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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบด้านนวัตกรรมสู่ความส�ำเร็จของบริษัทผู้ให้บริการ
ด้ า นการจองที่ พั ก ออนไลน์ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ และมี ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ประกอบด้ ว ย 3 ขั้ น ตอน
(1) การศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (3) การวิเคราะห์และสรุป
ผล โดยผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การเลือกผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ปี ระสบการณ์ และเกีย่ วข้องกับงานวิจยั เพือ่ ท�ำการสัมภาษณ์เชิงลึก
ทั้งหมด 5 ท่าน โดยการตรวจสอบความเกี่ยวข้องขององค์ประกอบทางด้านนวัตกรรม และใช้การทดสอบ
ความชัดเจน และความถูกต้องด้วยวิธีการหาค่าความสอดคล้อง จากการทบทวนวรรณกรรมและสัมภาษณ์
เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จของบริษัทผู้ให้บริการด้านการจองที่พักออนไลน์
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านองค์กรแห่งนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย (1) โครงสร้างแบบมอบอ�ำนาจ (2) โครงสร้าง
พื้นฐาน (3) สังคมแห่งนวัตกรรม ในส่วนของนวัตกรรมการจัดการประกอบด้วย (1) กลยุทธ์ทางการตลาด
(2) การบริหารทรัพยากรบุคคล (3) ความร่วมมือของฝ่ายบริหาร (4) ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
ผลการศึกษาทีไ่ ด้ถกู ใช้เพือ่ สังเคราะห์ปจั จัยทีเ่ หมาะสมกับองค์ประกอบด้านนวัตกรรมทีน่ ำ� มาสูค่ วามส�ำเร็จใน
การด�ำเนินธุรกิจผู้ให้บริการด้านการจองที่พักออนไลน์
ค�ำส�ำคัญ: ผู้ให้บริการด้านการจองที่พักออนไลน์ องค์กรแห่งนวัตกรรม นวัตกรรมการจัดการ นวัตกรรมแห่ง
คุณค่า ความส�ำเร็จขององค์กร
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Abstract
This research was aimed to illustrate the innovation factors affecting the success
of online travel agents. This study was the quantitative research and the research
methodology was composed of three steps; (1) literature review (2) In-depth Interview and
(3) analysis and conclusion. The in-depth Interview was conducted with 5 experts to check
the relevance of the innovation factors and the content validity was examined by using Index
of Item Objective Congruence: IOC. From the literature review and in-depth interviews with
experts, the factor affecting the success of online travel agents was the organizational
innovation including (1) delegation structure (2) fulfillment infrastructure (3) innovative
society. The managerial innovation affecting the success of online travel agents was
consisted of (1) OTA marketing strategy (2) people capital (3) top management support
(4) technopreneurs. These findings were utilized to synthesize the innovation factors
influencing the success of the online travel agents.
Keywords: Online Travel Agents, Organizational innovation, Managerial Innovation, Value
Innovation, Organizational Success

บทน�ำ
ในปัจจุบนั จะพบว่าในประเทศไทยมีการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนทีเ่ ข้ามาส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบ
การท�ำธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) เพื่อให้เป็นไปตามกระแสในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีความแตกต่างจากธุรกิจขนาด
ย่อม (SME) ตรงที่ธุรกิจสตาร์ทอัพจะถูกออกแบบมาให้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด และมักจะพบ
กับอุปสรรค และปัญหาที่ท้าทายความสามารถเพื่อทดสอบศักยภาพในการแก้ปัญหาของบริษัทอยู่เสมอ
ซึ่งจากสถิติของส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า ผู้ประกอบการชาวไทยที่ประสบ
ความส�ำเร็จมีจ�ำนวนไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ และจากการศึกษาผลส�ำรวจของธุรกิจสตาร์ทอัพข้างต้นพบว่า
2 ใน 3 ของบริษัทเกิดใหม่ในภาคบริการอยู่ในธุรกิจบริการรูปแบบดั้งเดิม (Traditional Service) อีกทั้ง
การท่องเที่ยวยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอีกด้วย จึงส่งผลให้การเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศนั้น
ขยายตัว และปัจจัยส�ำคัญ คือ ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ที่เข้ามาช่วยให้การค้นหาข้อมูล
การวางแผนเดินทางตลอดจนการจองและจ่ายเงินไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ซึ่งในปี 2560 ประชากรโลกเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตมีจ�ำนวน 3.8 พันล้านคน สามารถคิดเป็นร้อยละ 51 ของประชากรทั้งหมด และกว่าครึ่งของ
นักท่องเทีย่ วดังกล่าวใช้ชอ่ งทางการจองผ่านออนไลน์ ซึง่ อุตสาหกรรม การท่องเทีย่ วมีความเกีย่ วข้องกับธุรกิจ
หลากหลาย ธุรกิจที่ดึงดูดเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด คือ ธุรกิจที่พัก โดยในปี 2559 นักท่องเที่ยวที่
เข้ามาเที่ยวประเทศไทยโดยเฉลี่ยจ่ายค่าที่พักคิดเป็นร้อยละ 26 ของค่าใช้จ่ายใน การท่องเที่ยวทั้งหมดท�ำให้
การประกอบธุรกิจทีพ่ กั ได้รบั ความนิยม และเป็นธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันสูงแต่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญ คือ การเข้าถึงนักท่องเทีย่ ว
ในยุคปัจจุบันที่ใช้บริการโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น การขายห้องพักที่พัฒนาพร้อมกับความก้าวหน้าของโลก
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อินเตอร์เน็ต คือ บริษทั ผูใ้ ห้บริการด้านการจองทีพ่ กั ออนไลน์ หรือ Online Travel Agent (OTA) ซึง่ เป็นธุรกิจ
ตัวกลางออนไลน์เชื่อมโยงระหว่างธุรกิจที่พักกับนักท่องเที่ยว โดยรวบรวมที่พักหลาย ๆ แห่งมารวมไว้บน
แอพพลิเคชั่นของตน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเปรียบเทียบราคา และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของที่พักที่
ต้องการท�ำการจอง ตลอดจนจ่ายเงินได้ในที่เดียว (One Stop Service) ด้วยความสะดวกดังกล่าว บริษัท
ผู้ให้บริการด้านการจองที่พักออนไลน์จึงกลายเป็นช่องทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวในการจองห้องพักที่เป็น
ที่รู้จัก อาทิ Agoda, Expedia, Booking.com และ Hotels.com รายได้ของบริษัทผู้ให้บริการด้านการจอง
ทีพ่ กั ออนไลน์ดงั กล่าวมาจากการคิดค่าส่วนต่างจากธุรกิจทีพ่ กั ทีท่ ำ� การขายห้องพักผ่านบริษทั ผูใ้ ห้บริการด้าน
การจองที่พักออนไลน์ ซึ่งธุรกิจที่พักต้องยอมเสียรายได้ส่วนนี้เพื่อแลกกับโอกาสที่จะท�ำให้นักท่องเที่ยวรู้จัก
มากขึ้น (อารยา จันทร์สกุล, 2560)
ปัจจุบันในประเทศไทยมีบริษัทผู้ให้บริการด้านการจองที่พักออนไลน์ (Online Travel Agent)
ทีป่ ระสบความส�ำเร็จมีเพียงจ�ำนวนน้อยราย จึงท�ำให้เกิดเป็นค�ำถามงานวิจยั ทีว่ า่ บริษทั ผูใ้ ห้บริการด้านการจอง
ที่พักออนไลน์ควรท�ำอย่างไรจึงจะท�ำให้บริษัทประสบความส�ำเร็จ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาใน
บริษทั ผูใ้ ห้บริการด้านการจองทีพ่ กั ออนไลน์ (Online Travel Agent) ทีป่ ระสบความส�ำเร็จ เพือ่ ศึกษาว่าปัจจัย
ด้านองค์กรแห่งนวัตกรรม (Organization innovation), นวัตกรรมการจัดการ (Managerial Innovation)
และนวัตกรรมแห่งคุณค่า (Value Innovation) มีผลต่อความส�ำเร็จขององค์กรอย่างไร และบริษัทผู้ให้บริการ
ด้านการจองที่พักออนไลน์จ�ำเป็นต้องส่งเสริม หรือมีปัจจัยพื้นฐานใดบ้างที่จะท�ำให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลเหนือคู่แข่งได้

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางด้านองค์กรแห่งนวัตกรรม (Organization innovation) นวัตกรรม
การจัดการ (Managerial Innovation) และนวัตกรรมแห่งคุณค่า (Value Innovation) สู่ความส�ำเร็จของ
บริษัทผู้ให้บริการด้านการจองที่พักออนไลน์แห่งหนึ่งที่ประสบความส�ำเร็จ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. องค์กรแห่งนวัตกรรม (Organization Innovation) เป็นการใช้ความรูค้ วามสามารถในการบริหาร
และการจัดการน�ำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร รูปแบบการท�ำงาน ซึ่งการสร้างบรรยากาศและ
การให้อสิ ระในการท�ำงานแก่พนักงานจะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เกิดสิง่ ใหม่ ๆ เพือ่ น�ำมาพัฒนาองค์กรให้
เกิดประสิทธิภาพ
1) โครงสร้างแบบมอบอ�ำนาจ (Delegation Structure) โดย Mckeown (2008) กล่าวว่า องค์กร
ที่ได้รับการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงในด้านกระบวนการความคิดจะก่อให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ สามารถสร้าง
ความแตกต่าง และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งจะสอดคล้องกับ Gibbons (1997) ที่ว่าการน�ำแนวคิดใหม่ ๆ
มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตสินค้า กระบวนการบริการ รวมถึงการบริหารจัดการองค์กรในรูปแบบ
ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันคู่แข่ง โดย Tidd, Pavitt and Bessant (2001) ได้ให้องค์ประกอบของ
นวัตกรรมขององค์กรมีดงั นี้ บุคคลส�ำคัญ (Key Individual) คือ บุคคลทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญในการปฏิบตั ิ
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ท�ำงาน มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทักษะด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและข้ามสายงาน Brooke (2008)
มีอ�ำนาจหน้าที่ มีความสัมพันทั้งภายใน และภายนอกองค์กร การฝึกอบรมและพัฒนา (Stretching Training
and Development) เนื่องจากองค์ความรู้ และทักษะความเชี่ยวชาญมีความส�ำคัญต่อการสร้างนวัตกรรม
องค์กร ซึ่งการฝึกอบรม และพัฒนาจึงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นควบคู่กับบุคลากรภายในองค์กร การสนับสนุนให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร บุคลากรจึงจะต้องมีทักษะที่จ�ำเป็น และมี
ความมัน่ ใจทีเ่ หมาะสมในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ การให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนากลยุทธ์ และฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
บุคลากรในระยะยาว
2) โครงสร้างพืน้ ฐาน (Fulfillment Infrastructure) เป็นปัจจัยส�ำคัญทีช่ ว่ ยสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน เนื่องจากการจัดการทรัพยากรที่มีอย่างเหมาะสมและการน�ำไปใช้มีผลอย่างยิ่งต่อการด�ำเนินการ
ภายในองค์กร โดย Hay Group (2005) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยในการพัฒนาองค์กรนวัตกรรม โดย
การสร้างนวัตกรรมองค์กรให้ส�ำเร็จนั้นจะต้องมีสิ่งที่เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งองค์กรจะต้องให้
ความส�ำคัญเกีย่ วกับการลงทุนในด้านนวัตกรรม เพือ่ ช่วยสนับสนุนทรัพยากรทีส่ ามารถสร้างกระบวนความคิด
รวมถึงผู้น�ำจะต้องให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร จากผลการศึกษางานวิจัย
องค์กรทีเ่ ป็นผูน้ ำ� ด้านนวัตกรรม พบว่า มีการลงทุนด้านงานวิจยั และพัฒนาท�ำให้เกิดการพัฒนาองค์กรมากกว่า
องค์กรอื่น การพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มทักษะ และความสามารถของบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ร่วมด้วยการส่งเสริมให้มีแนวคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Idea) และการสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน
ในองค์กร Albino and Gorgoglione (2004)
3) สังคมแห่งนวัตกรรม (Innovative Society) บรรยากาศในการท�ำงานในองค์กร ที่มี
ความเหมาะสม ยืดหยุ่นและมีระบบที่ช่วยส่งเสริมการเสนอความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงการท�ำกิจกรรม
ร่วมกันของบุคลากรภายในองค์กร เพือ่ ให้พนักงานในทุกระดับและทุกฝ่ายมีความสัมพันทีด่ ตี อ่ กัน ท�ำให้องค์กร
เกิดการเรียนรู้ และมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นในกระบวนการการท�ำงาน การสร้างบรรยากาศในการท�ำงานของ
องค์กรที่เป็นผู้น�ำทางด้านนวัตกรรมจะมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์ และสร้างสิ่งใหม่ ๆ
จะมีความยืดหยุ่นใน การยอมรับความคิดใหม่ ๆ ที่ได้จากการพัฒนาการก�ำหนดทิศทางในการพัฒนา
(Direction) และการคิดริเริ่ม (Initiative) ซึ่งจะส่งเสริมนวัตกรรมของผู้บริหารและพนักงานในองค์กร
Abubakar, Hamzah and Maher (2017)
2. นวัตกรรมการจัดการ (Managerial Innovation) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จขององค์กร
ความสามารถด้านการบริหารเกิดจากการที่ผู้น�ำองค์กรมีการให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความสามารถของ
ตนเองในการน�ำองค์กร และบุคลากรขององค์กรให้สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้น�ำจะเรียนรู้
และเข้าใจความต้องการขององค์กร (Kearney et al., 2014) ซึ่งสอดคล้องกับ Lado et al. (1992) ที่กล่าว
ว่า นวัตกรรมการจัดการประกอบด้วย ผูน้ ำ� เชิงเปลีย่ นผ่าน กลยุทธ์องค์การ การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร และ
การปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคล จึงสามารถสรุปได้ว่าแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย
1) กลยุทธ์ทางการตลาด (OTA Marketing Strategy) การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรเป็น
สิ่งส�ำคัญในการแข่งขันกับคู่แข่งภายในตลาดเดียวกัน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์/บริการขององค์กรยังเป็นผู้น�ำใน
อุตสาหกรรมนี้ และสามารถคงไว้ซึ่งความจงรักษาภักดีต่อผลิตภัณฑ์/บริการของลูกค้า
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2) การบริหารทรัพยากรบุคคล (People Capital) ประกอบไปด้วยการสรรหาบุคลากร
การประเมินการให้รางวัล การฝึกอบรม และการพัฒนาการมีส่วนร่วมของพนักงาน
3) ความร่วมมือของฝ่ายบริหาร (Top Management Support) การให้ความร่วมมือของ
ฝ่ายบริหารซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการด�ำเนินกิจการขององค์กร รวมไปถึงการท�ำงานของพนักงานภายในองค์กร
4) ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี (Technopreneurs) ผู้น�ำต้องมีการก�ำหนด Vision/mission
ถ่ายทอดกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กร และต้องเป็น Role model ในการท�ำงานให้กับบุคลากรในองค์กร
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายขององค์กร
3. นวัตกรรมแห่งคุณค่า (Value Innovation) คือ นวัตกรรมที่เพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร เช่น
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือนวัตกรรมกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพขององค์กร
ให้สูงกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน เป็นต้น โดย Shengbin, H. and Bo, Y. (2011) กล่าวว่า นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในเชิงพาณิชย์ที่ได้ให้ดีขึ้นหรือเป็นสิ่งใหม่
ในตลาด ในส่วนของนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) เป็นการเปลี่ยนแนวทาง หรือวิธีการผลิต
สินค้า หรือการให้บริการในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากเดิม หรือจะเป็นในส่วนของการช่วยให้ระบบ
การท�ำงานขององค์กรง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง W. Chan and Rene M. (2017) ได้กล่าวไว้ว่า
นวัตกรรมแห่งคุณค่าคือหัวใจส�ำคัญของของการสร้างความส�ำเร็จให้แก่องค์กร ซึ่งนวัตกรรมแห่งคุณค่าจะน�ำ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ไปเชื่อมโยงกับเรื่องคุณค่าหรือประโยชน์ที่มีให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งนวัตกรรมแห่งคุณค่าจึงประกอบ
ไปด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ นวัตกรรมการจัดการ (Managerial Innovation) และองค์กรแห่งนวัตกรรม
(Organization Innovation) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Shengbin, H. and Bo, Y. (2011) ที่ได้วิเคราะห์
ถึงความเชื่อมโยงกันของนวัตกรรมจัดการและองค์กรแห่งนวัตกรรมมีผลต่อความส�ำเร็จขององค์กร
4. ความส�ำเร็จขององค์กร (Organization Success) คือ องค์กรสามารถท�ำก�ำไรได้จากผลิตภัณฑ์/
บริการขององค์กร และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์/บริการ (Colin, C. C. and Eric, C. S., 2008)
สามารถสร้างความจงรักภักดีในลูกค้าของตนได้ รวมไปถึงสามารถคงไว้ซึ่งพนักงานที่มีควาเชี่ยวชาญใน
สายงานของตนได้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย
1) การสร้างความผูกพันธ์กับลูกค้า (Customer Engagement) ลูกค้ามีความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์/บริการขององค์กร โดยมีตัวชี้วัดเป็นการ Complain จากลูกค้า
2) การรักษาพนักงานให้อยูก่ บั องค์กร (Employee Retention) การให้สวัสดิการทีด่ แี ก่พนักงาน
การประเมินผลวัดผลการท�ำงานทีส่ มเหตุสมผล การเปิดโอกาสในพนักงานแสดงความคิดเห็นและข้อสงสัย โดย
มีการวัดผลจาก %Turn over ของพนักงาน
3) การสร้างความผูกพันธ์กบั คูค่ า้ (Partner Relationship) คือ การบริหารความสัมพันกับบริษทั
คู ่ ค ้ า จะช่ ว ยให้ ช ่ อ งทางเหล่ า นี้ ส ามารถขายสิ น ค้ า ให้ กั บ ลู ก ค้ า ได้ โ ดยตรง เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถใน
การแลกเปลี่ยนข่าวสารและกระจายข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ท�ำการบูรณาการการเป็นผู้น�ำ การก�ำหนดราคา
การโปรโมทสินค้า การก�ำหนดรายละเอียดค�ำสั่งซื้อ และความพร้อมของสินค้า
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กรอบแนวคิด
โครงสรางแบบมอบอำนาจ
โครงสรางพื้นฐาน

องคกรแหงนวัตกรรม

สังคมแหงนวัตกรรม
กลยุทธทางการตลาด
การบริหารทรัพยากรบุคคล

นวัตกรรมการจัดการ

ความรวมมือของฝายบริหาร
ผูประกอบการดานเทคโนโลยี
การสรางความผูกพันกับลูกคา
การรักษาพนักงานใหอยูกับองคกร

ความสำเร็จขององคกร

การสรางความผูกพันกับคูคา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
ที่มา: ผู้วิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อองค์ประกอบด้านนวัตกรรมสู่ความส�ำเร็จของบริษัท
ผู้ให้บริการด้านการจองที่พักออนไลน์ (Online Travel Agent) โดยมีขั้นตอนในการด�ำเนินการวิจัย
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
1. การศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง (Literature Review) โดยจะได้องค์ประกอบ
ด้านนวัตกรรมสู่ความส�ำเร็จของบริษัทผู้ให้บริการด้านการจองที่พักออนไลน์ (Online Travel Agent) และ
ความหมายเชิงทฤษฎี (Theoretical Definition) ของแต่ละองค์ประกอบ
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2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) คือ การน�ำองค์ประกอบหลักพร้อมทั้งองค์ประกอบ
ย่อยมา สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญสอบถามความคิดเห็น เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และความสอดคล้องของ
องค์ประกอบย่อยกับบริบทของปัจจัยความส�ำเร็จของบริษัทผู้ให้บริการด้านการจองที่พักออนไลน์ โดยผู้วิจัย
ได้ท�ำการเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และมีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อท�ำการสัมภาษณ์มีทั้งหมด 5
ท่าน ประกอบไปด้วย หัวหน้าระดับสูงฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 1 ท่าน หัวหน้าฝ่ายบุคคล 1 ท่าน หัวหน้า
ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร 1 ท่าน หัวหน้าฝ่ายการเงิน 1 ท่าน พนักงานฝ่ายสารสนเทศ 1 ท่าน โดยผู้วิจัยน�ำโมเดล
และงานวิจยั ต่าง ๆ ทีไ่ ด้ทำ� การทบทวนมาน�ำเสนอให้ผเู้ ชีย่ วชาญท�ำการตรวจสอบ และเสนอแนะพร้อมทัง้ ปรับ
แก้ในกรณีที่องค์ประกอบบางตัวไม่สอดคล้องกับบริบทของงานวิจัย และการตรวจสอบความเกี่ยวข้อง
องค์ประกอบของนวัตกรรมจะใช้การทดสอบความชัดเจน และความถูกต้อง (Content Validity) ด้วยวิธีการ
หาค่าความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของระหว่างองค์ประกอบย่อย (Sub
Element) กับบริบทงานวิจัยซึ่งมีเกณฑ์การค�ำนวณหา ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ดังนี้
เกณฑ์คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญต่อองค์ประกอบแต่ละข้อ คือ ถ้า R = +1 หมายความว่า
องค์ประกอบนั้นสอดคล้องกับบริบทของความส�ำเร็จของบริษัทผู้ให้บริการด้านการจองที่พักออนไลน์, R = 0
หมายความว่าไม่แน่ใจว่าองค์ประกอบนั้นสอดคล้องกับบริบทของความส�ำเร็จของบริษัทผู้ให้บริการด้าน
การจองทีพ่ กั ออนไลน์, R = -1 หมายความว่าองค์ประกอบนัน้ ไม่สอดคล้องกับบริบทของความส�ำเร็จของบริษทั
ผู้ให้บริการด้านการจองที่พักออนไลน์ และถ้า IOC > 0.50 หมายความว่าองค์ประกอบนั้นวัดได้เหมาะสมกับ
บริบทของความส�ำเร็จของบริษัทผู้ให้บริการด้านการจองที่พักออนไลน์ แต่ถ้า IOC < 0.50 คือ องค์ประกอบ
นั้นไม่เหมาะสมกับบริบทของความส�ำเร็จของบริษัทผู้ให้บริการด้านการจองที่พักออนไลน์ ควรท�ำการตัด
องค์ประกอบนั้นออก
3. การวิเคราะห์และสรุปผล (Analysis and Conclusion) ผูว้ จิ ยั น�ำผลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ เพื่อหาความสอดคล้องขององค์ประกอบกับบริบทงานที่ศึกษา รวมไปถึง
การอภิปรายผลโดยการเทียบเคียงความสอดคล้องกับบทความงานวิจัยอื่น และสรุปออกมาเป็นองค์ประกอบ
ของความส�ำเร็จของบริษัทผู้ให้บริการด้านการจองที่พักออนไลน์ (Online Travel Agent)

ผลการศึกษา
จากการด�ำเนินการวิจัยทั้งในการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature
Review) และผลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ (In-depth Interview) ข้างต้นท�ำให้ทราบถึงความหมาย
เชิงปฏิบัติการ (Operational Definition) ของปัจจัยหลัก จึงสามารถระบุรายละเอียดขององค์ประกอบย่อย
ได้ดังต่อไปนี้
1. องค์กรแห่งนวัตกรรม (Organization Innovation) ในบริบทของบริษัทผู้ให้บริการด้านการจอง
ที่พักออนไลน์ (Online Travel Agent) คือ การให้ความอิสระในการท�ำงานแก่พนักงานเพื่อก่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้เกิดมูลค่า หรือประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์
แก่บริษัท
1) โครงสร้างแบบมอบอ�ำนาจ (Delegation Structure) คือ การที่ทุกคนสามารถคิดและ
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ตัดสินใจ ได้เองโดยไม่ต้องรอหัวหน้า จะช่วยลดผลกระทบเมื่อเกิดปัญหาขึ้นและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
อีกทั้งยังท�ำให้ภายในทีมมีการสื่อสารกันมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ทุกคนเข้าใจงานและมีการอัพเดตข้อมูลอยู่
ตลอดเวลา พร้ อ มทั้ ง ภายในที ม มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ซึ่ ง จะส่ ง ผลดี ต ่ อ
การด�ำเนินงานและการแก้ไขปัญหา
2) โครงสร้างพื้นฐาน (Fulfillment Infrastructure) การมีทรัพยากรทางด้าน IT อย่างเพียงพอ
และสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง จะท�ำให้ไม่เกิดผลกระทบต่อลูกค้า และช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่คู่ค้า
ให้เข้ามาร่วมงานกับบริษทั อีกด้วย กล่าวคือการมีทรัพยากรทีค่ รบถ้วนจะช่วยให้การท�ำงานสามารถด�ำเนินไปได้
อีกทั้งยังส่งผลดีในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าและคู่ค้าที่เข้ามาให้บริการผลิตภัณฑ์ของบริษัท และ
การสนับสนุนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ทีช่ ว่ ยในการมอนิเตอร์ และท�ำให้
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้เหมาะสมกับการใช้
งานของลูกค้ามาก
3) สังคมแห่งนวัตกรรม (Innovative Society) สังคมในการท�ำงานเป็นสิ่งช่วยส่งเสริมให้
ประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้างสรรค์
ผลงาน ซึ่งเป็นผลดีต่อองค์กรที่จะท�ำให้เกิดความผูกพันกับองค์กรมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการมีกิจกรรมภายใน
องค์กร จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสัมพันอันดีกับพนักงานและผู้บริหาร และจะช่วยให้เกิดข้อได้เปรียบทาง
การแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดเดียวกัน
2. นวัตกรรมการจัดการ (Managerial Innovation) ของบริษทั ผูใ้ ห้บริการด้านการจองทีพ่ กั ออนไลน์
คือ การที่ผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วม และน�ำความรู้ทางด้านการบริหารจัดการมาปรับปรุงระบบโครงสร้างเดิม
ของบริษัท ซึ่งรูปแบบการบริหารจะเป็นไปในลักษณะการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งจะท�ำให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสามารถสร้างรายได้และน�ำไปสูผ่ ลก�ำไรให้กบั บริษทั
1) กลยุทธ์ทางการตลาด (OTA Marketing Strategy) การวางกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นสิง่ ส�ำคัญ
ในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดเดียวกัน เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการที่ผู้บริหาร
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรับฟังความคิดเห็นของพนักงานอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงกลยุทธ์ในการวางการตลาด
เพือ่ สร้าง ความเชือ่ มัน่ และความคุน้ เคยให้แก่ลกู ค้า รวมไปถึงการโฆษณาผ่านสือ่ ต่าง ๆ ทีจ่ ะช่วยให้ลกู ค้าจดจ�ำ
2) การบริหารทรัพยากรบุคคล (People Capital) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะคัดสรรพนักงานที่มี
ความสามารถ และเหมาะสมกับวัฒนธรรมของการท�ำงานของคนภายในองค์กร และท�ำการคัดกรองให้เกิด
ความสมเหตุสมผลในสายงานที่บุคคลนั้น ๆ จะเข้าไปท�ำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้การจัดการใน
ส่วนของสวัสดิการที่พนักงานพึงได้จะต้องมีความรอบคอบเป็นอย่างยิ่ง เช่น ประกันสุขภาพ เป็นต้น
3) ความร่วมมือของฝ่ายบริหาร (Top Management Support) การสนับสนุนขององค์กรและ
ผู ้ บริ ห ารมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ดีต่อพนัก งานนั้นเป็นสิ่ง ที่จ ะช่ว ยให้ส ามารถท�ำงานได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่ว ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�ำงานขององค์กร ให้สามารถพัฒนาองค์กรให้ไปได้ไกลกว่าคูแ่ ข่ง ซึง่ เป็นปัจจัยหลักทีท่ ำ� ให้
องค์กรประสบความส�ำเร็จ และการสนับสนุนขององค์กรยังช่วยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึน้ ภายในองค์กร
อีกด้วย
4) ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี (Technopreneurs) การที่องค์กรต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ผูบ้ ริหารจึงต้องมีความคิดทีก่ ว้างไกลในด้านเทคโนโลยีเพือ่ ให้สามารถพัฒนาบริษทั ให้เป็นผูน้ ำ� ในอุตสาหกรรม
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เดียวกันได้ อีกทั้งผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนพนักงานอย่างเต็มที่ในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือแนวทาง
ต่าง ๆ ทีจ่ ะช่วยพัฒนาการท�ำงานของพนักงาน รวมไปถึงการถามและตอบปัญหาระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงาน
เพือ่ ให้เกิดความใกล้ชดิ และมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน จะช่วยส่งเสริมให้บริษทั สามารถพัฒนาไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ความส�ำเร็จขององค์กร (Organization Success) โดยดัชนีชวี้ ดั ความส�ำเร็จของบริษทั ผูใ้ ห้บริการ
ด้านการจองที่พักออนไลน์ (Online Travel Agent) คือ
1) การสร้างความผูกพันธ์กบั ลูกค้า (Customer Engagement) ลูกค้าเป็นบุคคลส�ำคัญทีจ่ ะช่วย
เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร การสร้างผูกพันธ์กับลูกค้าภายนอกนั้นเป็นเรื่องปกติที่ทุก
บริษัทท�ำ เช่น การมอบ Gift card ให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึง
การติดตามความเคลื่อนไหวในการหาข้อมูลของลูกค้า ส่งข่าวสาร และสิทธิพิเศษ ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
และเฉพาะเจาะจง รวมถึงการมอบความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าในการที่ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนและ
เพิม่ เติมการจองได้ดว้ ยตนเอง อีกทัง้ มีฝา่ ยลูกค้าสัมพันธ์ทจี่ ะคอยช่วยบริการลูกค้าในกรณีทลี่ กู ค้าเกิดข้อสงสัย
และต้องท�ำการแก้ไขการจองต่าง ๆ
2) การรักษาพนักงานให้อยูก่ บั องค์กร (Employee Retention) การให้สวัสดิการทีด่ แี ก่พนักงาน
การประเมินผลวัดผลการท�ำงานที่สมเหตุสมผล การเปิดโอกาสในพนักงานแสดงความคิดเห็นและข้อสงสัย
บริษัทจึงควรมีการมอบสวัสดิการให้พนักงานอย่างทั่วถึงและตรงกับความต้องการของพนักงาน และองค์กร
ควรมีการจัดกิจกรรมให้พนักงาน เพื่อให้เกิดความสัมพันที่ดีภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
3) การสร้างความผูกพันกับคูค่ า้ (Partner Relationship) การคงคูค่ า้ ให้คงอยูก่ บั องค์กร ประกอบ
ไปด้วย การรับรองรายได้ เพื่อให้คู่ค้าเกิดความเชื่อมั่นในการท�ำธุรกิจร่วมกันมากขึ้น และสิ่งส�ำคัญอีกอย่างคือ
การสร้างความมั่นใจในการเป็นคู่ค้าของบริษัท โดยการติดตามผล ดูแลและเร่งแก้ปัญหาอย่างเร็วที่สุดให้แก่
คู่ค้าในกรณีที่เกิดปัญหาทางเทคนิคขึ้น พร้อมทั้งตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ�้ำอีก
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และนาไปสู่ผลกาไรให้กับบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับ Lado et al. (1992) Escrig-Tena & Bou-Llusar (2005) และ
Daft and Marcic (2007) ที่กล่าวว่า ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อนวัตกรรมการจัดการขององค์กร ประกอบด้วยกลยุทธ์

2. นวัตกรรมการจัดการ (Managerial Innovation) ของบริษทั ผูใ้ ห้บริการด้านการจองทีพ่ กั ออนไลน์
(Online Travel Agent) คือ การที่ผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วม และน�ำความรู้ทางด้านการบริหารจัดการมา
ปรับปรุงระบบโครงสร้างเดิมของบริษทั ซึง่ รูปแบบการบริหารจะเป็นไปในลักษณะการมีสว่ นร่วมของพนักงาน
ซึ่งจะท�ำให้เกิดความคิดเห็นใหม่ ๆ เกิดความคิดสร้างสรรค์สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ
สามารถสร้างรายได้ และน�ำไปสู่ผลก�ำไรให้กับบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับ Lado et al. (1992) Escrig-Tena &
Bou-Llusar (2005) และ Daft and Marcic (2007) ที่กล่าวว่า ปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อนวัตกรรมการจัดการ
ขององค์กร ประกอบด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด (OTA Marketing Strategy) การบริหารทรัพยากรบุคคล
(People Capital) ความร่วมมือของฝ่ายบริหาร (Top Management Support) และผู้ประกอบการด้าน
เทคโนโลยี (Technopreneurs)
3. นวัตกรรมแห่งคุณค่า (Value Innovation) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จขององค์กร
(Organization Success) เนื่องจากนวัตกรรมแห่งคุณค่าเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ W. Chan
and Rene M. (2017) ได้กล่าวไว้วา่ นวัตกรรมแห่งคุณค่าคือหัวใจส�ำคัญของกลยุทธ์ของการสร้างความส�ำเร็จ
ให้แก่องค์กร ซึ่งนวัตกรรมแห่งคุณค่าจะน�ำนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปเชื่อมโยงกับเรื่องคุณค่าหรือประโยชน์ที่มีให้แก่
ผู้ซื้อ ซึ่งนวัตกรรมแห่งคุณค่าจึงประกอบไปด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ นวัตกรรมการจัดการ (Managerial
Innovation) และองค์กรแห่งนวัตกรรม (Organization Innovation) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Shengbin, H. and Bo, Y. (2011) ที่ได้วิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงกันของนวัตกรรมจัดการและองค์กรแห่ง
นวัตกรรมทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จขององค์กร เนือ่ งโดยหากองค์กรมีนวัตกรรมทีด่ ี แต่ขาดการบริหารจัดการทีจ่ ะ
เข้ามาช่วยสนับสนุนการด�ำเนินงาน ก็ไม่ส่งผลให้องค์กรเกิดความส�ำเร็จ ดังนั้นการมีนวัตกรรมที่ดีจึงควรมี
นวัตกรรมการจัดการที่ดีด้วยเช่นเดียวกัน
4. ความส�ำเร็จขององค์กร (Organization Success) โดยดัชนีชวี้ ดั ความส�ำเร็จของบริษทั ผูใ้ ห้บริการ
ด้านการจองที่พักออนไลน์ (Online Travel Agent) คือ การสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer
Engagement) การดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้งาน การรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ รวมไปถึงการท�ำให้ลูกค้ามี
ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์/บริการขององค์กร ซึ่งองค์ประกอบต่อมา คือ การรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร
(Employee Retention) การให้สวัสดิการที่ดีแก่พนักงาน การประเมินผลวัดผลการท�ำงานที่สมเหตุสมผล
การเปิดโอกาสในพนักงานแสดงความคิดเห็น และข้อสงสัย และองค์ประกอบสุดท้าย คือ การสร้างความผูกพัน
กับคู่ค้า (Partner Relationship) การรักษาความสัมพันกับพันธมิตรขององค์กร น�ำมาซึ่งความหลากหลาย
ของโรงแรม รวมถึงความหลากหลายของช่องทางในการด�ำเนินธุรกิจ

ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบด้านนวัตกรรมสู่ความส�ำเร็จของบริษัทผู้ให้บริการ
ด้านการจองทีพ่ กั ออนไลน์ (Online Travel Agent) โดยมีขนั้ ระเบียบวิจยั ประกอบด้วย การทบทวนวรรณกรรม
(Literature Review) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การวิเคราะห์และสรุปผล (Analysis
and Conclusion) ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปองค์ประกอบด้านนวัตกรรมสู่ความส�ำเร็จของบริษัทผู้ให้บริการด้าน
การจองที่พักออนไลน์ แบ่งออกเป็น 3 ปัจจัยหลัก และ 10 องค์ประกอบย่อย คือ (1) องค์กรแห่งนวัตกรรม
76 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(Organization Innovation) (2) นวัตกรรมการจัดการ (Managerial Innovation) (3) ความส�ำเร็จขององค์กร
(Organization Success) อย่างไรก็ตามองค์ประกอบเหล่านีท้ ไี่ ด้นำ� เสนอยังมีขอ้ จ�ำกัดในการวิจยั จึงเป็นเพียง
แนวทางในการน�ำไปใช้สำ� หรับส่งเสริมประสิทธิภาพในการท�ำงานภายในองค์กร เพือ่ ให้องค์กรผูใ้ ห้บริการด้าน
การจองทีพ่ กั ออนไลน์สามารถน�ำไปพัฒนาและใช้ประโยชน์ตอ่ ไป ส�ำหรับงานวิจยั ในครัง้ ต่อไปข้อเสนอแนะให้
มีการเปรียบเทียบกับบริษัทผู้ให้บริการด้านการจองที่พักออนไลน์เจ้าอื่น เพื่อให้ทราบความคิดเห็นที่แตกต่าง
กัน หรือศึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทผู้ให้บริการด้านการจองที่พักออนไลน์
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