบายหรือดึงความแปรปรวนของขอมูลไดรอยละ
62.325
จากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว า ธุ ร กิ จ รี ส อร ท และสปา
จํานวน 965 แหง มีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกิจกรรมการตลาดจําแนกเปนการตลาดอิเล็กทรอนิกส

รอยละ 75 หรือ 724 แหง การตลาดผานสื่อสังคมออนไลน
รอยละ 29.6 หรือ 286 แหง และการตลาดผานกลุมความ
สนใจเฉพาะดานรอยละ 3.5 หรือ 38 แหง
เมื่อพิจารณาเฉพาะการประยุกตใชการตลาดอิเล็กทรอนิกส
สามารถแบงไดเปน อิเล็กทรอนิกสเมล รอยละ 98.34 หรือ
712 แหง เว็บไซตรอยละ 80.39 หรือ 582 แหง และระบบจอง
หองพักรอยละ 75 หรือ 543 แหง หากเปรียบเทียบกับการ
วิจัยของ Wei, Ruys, Van Hoof, และ Combrink (2001)
ที่ไดศึกษาการใชอินเทอรเน็ตของธุรกิจที่พักในตางประเทศที่
เปนสมาชิกของ Global Hoteliers พบวา ธุรกิจที่พักระดับ
โลกสวนใหญประยุกตใชอิเล็กทรอนิกสเมลรอยละ 97.5
เว็บไซตรอยละ 91.3 และใชระบบจองหองพักออนไลน
รอยละ 82.6
การประยุ ก ต ใ ช เทคโนโลยี สารสนเทศในกิ จ กรรม
การตลาดของธุ ร กิ จ รี ส อร ท และสปาในภาคใต มี ก าร
ประยุ ก ต ใ ช อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ มล ใ นสั ด ส ว นที่ สู ง กว า ใน
ตางประเทศ แตอยางไรก็ตามการประยุกต ใชเว็บไซตและ
ระบบจองหองพักออนไลนยังนอยกวา ซึ่งผูวิจัยคาดวาการ
ประยุกตใชการตลาดอิเล็กทรอนิกสดวยเว็บไซตและระบบ
จองหอ งพักออนไลนอ ยู ในชวงการเติบโต สวนการตลาด
ผานสื่อสังคมออนไลน และการตลาดผานกลุมความสนใจ
เฉพาะดานอยูในชวงเริ่มตน ซึ่งคาดวาผูประกอบการสวน

ใหญรอดูกระแสการตอบรับจากนักทองเที่ยวสมัยใหมอีก
ระยะ นอกจากนี้ ธุรกิจรีสอรทและสปาในภาคใตยังวางกล
ยุทธการตลาดแบบดั้งเดิมโดยอาศัยตัวแทนจําหนาย/บริษัท
ทองเที่ ยวในตางประเทศ (travel agent) มากกวาตัวแทน
จําหนายหองพักผานระบบออนไลน (Online Travel Agent:
OTAs)
ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะจากผลการวิจัย โดยแบงเปน 2
สวนไดแก ขอเสนอแนะจากการวิจัย และ ขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย ซึ่งมีดังนี้
1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 ธุรกิจรีสอรทและสปาในภาคใตควรเพิ่มชองทาง
การตลาดผานสื่อสังคมออนไลน โดยเฉพาะเฟสบุคและ
ทวิตเตอร ซึ่งจากเดิมที่เนนการตลาดอิเล็กทรอนิกสเปน
หลั ก แต ก ารเติ บ โตของผู ใ ช สื่ อ สั ง คมออนไลน ทั้ ง ใน
ประเทศไทยและตางประเทศเปนอัตราทวีคูณ จึงถือเปน
โอกาสทางการตลาดที่จะเจาะกลุมผูใชเครือขายสังคมออนไลน
อีกชองทางหนึ่ง นอกจากนี้ การประยุกตใชเฟสบุคและทวิต
เตอรเพื่อทําการตลาดในบางประเทศ เชน สาธารณรัฐประชาชน
จีน ควรมีพนักงานที่มีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ภาษาเปนผูโพสตขอความและรูปภาพโดยตรง ไมควรใชระบบ
แปลภาษาอัตโนมัติเพราะมีขอผิดพลาดไดงาย
1.2 ธุ ร กิ จ รี ส อร ท และสปาในภาคใต ค วรสร า ง
สมรรถนะดานการตลาดอิเล็กทรอนิกส จากผลการศึกษา
พบวาธุรกิจรีสอรทและสปาในบางพื้นที่มีการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรมทางการตลาดนอย ซึ่งไม
สอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยวสมัยใหมที่ใช
อิน เทอร เน็ ตในการสืบ คน ขอ มูล เพื่ อการทอ งเที่ย ว และ
กระแสของสื่อทางสังคม ธุรกิจรีสอรทและสปาในจังหวัด
ภาคใตจึงควรสรางขีดความสามารถในการแขงขันหลัก (core
competence) โดยการสรางจุดแข็งจากภายในองคการโดยเฉพาะ
การพั ฒ นาสมรรถนะด า นการตลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จ าก
วั ฒนธรรมการเรี ยนรู ขององค กร เนื่ องจากผู ปฏิ บั ติ งาน
ที่เกี่ยวของกับการตลาดออนไลนจําเปนตองมีการศึกษา
และเรี ย นรู สิ่ ง ใหม ๆ อยู เ สมอ เช น การศึ ก ษาจากคู มื อ
ปฏิบัติงาน การถายทอดความรูระหวางรุนพี่รุนนอง การ
ลองผิดลองถูก เปนตน นอกจากนี้ความรูหลายๆ อยางเปน
ความรูเชิงเทคนิคที่ไดจากการสั่งสมประสบการณ

2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
2.1 จากสภาพทางภู มิ ศ าสตร ข องภาคใต ที่ แ หล ง
ท อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย งส วนใหญ เ ป น เกาะและภู เ ขา อาทิ
เกาะสมุย เกาะพะงัน ในจังหวัดสุราษฎรธานี เกาะคอเขาใน
จังหวัดพังงา เกาะลันตา เกาะพีพี ในจังหวัดกระบี่ หาด
ปาตองในจังหวัดภูเก็ต เปนตน ธุรกิจรีสอรทและสปาที่
ตั้ ง อยู ในพื้ นที่ ดั งกล าว ส วนใหญ ประสบป ญหาเกี่ ยวกั บ
โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศในชวงฝนตก
หนักหรือลมกระโชกแรง เชน กระแสไฟฟาดับบอยและ
นานโทรศัพทพื้นฐานและโทรศัพทเคลื่อนที่ขัดของบอย
นอกจากนี้ ยั ง มี ป ญ หาเทคโนโลยี ใ นการเชื่ อ มต อ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง (broadband) ปญหาเหลานี้สงผล
ตอการประสานงาน/การสงคํายืนยันกับลูกคา หรือตัวแทน
จํ า หน า ยห อ งพั ก ในต า งประเทศ ดั ง นั้ น ภาครั ฐ และผู
ให บ ริ ก ารเอกชนควรพั ฒ นาโครงสร า งดั ง กล า วให มี
เสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
2.2 รัฐบาลกําหนดนโยบายปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ําวันละ
300 บาทในจังหวัดภูเก็ต จึงกระทบกับธุรกิจรีสอรทและ
สปาในจั ง หวั ด ใกล เ คี ย ง โดยแรงงานที่ มี ทั ก ษะด า น
ภาษาอังกฤษหรือคอมพิวเตอร เชน ชางเทคนิค ฝายจอง
หองพัก (reservation) เปนตน มีการยายหรือเปลี่ยนงานมา
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ส ง ผลให จั ง หวั ด กระบี่ พั ง งา และจั ง หวั ด
ใกลเคียงอื่นๆ ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะดังกลาว ดังนั้น
หนวยงานภาครัฐ หรือธุรกิจรีสอรทและสปา จึงควรสราง
ความร วมมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในพื้ น ที่ เพื่ อ จั ด ฝ ก อบรม
ทักษะและพัฒนาแรงงานเพื่อลดปญหาขาดแคลนแรงงาน
2.3 แมวาหนวยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนตน
มีบทบาทในการสงเสริมดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ธุ ร กิ จ รี ส อร ท และสปา แต ส ว นใหญ ก ารฝ ก อบรมและ
พัฒนาดังกลาวจัดในกรุงเทพและปริมณฑล จึงควรขยาย
โอกาสใหกับธุรกิจรีสอรทและสปาในภาคใตโดยเฉพาะ
จังหวัดที่รองรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ
ไดแก ภูเก็ต สุราษฎรธานี กระบี่ และพังงา
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บทความวิ จั ย นี้ เป น ส ว นหนึ่ ง ของการวิ จั ย เรื่ อ ง
“โมเดลสมการโครงสร างของสมรรถนะด า นการตลาด
อิเล็กทรอนิกส: กรณีศึกษาธุรกิจที่พักในจังหวัดทองเที่ยว
ภาคใต” ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุด มศึกษา ในโครงการพัฒนาอาจารยและบุ คลากร
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต ป 2552 และมหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร ใน
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ประจําปงบประมาณ
2554 ทางผูเขียนจึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้
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