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ผลกระทบของการมุง เนนวัฒนธรรมการตลาดทีม่ ตี อ ศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจ
โรงแรม ในประเทศไทย
The Effects of Marketing Culture Orientation on the Competitiveness
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบการมุงเนนวัฒนธรรมการตลาดที่มีตอศักยภาพในการแขงขัน
ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทยจํานวน 156 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ
การวิเคราะหการถดถอยอยางงาย และการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ ซึ่งการมุงเนนวัฒนธรรมการตลาดได
กําหนดใหเปนตัวแปรอิสระทีม่ คี วามสัมพันธและผลกระทบตอศักยภาพในการแขงขันผลการวิจยั พบวา 1) การมุง เนน
วัฒนธรรมการตลาดดานความสัมพันธระหวางบุคคล มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับศักยภาพในการ
แขงขันโดยรวม ดานประสิทธิภาพการบริการลูกคา และดานสวนแบงการตลาด 2) การมุงเนนวัฒนธรรมการตลาด
ดานความสามารถในการขาย มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับศักยภาพในการแขงขันโดยรวม ดานผลิต
ภาพของบุคลากร และดานประสิทธิภาพการบริการลูกคา 3)การมุง เนนวัฒนธรรมการตลาด ดานการสือ่ สารภายใน
มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับศักยภาพในการแขงขันโดยรวม ดานผลิตภาพของบุคลากร และดาน
ประสิทธิภาพการบริการลูกคา และ 4)การมุง เนนวัฒนธรรมการตลาด ดานการมุง นวัตกรรมมีความสัมพันธและผลก
ระทบเชิงบวกกับศักยภาพในการแขงขัน ดานผลิตภาพของบุคลากร
คําสําคัญ : การมุงเนนวัฒนธรรมการตลาด,ศักยภาพในการแขงขัน, ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย

ABSTRACT

The objective of research has studied the effect of marketing culture orientation on
the competitiveness of hotel business in Thailand, collecting data from 156 hotel executives in
Thailand and a set of questionnaires was the research tool. Statistics used for data analysis were
multiple correlation analysis, simple regression analysis, and multiple regression analysis.
Marketing culture orientation was regarded as independent variable that has relationships and
positive effects on competitiveness. The results revealed the following ﬁndings: 1) Marketing
culture orientation in the aspect of interpersonal relationships had relationship and a positive
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effect on competitiveness overall of the efﬁciency of customer service and the market share.
2) Marketing culture orientation in the aspect of selling task capability had relationship and a
positive effect on competitiveness overall of labor productivity and the efﬁciency of customer
service. 3) Marketing culture orientation in the aspect of internal communication had relationship
and a positive effect on competitiveness at overall of labor productivity and the efﬁciency of
customer service. And 4) Marketing culture orientation in the aspect of innovativeness had
relationship and a positive effect on the competitiveness potential and labor productivity.
Keyword : Marketing culture orientation, Competitiveness, Hotel business in Thailand
บทนํา

ในปจจุบันอุตสาหกรรมการทองเที่ยวถือ
เปนอุตสาหกรรมหลักที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนา
เศรษฐกิจของหลายประเทศทัว่ โลก สรางรายไดหลักให
กับประเทศไทย ดวยการทีม่ สี ภาพทางภูมศิ าสตรทเี่ อือ้
อํานวยและเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสง ทําใหทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนตางใหความสําคัญในการสง
เสริม สนับสนุน เสริมสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันเพือ่ ชวงชิงสวนแบงการตลาดและดึงดูดนักทอง
เทีย่ วเขามาทองเทีย่ วในประเทศไทย ดังนัน้ การกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศตางๆ จึงไดมีการบู
รณาการงานดานการทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ โครงสรางพื้นฐานที่ดี ทรัพยากร
ธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณและบุคลากรภาคการ
ทองเทีย่ วมีศกั ยภาพแลว จะเปนปจจัยสําคัญทีจ่ ะผลัก
ดันใหประเทศนั้นๆ มีขอไดเปรียบในการแขงขันและ
สามารถพัฒนาการทองเที่ยวใหเติบโตไดอยางมั่งคง
(การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2557 : เว็บไซต)
อุตสาหกรรมการทองเทีย่ วของประเทศไทยมีการตืน่ ตัว
และเปนทีน่ า สนใจจากนักทองเทีย่ วและนักลงทุนทีเ่ พิม่
ขึ้น จํานวนมาก โดยไดรับปจจัยหนุนจากจํานวนนัก
ทองเทีย่ วยุโรปทีม่ แี นวโนมฟน ตัวจากเศรษฐกิจยุโรปที่
ดีขึ้น รวมถึงนักทองเที่ยวอาเซียนที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
จากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community : AEC) ทีส่ ามารถชดเชยการ
บังคับใชกฎหมาย ทําใหธุรกิจโรงแรม มีการแขงขันที่

รุนแรงมากขึ้น สงผลใหธุรกิจโรงแรมตางพยายามตอง
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จึงจําเปนตอง
ใชเครือ่ งมือในการบริหารจัดการผูบ ริหารธุรกิจโรงแรม
จึ ง ได หั น มาให ค วามสํ า คั ญ กั บ แนวคิ ด วิ ธี ก าร และ
กลยุทธการดําเนินงานเพือ่ เสริมสรางศักยภาพความได
เปรียบในการแขงขันการพิจารณาเลือกและใชกลยุทธ
ที่เหมาะสมจึงเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยใหผูบริหาร
สามารถกําหนดทิศทางการบริหารของธุรกิจ ซึ่งใน
ปจจุบันการมุงเนนวัฒนธรรมการตลาด ไดเขามามี
บทบาทสํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานของพนั ก งานและเพิ่ ม
ประสิทธิผลการใหบริการ เพื่อสรางผลกําไรและสวน
แบงการตลาดใหกับธุรกิจ ทําใหธุรกิจสามารถอยูรอด
ในอนาคตไดอยางยั่งยืน
การมุงเนนวัฒนธรรมการตลาด (Marketing Culture Orientation) เปนการสรางคุณคาที่
ยึ ด ถื อ ร ว มกั น ขององค ก รในด า นการสร า งระเบี ย บ
กฎเกณฑ วิธกี ารในการปฏิบตั กิ ารจัดระเบียบตลอดจน
ระบบความเชื่อ คานิยม ความรู และเทคโนโลยีตาง ๆ
ในการบริหารการตลาด ซึ่งการมุงเนนวัฒนธรรมการ
ตลาดมีองคประกอบที่สําคัญ 4 ดาน ไดแก ดานความ
สัมพันธระหวางบุคคล ดานความสามารถในการขาย
ด า นการสื่ อ สารภายในและด า นการมุ  ง นวั ต กรรม
(Webster, 1995 : 7) ดังนั้นการมุงเนนวัฒนธรรมการ
ตลาด จึงมีความจําเปนในการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน
เปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ นโยบาย การกําหนด
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หลั ก การและโครงสร า งในคุ ณ ภาพการบริ ก ารเพื่ อ
เสริ ม สร า งศั ก ยภาพในการแข ง ขั น ภายใต ส ภาพ
แวดลอมที่มีการแขงขันกันอยางรุนแรงและเพื่อใหทัน
กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ศักยภาพในการแขงขัน (Competitiveness) เป น ความสามารถของบริ ษั ท ที่ จ ะประสบ
ความสําเร็จในการแขงขันในสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
เดียวกัน ในการออกแบบ การผลิตสินคาและบริการ
หรือการใหขอเสนอที่ดีกวาคูแขงขัน โดยพิจารณาจาก
คุณภาพและราคา เพือ่ เพิม่ สวนแบงการตลาด สรางผล
กําไร และทําใหธุรกิจมีความสามารถดําเนินงานตอไป
ไดอยางยัง่ ยืนซึง่ ศักยภาพในการแขงขัน มีองคประกอบ
ที่สําคัญ 3 ดาน ไดแก ดานผลิตภาพของบุคลากร ดาน
ประสิทธิภาพการบริการลูกคา และดานสวนแบงการ
ตลาด (Lee and Other, 2014 : 3-5) ดังนั้นหากธุรกิจ
ใดมี ค วามสามารถในการแข ง ขั น สู ง จะทํ า ให ธุ ร กิ จ
ประสบความสําเร็จ มีการเติบโต และสรางผลกําไรให
กับผูประกอบการไดอยางยั่งยืน
ธุรกิจโรงแรม (Hotel Business) เปนหนึง่
ในธุ ร กิ จ หลั ก ของอุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย ว ที่ มี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและการคา
ของประเทศไทยเนื่ อ งจาก ธุ ร กิ จ โรงแรม มี ค วาม
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การสงเสริม
การทองเทีย่ วของภาครัฐ ทําใหชาวตางชาติเดินทางเขา
มาทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น โดยในป 2557
มีนักทองเที่ยวชาวตางชาติประมาณ 24.80 ลานคน
(ม.ค. - ธ.ค. 2557) สรางรายไดใหกบั ประเทศไทยมูลคา
สูงถึง 1.14 ลานลานบาท (การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย,
2557 : เว็บไซต) ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยมีการ
ยกระดับคุณภาพและความพรอมในการใหบริการ ดัง
จะเห็นไดจากการที่มีผูประกอบการดําเนินธุรกิจอยาง
หลากหลายทัว่ ประเทศ สงผลใหเกิดการแขงขันทางการ
ตลาด ในธุรกิจโรงแรมสูงขึ้นทั้งจากคูแขงรายเดิมและ
รายใหม ภาพรวมของธุรกิจโรงแรมของประเทศไทย
เปนดัชนีในการชีว้ ดั แนวโนมของธุรกิจโรงแรมทีเ่ ติบโต
ขึน้ ป พ.ศ.2557 ประเทศไทยมีรายไดจากนักทองเทีย่ ว
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ระหวางประเทศโดยรวม 1.13 ลานลานบาท และ
มีจาํ นวนนักทองเทีย่ ว ถึง 24.7 ลานคน (ศูนยวจิ ยั กสิกร
ไทย, 2557 : เว็บไซต)เมือ่ ปจจัยทางเศรษฐกิจดีขนึ้ และ
สถานการณบานเมืองสงบ ภาครัฐเขามามีบทบาทใน
การสรางความเชือ่ มัน่ ใหกบั นักทองเทีย่ ว อีกทัง้ ยังออก
มาตรการหลายประการเพือ่ กระตุน การทองเทีย่ ว ทําให
มีนักทองเที่ยวเขามาในประเทศไทยมากขึ้น สงผลให
ธุรกิจโรงแรมตองปรับตัวรับการเปลีย่ นแปลงรับสภาวะ
การแขงขันนี้ โดยการมุง เนนวัฒนธรรมการตลาดจะเขา
มามีบทบาทสําคัญในการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันเพื่อความสําเร็จของธุรกิจทั้งในปจจุบันและ
อนาคต
จากเหตุผลทีก่ ลาวมาแลวขางตน ผูว จิ ยั จึง
มี ค วามสนใจศึ ก ษาวิ จั ย ผลกระทบของการมุ  ง เน น
วัฒนธรรมการตลาดทีม่ ตี อ ศักยภาพในการแขงขันของ
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึ ก ษาว า การมุ  ง เน น วั ฒ นธรรมการตลาดมี ผ ลต อ
ศักยภาพในการแขงขันหรือไม อยางไร โดยทําการ
เก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากผู  บ ริ ห ารธุ ร กิ จ โรงแรมใน
ประเทศไทย ผลลัพธที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปใช
เปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน
ธุรกิจโรงแรมใหเกิดประโยชนสงู สุดแกองคกร อีกทัง้ ยัง
ใชเปนแนวทางในการสรางการมุงเนนวัฒนธรรมการ
ตลาด เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันที่ดี สงผล
ตอการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนแกธุรกิจโรงแรม
ในประเทศไทยตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมุงเนนวัฒนธรรมการ
ตลาดของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาศักยภาพในการแขงขันของ
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
3. เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางการ
มุงเนนวัฒนธรรมการตลาดกับศักยภาพในการแขงขัน
ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
4. เพื่อทดสอบผลกระทบของการมุงเนน
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วัฒนธรรมการตลาดทีม่ ตี อ ศักยภาพในการแขงขันของ
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย

กรอบแนวคิดของการวิจัย
การวิจัย เรื่องผลกระทบของการมุงเนน
วัฒนธรรมการตลาดทีม่ ตี อ ศักยภาพในการแขงขันของ
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ดังนี้
1. การมุ  ง เน น วั ฒ นธรรมการตลาด
(Marketing Culture Orientation)โดยประยุกตจาก
แนวคิดวัฒนธรรมการตลาดของ Webster (1995 : 7)
ประกอบดวย
1.1 ดานความสัมพันธระหวางบุคคล
(Interpersonal Relationships)
1.2 ดานความสามารถในการขาย
(Selling Task Capability)
1.3 ดานการสือ่ สารภายใน (Internal
Communication)
1.4 ดานการมุงนวัตกรรม (Innovativeness)
2. ศักยภาพในการแขงขัน (Competitiveness) โดยประยุกตจากแนวคิดศักยภาพในการ
แขงขันของ Lee และคณะ (2014 : 3-5)ประกอบดวย
2.1 ด า นผลิ ต ภาพของบุ ค ลากร
(Labor Productivity)
2.2 ดานประสิทธิภาพการบริการ
ลูกคา (Efﬁciency of Customer Service)
2.3 ดานสวนแบงการตลาด (Market
Share)
วิธีการดําเนินงานวิจัย
1. กระบวนการและวิ ธี ก ารเลื อ กกลุ  ม
ตัวอยาง
ในกระบวนการเลือกกลุม ตัวอยางสําหรับ
การวิจยั ครัง้ นี้ ประชากร (Population) ทีใ่ ชในการวิจยั
ไดแก ผูบริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย จํานวน

2,993 คน (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2557 :
เว็บไซต) กลุม ตัวอยาง (Sample) ทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก
ผูบริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย จํานวน 340 คน
โดยเปดตารางเคอรซแี่ ละมอรแกน (บุญชม ศรีสะอาด,
2545 : 43) และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ
(Stratiﬁed Random Sampling) โดยจํ า แนก
ผูบริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยตามภูมิภาคและ
กําหนดกลุม ตัวอยางตามสัดสวน และเลือกตัวอยางโดย
ใชการสุม ตามระบบ ผูว จิ ยั สงแบบสอบถามจํานวน 340
ชุด ปรากฏวาเมือ่ ครบกําหนดในการเก็บแบบสอบถาม
ไดรับแบบสอบถามตอบกลับทั้งสิ้น 184 ชุด เปน
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณทั้งสิ้น 156 ชุด อัตรา
ผลตอบกลับคิดเปนรอยละ 45.88 ซึ่งสอดคลองกับ
Aaker, Kumar และ Day (2001) ที่ไดเสนอวาการสง
แบบสอบถามตองมีอตั ราตอบกลับอยางนอยรอยละ 20
จึงถือวายอมรับได
2. การวัดคุณลักษณะของตัวแปร
2.1 การมุงเนนวัฒนธรรมการตลาด
สามารถจําแนกออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 1) ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลจํานวน 5 ขอ 2) ความสามารถในการ
ขาย จํานวน 5 ขอ3) การสื่อสารภายในจํานวน 5 ขอ
และ 4) การมุงนวัตกรรมจํานวน 5 ขอ
2.2 ศักยภาพในการแขงขัน จําแนก
ออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 1) ผลิตภาพของบุคลากรจํานวน
5 ขอ 2) ประสิทธิภาพการบริการลูกคา จํานวน 5 ขอ
และ 3) สวนแบงการตลาดจํานวน 5 ขอ
3. คาความเชื่อมั่นและคาอํานาจจําแนก
ผูวิจัยไดทดสอบความเที่ยงตรงความเชื่อ
มั่นและคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยทําการตรวจสอบ
ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาผ า นการพิ จ ารณาของ
ผู  เ ชี่ ย วชาญ และหาค า ความเชื่ อ มั่ น ของเครื่ อ งมื อ
(Reliability) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
Coefﬁcient) ตามวิธีของครอนบาคซึ่งการมุงเนน
วั ฒ นธรรมการตลาด มี ค  า สั มประสิ ท ธิ์ แอลฟา อยู 
ระหวาง 0.841-0.910และศักยภาพในการแขงขันมีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา อยูระหวาง 0.872-0.916 การ
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(r) อยูระหวาง 0.677-0.919 และศักยภาพในการ
แขงขันมีคา อํานาจจําแนก (r) อยูร ะหวาง 0.522-0.847
ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ตาราง 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมุงเนนวัฒนธรรมการตลาดโดยรวมและเปนรายดานของผูบริหารธุรกิจโรงแรม
ในประเทศไทย
การมุงเนนวัฒนธรรมการตลาด
1. ดานความสัมพันธระหวางบุคคล
2. ดานความสามารถในการขาย
3. ดานการสื่อสารภายใน
4. ดานการมุงนวัตกรรม
โดยรวม
จากตาราง1พบวา ผูบริหารธุรกิจโรงแรม
ในประเทศไทยมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีการ
มุงเนนวัฒนธรรมการตลาดโดยรวม อยูในระดับมาก
( = 3.84) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมาก



3.80
3.84
3.82
3.90
3.84

S.D.
0.91
0.89
0.89
0.83
0.88

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย
3 ลําดับแรก ดังนี้ ดานการมุงนวัตกรรม ( = 3.90)
ดานความสามารถในการขาย ( = 3.84)และดานการ
สื่อสารภายใน ( = 3.82)

ตาราง 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพในการแขงขันโดยรวมและเปนรายดานของผูบริหารธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทย
ศักยภาพในการแขงขัน
1. ดานผลิตภาพของบุคลากร
2. ดานประสิทธิภาพการบริการลูกคา
3. ดานสวนแบงการตลาด
โดยรวม
จากตาราง 2พบวาผูบริหารธุรกิจโรงแรม
ในประเทศไทยมี ค วามคิ ด เห็ น ด ว ยเกี่ ย วกั บ การมี
ศั ก ยภาพในการแข ง ขั น โดยรวม อยู  ใ นระดั บ มาก
( =3.90) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมาก



3.75
3.86
4.09
3.90

S.D.
0.85
0.85
0.87
0.86

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก

ทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3
ลําดับแรก ดังนี้ ดานสวนแบงการตลาด ( = 4.09)
ดานประสิทธิภาพการบริการลูกคา ( = 3.86) และ
ดานผลิตภาพของบุคลากร ( = 3.75)
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สํ า หรั บ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู  วิ จั ย ได ใ ช ก าร
วิเคราะหสหสัมพันธพหุคูณ การวิเคราะหการถดถอย
อยางงาย และการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณใน
การทดสอบผลกระทบระหวางการมุงเนนวัฒนธรรม
การตลาดที่ มี ต  อ ศั ก ยภาพในการแข ง ขั น ของธุ ร กิ จ
โรงแรมในประเทศไทยซึ่งเขียนเปนสมหาร ดังนี้
สมการ Y= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 +β4X4

เมือ่ Y แทน ศักยภาพในการแขงขันโดยรวม
X1 แทน ศักยภาพในการแขงขันดานความ
สัมพันธระหวางบุคคล
X2 แทน ศักยภาพในการแขงขันดานความ
สามารถ ในการขาย
X3 แทน ศักยภาพในการแขงขันดานการ
สื่อสาร ภายใน
X4 แทน ศักยภาพในการแขงขันดานการ
มุงนวัตกรรม

ตาราง 3 การวิเคราะหสหสัมพันธของการมุง เนนวัฒนธรรมการตลาดทีม่ ตี อ ศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจโรงแรม
ในประเทศไทย
ตัวแปร


S.D.
Y
X1
X2
X3
X4

Y
3.90
0.55
0.554*

X1
3.80
0.71
0.489*

X2
3.84
0.76
0.379*
0.613*

X3
3.82
0.76
0.506*
0.436*
0.441*

X4
3.90
0.69

VIF

0.674*
0.531*
0.543*

2.199
1.730
1.487
2.166

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

*

จากตาราง 3 พบวา ตัวแปรอิสระแตละ
ด า นมี ค วามสั ม พั น ธ กั น ซึ่ ง อาจเกิ ด จากป ญ หา
Multicollinearity ดังนั้น ผูวิจัยจึงทําการทดสอบ
Multicollinearity โดยใช VIF ปรากฏวาคา VIF ของ

ตัวแปรอิสระ การมุง เนนวัฒนธรรมการตลาดมีคา ตัง้ แต
1.487-2.199 ซึ่งมีคานอยกวา 10 แสดงวา ตัวแปร
อิสระมีความสัมพันธกันในระดับที่ไมกอใหเกิดปญหา
Multicollinearity(Black. 2006 : 585)
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ตาราง 4 การทดสอบความสัมพันธของการมุง เนนวัฒนธรรมการตลาดทีม่ ตี อ ศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจโรงแรม
ในประเทศไทย
การมุงเนนวัฒนธรรมการตลาด

ศักยภาพในการแขงขันโดยรวม (Y)
สัมประสิทธิ์
ความคลาดเคลื่อน
การถดถอย
มาตรฐาน
คาคงที่ (a)
1.795
0.234
ดานความสัมพันธระหวางบุคคล (X1)
0.226
0.074
ดานความสามารถในการขาย (X2)
0.134
0.062
ดานการสื่อสารภายใน (X3)
0.057
0.057
ดานการมุงนวัตกรรม (X4)
0.132
0.076
F = 21.927 p = 0.000 Adj R2 = 0.351
*

t

p-value

7.672*
3.063*
2.181*
1.005
1.739

<0.001
0.003
0.031
0.317
0.084

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

จากตาราง 4 พบวา 1) การมุง เนนวัฒนธรรม
การตลาดดานความสัมพันธระหวางบุคคล มีความ
สั ม พั น ธ แ ละผลกระทบเชิงบวกกับ ศัก ยภาพในการ
แขงขันโดยรวม เนื่องจากทรัพยากรมนุษยมีความ
สําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาองคกร ถาองคกรใดมี
พนักงานที่มีความสัมพันธระหวางบุคคลเปนอยางดี
ยอมสงผลใหองคกรนั้นมีโอกาสในความสําเร็จและ
เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งที่ยากที่สุดในการบริหาร
คือ พนักงานเชนกัน เพราะพนักงานแตละคนมีความ
แตกตางกัน ทั้งดานทัศนคติ ความรูความสามารถการ
รับรู สภาพแวดลอมของแตละบุคคลที่สงผลตอการ
ทํ า งาน ดั ง นั้ น ผู  บ ริ ห ารจึ ง จํ า เป น ที่ จ ะต อ งเข า ใจ
พนักงานภายในองคกร และสรางความสัมพันธระหวาง
บุคคลที่ดี เพื่อสรางศักยภาพในการแขงขันขององคกร
สอดคลองกับงานวิจัยของ Jiménez และคณะ (2006
: 694-708) พบว า การมุ  ง เน น ทางการตลาดเป น
กิจกรรมทางการตลาดขององคกรในการทําความเขาใจ
เกีย่ วกับความตองการของลูกคาทัง้ ปจจุบนั และอนาคต
เพื่อใหองคกรสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดรวมถึงการหาขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของคูแขงและสภาพแวดลอมในการแขงขันเพื่อนํา

ขอมูลนัน้ มาประยุกตใชเพือ่ สรางความไดเปรียบในการ
แขงขันกระบวนการการเรียนรูข ององคกรมีผลกระทบ
เชิงบวกตอการมุงเนนทางการตลาดซึ่งเปนกลยุทธ
สําคัญในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยาง
ยัง่ ยืนใหกบั องคกรโดยการสรางความรูใ หมของสมาชิก
ในองคกรในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมทัง้ ภายในและภายนอกองคกรแลวมีนาํ
ความรูนั้นมาแลกเปลี่ยนกันระหวางสมาชิกในองคกร
นอกจากนีก้ ารมุง เนนทางการตลาดและการเรียนรูข อง
องคยังมีผลกระทบเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของ
องคกรโดยรวม2) การมุงเนนวัฒนธรรมการตลาด
ดานความสามารถในการขาย มีความสัมพันธและผลก
ระทบเชิงบวกกับศักยภาพในการแขงขันโดยรวม ดาน
ผลิ ต ภาพของบุ ค ลากร และด า นประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริการลูกคาเนื่องจากปจจุบันมีการแขงขันกันอยาง
รุนแรงทางดานการตลาดและยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น
องคกรจึงจําเปนตองเตรียมรับมือกับสถานการณที่
เปลีย่ นแปลงไปทัง้ ดานการตลาดและการบริหาร ดังนัน้
การมุ  ง เน น สร า งวั ฒ นธรรมการตลาดที่ เ น น ความ
สามารถในการขายใหกับบุคลากรและองคกร จึงเปน
สิ่งจําเปนเพื่อสรางศักยภาพการแขงขันอยางยั่งยืน
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สอดคลองกับงานวิจยั ของJaw และคณะ (2010 : 265277) ได ศึ ก ษาการพั ฒ นาการบริ ก ารใหม เ กี่ ย วกั บ
ลักษณะบริการ การมุง เนนการตลาดและความพยายาม
ในการทําใหนวัตกรรมเปนจริง พบวา ลักษณะของ
ธุรกิจการบริการที่มีความหลากหลาย และการมุงเนน
การตลาดที่ มี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกจะส ง ผลต อ
ทรั พ ยากรของบริ ษั ท และประสิ ท ธิ ภ าพด า นการ
พัฒนาการบริการใหมและความพยายามในการใช
นวัตกรรมที่มีอยูกับการมุงเนนการตลาด จะมีความ
สัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพการพัฒนาการบริการ
ใหมของบริษทั มากยิง่ ขึน้ ซึง่ ผูบ ริหารตองมีความเขาใจ
เกี่ยวกับความไดเปรียบทางการแขงขันดานนวัตกรรม
ของธุรกิจบริการที่มีความแตกตางจากธุรกิจที่มีตัว
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ป น สิ น ค า อย า งไรก็ ต ามหลั ก ฐานที่ พ บ
สนับสนุนธุรกิจบริการทีม่ คี วามหลากหลายมาก ดังนัน้
จึงสามารถที่จะศึกษาและพัฒนาแบบจําลองแนวคิดนี้
(Model) ไปใชตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัย
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไป
ใช
1.1 ผูบ ริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทย ควรใหความสําคัญกับการมุงเนนวัฒนธรรมการ
ตลาดด า นความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลด า นความ
สามารถในการขาย ดานการสื่อสารภายใน และดาน
การมุง นวัตกรรมโดยผูบ ริหารควรมุง มัน่ ในการวางแผน
กลยุทธอยางชัดเจน นําเสนอกิจกรรมตางๆที่เปน
ประโยชนตอลูกคาและพนักงาน มีการสงเสริมการ
ติดตอประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
1.2 ผูบ ริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทย ควรใหความสําคัญกับศักยภาพในการแขงขันดาน
ผลิตภาพของบุคลากร ดานประสิทธิภาพการบริการ
ลูกคาและดานสวนแบงการตลาดโดยผูบริหารควรมี
การกําหนดแนวทางการบริหารอยางมืออาชีพ สราง
จิตสํานึกใหเกิดกับขึ้นกับพนักงาน สื่อสารถึงความ

สําเร็จและเปาหมายขององคกร เพื่อตอบสนองตรง
ความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ
1.3 ผูบริหารธุรกิจโรงแรม ควรให
ความสําคัญในเรื่องทุนในการดําเนินงาน เนื่องจากมี
ความสําคัญตอการมุง เนนวัฒนธรรมการตลาดโดยรวม
เนื่องจากทุนในการดําเนินงานเปนสวนสําคัญในการ
สนับสนุน และผลักดันขับเคลือ่ นใหธรุ กิจดําเนินการได
อยางราบรื่น ผูบริหารธุรกิจโรงแรมควรใหความสําคัญ
กั บ ทุ น การดํ า เนิ น งานที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให ส ามารถ
บริ ห ารจั ด การภายใต ท รั พ ยากรที่ อ งค ก รมี ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด สามารถพัฒนาสินคาและบริการที่
ดีสรางความแตกตางเหนือคูแขงได
1.4 ผูบริหารธุรกิจโรงแรม ควรให
ความสําคัญกับที่ตั้งของธุรกิจ เนื่องจากมีความสําคัญ
ตอศักยภาพในการแขงขันโดยรวมและดานผลิตภาพ
ของบุคคลากร โดยที่ตั้งของธุรกิจแตกตางกันทําให
ลั ก ษณะการบริ ห ารแตกต า งกั น ทั้ ง ทางภู มิ ศ าสตร
วัฒนธรรม และบุคลากรในองคกรก็มสี ว นสําคัญในการ
ขับเคลือ่ นความสําเร็จขององคกร ดังนัน้ ผูบ ริหารธุรกิจ
โรงแรมควรใหความสําคัญกับการเลือกสถานที่ตั้งของ
กิจการใหอยูแหลงชุมชน มีความสะดวกสบายในการ
เดินทาง เพื่อสรางความไดเปรียบกับคูแขงขัน
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครัง้ ตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาผลกระทบและ
ความสัมพันธดานอื่นๆที่มีผลกระทบตอการมุงเนน
วัฒนธรรมการตลาด เชน ดานสภาพแวดลอม ดาน
จัดการขอรองเรียนดานการใหความชวยเหลือชุมชน
ดานการสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอก ที่จะสง
ผลตอศักยภาพในการแขงขัน เพือ่ สามารถนําขอมูลจาก
การวิจัยไปประยุกตใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 ควรใชกลุมตัวอยางอื่นนอกจาก
ธุ ร กิ จ โรงแรมในประเทศไทย เช น บริ ษั ท ที่ อ ยู  ใ น
ตลาดหลักทรัพยและธุรกิจสงออกอื่นๆ เปนตน ซึ่งถือ
เปนธุรกิจขนาดใหญ ทุนในการดําเนินงานมาก ผูบ ริหาร
จะใหความสําคัญในการวางแผนกลยุทธการตลาดอยาง
มืออาชีพ เพื่อใชเปนขอมูลและความคิดเห็นที่สามารถ
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นําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
2.3 ควรมีการศึกษาผลกระทบหรือ
ปจจัยอื่นๆ ที่มีตอความศักยภาพในการแขงขัน ไดแก
กลยุทธการตลาดออนไลน กลยุทธการคาสมัยใหม
กลยุทธการตลาดยุคดิจิตัล เปนตน เนื่องจากปจจุบัน
เทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญ กลยุทธในอดีตอาจ
จะใชไมไดผลจริงหรือเกิดผลชา ผูบริหารธุรกิจจําเปน
ตองใชกลยุทธใหมๆ เพื่อใหทันการเปลี่ยนแปลง
2.4 ควรมีการศึกษาวิจัย ผลกระทบ
ของตัวแปรแทรกอื่นๆ ที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ
อื่น เพื่อใหทราบถึงตัวแปรหรือปจจัยอื่นที่มีผลตอการ
สรางความอยูรอดขององคกรใหมากยิ่งขึ้น
สรุปผลการวิจัย
ผลกระทบของการมุงเนนวัฒนธรรมการ
ตลาดดานความสัมพันธระหวางบุคคล และดานความ
สามารถในการขาย มีความสัมพันธและผลกระทบ
เชิ งบวกกั บ ศั ก ยภาพในการแขงขัน โดยรวม ดังนั้น
ผูบริหารธุรกิจโรงแรมควรสงเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และดานความสามารถในการขาย โดย
การสรางความมั่นใจและไววางใจจะทําใหเกิดการ
ยอมรับในความสามารถซึ่งกันและกันกอใหเกิดการให
เกียรติและไววางใจกับเพือ่ นรวมงานในการทํางานรวม
กัน จะทําใหเกิดทัศนคติที่ดีตอกัน ยอมรับกลยุทธ
ทิศทางการดําเนินธุรกิจขององคกร และผูบ ริหารธุรกิจ
โรงแรมควรใหความสําคัญในเรื่องความสามารถขอ
งบุคลคลในการขายเปนสิ่งสําคัญในการติดตอสื่อสาร
กับผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพชวยผลักดันใหลูกคา
ใชสินคาหรือบริการ เพื่อเพิ่มยอดขาย และกําไรใหกับ
ธุรกิจรวมถึงธุรกิจเองก็ตอ งใหความสําคัญในการจัดหา
งานบุคคลทีเ่ หมาะสม จัดใหมกี ารฝกอบรมเพือ่ เพิม่ พูน
ความรู เสริมสรางประสบการณ และสรางทัศนคติเชิง
บวกในการปฏิ บั ติ ง าน และการให ร างวั ล สํ า หรั บ
พนักงานหรือลูกจางที่ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง
เพือ่ เปนขวัญกําลังใจ ทําใหพนักงานมีความกระตือรือรน
สงผลดีกับธุรกิจนั่นเอง
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