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Abstract
This research aimed to study the success factors of the hotel business operation,
and to analyze the causal relationship structure of the success factors of the hotel business
operations to enhance sports tourism. The researcher chose a mixed research method;
qualitative research used document research and In- depth interviews with 20 key
informants; and quantitative research by survey data collection with questionnaires from
hotel operators and executives in the area of Prachuap Khiri Khan Province, a total of 281
people. This research used proportional stratified sampling method and specific sample
selection; the research used tools including Semi- structured interview and questionnaire.
The data were analyzed using a consensus dimensional distribution table, descriptive and
inferential statistics using Linear Structure Relations program (LISREL).
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The results showed that 1) the developed causal relationship model was
harmonious with the empirical data, with the values of χ2 = 88.93, df=34, p-value= 0.26,
GFI= 0. 97, AGFI= 0. 92, CFI = 1. 00, RMSEA = 0. 02. The results found that the hotel's
performance received the highest overall influence from the valued- sports innovation,
followed by creative management, enhancing the services of sports and special events,
upgrading the service innovation strategy, and fostering the learning organizations. The
influence coefficients were 0.0.45, 0.25, 0.20, 0.18 and 0.10, respectively; there were 78%
variables in the model that could explain the variance of the hotel's performance. The
leaning organization received the highest overall influence from creative management with
an influence coefficient of 0. 95; the variables in the model accounted for 90% of the
variance in the fostering the learning organizations. Moreover, the upgrading service
innovation strategies received the highest overall influence from creative management with
an influence coefficient of 0. 90, the variables in the model accounted for 82 percent of
the variance of upgrading service innovation strategies.

Keyword: Hotel Business Operations, Sports Tourism, Valued-Sports Innovation
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาองคประกอบของความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจ
โรงแรม และเพื่อวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธ เชิงสาเหตุของปจจัย ที่สงผลตอความสำเร็จ ในการ
ดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมที่นำไปสูการยกระดับการทองเที่ยวเชิงกีฬา โดยผูวิจัยเลือกใชวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสาน ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลหลัก
จำนวน 20 คน และการวิจัยเชิงปริมาณโดยการสำรวจขอมูลดวยแบบสอบถามจากผูประกอบการและ
ผูบริหารระดับสูงของโรงแรม ในพื้นที่จงั หวัดประจวบคีรีขันธ จำนวน 281 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้น
ภูมิตามสัดสวนและการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสัมภาษณกึ่ง
โครงสราง แบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะหขอมูลโดยใชตารางแสดงการกระจายคามิติสัมพันธแบบ
ฉันทามติ คาสถิติเชิงพรรณนา และการหาสหสัมพันธโดยใชโปรแกรม LISREL
ผลการวิจัยพบวา 1) โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุตามสมมติฐานที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคา χ2 =88.93, df=34, p-value= 0.26, GFI= 0.97, AGFI= 0.92,
CFI= 1.00, RMSEA= 0.02 และพบว า ผลการดำเนิ น งานของโรงแรม ได ร ั บ อิ ท ธิ พ ลรวมสู ง สุ ด จาก
นวัตกรรมกีฬาเชิงคุณคา รองลงมาคือ การจัดการเชิงสรางสรรค การยกระดับดานการใหบริการเชิงกีฬา
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงกีฬา
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และกิจกรรมพิเศษ การยกระดับกลยุทธนวัตกรรมบริการ และการสงเสริมใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู มี
คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.45 0.25 0.20 0.18 และ 0.10 ตามลำดับ มี ตัวแปรในโมเดลสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของผลการดำเนินงานของโรงแรม ไดรอยละ 78 ในสวนการสงเสริมใหเกิดองคกร
แหงการเรียนรูไดรับอิทธิพลรวมสูงสุดจากการจัดการเชิงสรางสรรค มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.95
ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของการสงเสริมใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู ไดรอยละ 90
และการยกระดับกลยุทธนวัต กรรมบริ การไดรั บอิ ทธิพลรวมสูงสุดจากการจัด การเชิงสรางสรรค มีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.90 ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของการยกระดับกลยุทธ
นวัตกรรมบริการ ไดรอยละ 82

คำสำคัญ: การดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม, การทองเที่ยวเชิงกีฬา, นวัตกรรมกีฬาเชิงคุณคา
บทนำ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวคืออีกกลุมของอุตสาหกรรมสรางสรรคและบริการที่มีมูลคาสูง สามารถ
ผลักดันใหเกิดผูประกอบการและธุรกิจใหมๆ ที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับประเทศไทยได
การทองเที่ยวเชิงกีฬาเปนกลยุทธที่หลายประเทศใหความสำคัญเปนเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวและเปนตัวขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ สรางรายไดใหแกประเทศ การจัดกิจกรรมการ
แข งขั น กี ฬาเป นที ่น ิ ยม สร า งมู ลค า ทางเศรษฐกิจ ไดอยางมหาศาล การทองเที่ย วเชิงกีฬาจึงเปน การ
ทองเที่ยวในรูปแบบใหมที่สามารถเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวของประเทศได (Limpairote, 2011) ระบบ
ดำเนินงานของโรงแรมตองใชความคิดสรางสรรค เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานหรือการใหบริการของ
โรงแรมใหเปนนวัตกรรมใหมๆ เชน ระบบดำเนินงานของโรงแรมในการใหบริการเชิงกีฬาและกิจกรรม
พิเศษ ถือเปนนวัตกรรมทางธุรกิจ ที่กอใหเกิดรูปแบบธุรกิจบริการใหม การพัฒนาระบบดำเนินงานของ
โรงแรมทำใหมีขีดความสามารถทางการแขงขันในดานการบริการ สรางความนาสนใจ โดยการมุงไปสูการ
ใหบริการที่เกี่ยวของกับกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมพิเศษไดอยางมีคุณภาพ และชวยสรางความนาสนใจใน
จุดหมายปลายทาง (Chalip and O’ Brien, 2008) จากการศึกษานำรองเบื้องตน พบวา ธุรกิจโรงแรมใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธยังประสบปญหาดานความสามารถในการแขงขันระหวางธุรกิจโรงแรมดวยกัน การ
ใหบริการเชิงกีฬาและกิจกรรมพิเศษ หรือการใหบริการเชิงสงเสริมสุขภาพ จึงเปนแนวทางที่สามารถสราง
มูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจโรงแรมได ยิ่งไปกวานั้นจังหวัดประจวบคีรีขันธมีศักยภาพที่จะตอยอดในกลุมธุรกิจ
การทองเที่ยวเชิงกีฬา เนื่องจากจังหวัดมีศักยภาพเปนเมืองสุขภาพ และมีทัศนียภาพ โดยเฉพาะชายฝง
ทะเลสวยงาม ยังอยูในเขตจังหวัดที่ไดรับการสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก “ไทยแลนด
ริ เ วี ย รา (Thailand Riviera) มี การจั ดกิ จ กรรมกีฬาตอเนื่องทั้งป จากขอมูล ดานสถานการณ ของการ
ทองเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่ที่ไดกลาวมา จึงทำใหผูวิจัยสนใจศึกษาองคประกอบของความสำเร็จในการ
ดำเนินงานเพื่อยกระดับการทองเทียวเชิงกีฬา มีประโยชนในการพัฒนาระบบดำเนินงาน และเปนการเพิ่ม
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มูลคาใหกับการดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยผูวิจัยใชวิธีวิทยาการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อใหได
ขอมูลอันเปนองคความรูและแนวทางการดำเนินธุรกิจใหผูประกอบการหรือผูบริหารของโรงแรมได และ
เปนการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับธุรกิจโรงแรมดวย และถือเปนการยกระดับมาตรฐานการ
ดำเนินงานของโรงแรมและการทองเที่ยวเชิงกีฬาใหพัฒนาควบคูกันไปและไดอยางตอเนื่องในอนาคต

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองคประกอบของความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม เพื่อยกระดับการ
ทองเที่ยวเชิงกีฬา กรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ
2. เพื ่ อวิ เ คราะห โ ครงสร า งความสัมพัน ธเชิงสาเหตุของปจ จัย ที่ส งผลตอความสำเร็จ ในการ
ดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงกีฬา

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดกลยุทธนวัตกรรมบริการ (Service Innovation Strategy)
แนวคิดกลยุทธนวัตกรรมการบริการเปนแนวคิดที่ผูวิจัยสนใจศึกษา งานวิจัยของ Sethaphanich (2007)
ที่กลาวไววา นวัตกรรมดานการบริการสามารถนำพาองคกรทางธุรกิจใหมีความไดเปรียบทางการแขงขัน การ
สรางนวัตกรรมมีความสำคัญตอการขยายตลาด การสรางตลาดใหม เพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานขององคกร
Chalip and O’ Brien (2008) กลาววา กระบวนการนวัตกรรมในภาคบริการ โดยเฉพาะการแขงขันกีฬาเปน
โอกาสที ่ ดี สำหรั บสร างความนาสนใจในจุ ดหมายปลายทาง เป นการเพิ ่ มโอกาสการท องเที ่ ยวในช วงฤดู
ทองเที่ยวและชวงนอกฤดูทองเที่ยว
แนวคิดองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)
Dulger et al. (2014) กลาววา เพื่อใหเกิดความคิดใหมๆ นวัตกรรมใหมๆ จำเปนตองอาศัยความสามารถ
ในการเรียนรูไดเร็ว เปนขอไดเปรียบในการแขงขันที่ยั่งยืนในสภาพแวดลอมที่วุนวาย ควบคูกับการสราง
ประโยชน และคุ ณค า ให แก ช ุ มชนผ า นกระบวนการหลักของธุร กิจ โรงแรม รวมถึง Calontone et al.
(2002) ระบุวา ความรวมมือและเครือขายพันธมิตร การสรางกลุมผูมีสวนไดเสียสามารถชวยสงเสริมการ
ทำงานรวมกันได และองคกรที่ทุกคนมีสวนรวมในการเรียนรู ผลการเรียนรูชวยเสริมสรางความสามารถ
ขององคกรในการเติบโตและนวัตกรรม (Aslam et al., 2014)
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แนวคิดของธุรกิจการใหบริการทางกีฬา (Sports Service Business)
Borovcanin et al. (2020) กลาววา การใหบริการเฉพาะดานกีฬาหรือการจัดการแขงขันกีฬาเปนวิธี
ที่ดีและคุมคา สงเสริมการสรางธุรกิจในทองถิ่น กระตุนเศรษฐกิจทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อแกไขความ
เจ็บปวยในสภาวะการระบาดของโรคในปจจุบัน โดยการแขงขันกีฬาไดพิสูจนวาชวยกระตุนความตั้งใจใน
การมาเยือนของนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพ ซึ่งมีความสนใจสำหรับจุดหมายปลายทางนั้น (Lesjak et al.,
2017) การจัดการแขงขันกีฬาจึงเปนการตัดสินใจที่สงผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตอจุดหมาย
ปลายทาง และชุมชนในพื้นที่ (Kersulic et al., 2020) ดังนั้น การจัดกิจกรรมกีฬาหรือการแขงขัน กี ฬา
สามารถใชเปนเครื่องมือในการยกระดับการเติบโตของการทองเที่ยวและการบริการได
แนวคิดการจัดการเชิงสรางสรรค (Creative Management)
Borovcanin et al. (2020) กลาววา การสรางโอกาสดวยการวางแผนและการจัดการประสบการณ
ดานกีฬา การนำเสนอคุณคาเชิงสรางสรรคของการใหบริการดานกีฬา เปนการสรางความไดเปรียบและ
ความแตกตางใหกับจุดหมายปลายทางยิ่งขึ้น (Marko, 2015) การจัดกิจกรรมกีฬาชวยดึงดูดผูคนและ
นักทองเที่ยวใหเขามาในพื้นที่ สงผลกระทบตอทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น รูปแบบการใหบริการที่
หลากหลาย โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมกีฬาหรือการจัดการแขงขันกีฬา ชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬา
ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมีแนวโนมเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (Mohammad et al., 2012)
นวัตกรรมกีฬาเชิงคุณคา (Valued-Sports Innovation)
นวัตกรรมเชิงคุณคา เกี่ยวของกับแนวทางปฏิบัติและกระบวนการใหมๆ การจัดการหรือการบริหารแบบ
ใหม ที่มีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทไปสูเปาหมายขององคกรตอไป รูปแบบนวัตกรรมกีฬาเชิง
คุ ณ ค า เป น การให บ ริ ก ารเชิ ง กี ฬ าและกิ จ กรรมพิ เ ศษ ที ่ ม ี ก ารพิ จ ารณาถึ ง ประสบการณ ท ี ่ ไ ด ร ั บ ทั้ ง
คุณประโยชน ความคุมคา ความรู และประสบการณแปลกใหม เกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ อรรถประโยชน
และคุณคาทางจิตใจ (Cobb and Olberding, 2007) งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาปจจัยที่เกี่ยวกับนวัตกรรม
เชิงคุณคา ที่ชวยใหธุรกิจตางๆ มุงมั่นที่จะผลิตสินคาที่หลากหลาย พัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหมๆ มี
ความสำคัญตอผลการดำเนินงาน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Weed (2006) กลาววา โครงสรางของการทองเที่ยวเชิงกีฬาเปนการรวมกันระหวางผูประกอบการ
ทองเที่ยว ผูประกอบการคาโรงแรมที่รองรับการใหบริการเชิงกีฬาและนันทนาการ สมาคมทองเที่ยว และ
ชมรมกีฬา เพื่อรองรับการเดินทางเขามายังแหลงทองเที่ยวของนักทองเที่ยวเชิงกีฬา ในสวน Arastham et
al. (2005) ไดศึกษา เรื่องการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเพื่อนันทนาการดานกีฬาและการออกกำลังกาย
ในพื ้ น ที ่ 7 จั ง หวั ด ได แ ก กาญจนบุ ร ี ชลบุ ร ี เชี ย งใหม นครราชสี ม า สุ ร าษฎร ธ านี ภู เ ก็ ต และ
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กรุงเทพมหานคร มีขอคนพบที่สำคัญเกี่ยวกับประเด็น ดานศักยภาพดานบุคลากรในการบริหารงานกีฬา
และการออกกำลังกาย ดานการเงินอุดหนุนการกีฬาและการออกกำลังกาย ดานสถานที่สำหรับการเลน
กีฬาและการออกกำลังกาย รวมถึงพบวา ประชาชนมีความตองการใหภาครัฐสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นที่จะ
ชวยดึงดูดนักทองเที่ยว เชน กีฬามวยไทยเปนอันดับแรก และสงเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาและการออกำลัง
กาย และตองการใหภาครัฐสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาในระดับประเทศหรือนานาชาติ เพื่อเปนการ
กระตุนและการสงเสริมการกีฬาและการทองเที่ยวไปพรอมๆ กัน

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 อิทธิพลของการจัดการเชิงสรางสรรค ซึ่งประกอบดวยสมมติฐานยอย 2 ขอดังนี้
สมมติฐานที่ 1.1 การจัดการเชิงสรางสรรคสงผลกระทบทางตรงเชิงบวกตอการสงเสริมใหเกิด
องคกรแหงการเรียนรู
สมมติฐานที่ 1.2 การจัดการเชิงสรางสรรคสงผลกระทบทางตรงเชิงบวกตอการยกระดับกลยุทธ
นวัตกรรมบริการ
สมมติฐานที่ 2 การสงเสริมใหเกิดองคกรแหงการเรียนรูสงผลกระทบทางตรงเชิงบวกตอผลการ
ดำเนินงานของโรงแรม
สมมติฐานที่ 3 การยกระดับกลยุทธนวัตกรรมบริการสงผลกระทบทางตรงเชิงบวกตอผลการ
ดำเนินงานของโรงแรม
สมมติฐานที่ 4 นวัตกรรมกีฬาเชิงคุณคาสงผลกระทบทางตรงเชิงบวกตอผลการดำเนินงานของ
โรงแรม
สมมติฐานที่ 5 การยกระดับดานการใหบริการเชิงกีฬาและกิจกรรมพิเศษสงผลกระทบทางตรงเชิง
บวกตอผลการดำเนินงานของโรงแรม
ผูวิจัยนำสมมติฐานจากการทบทวนวรรณกรรม มาพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย แสดงดังแผนภาพ
ที่ 1 ดังนี้

ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงกีฬา
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ตัวแปรแฝงดานการจัดการเชิงสรางสรรค ประกอบดวยตัวแปร
สังเกต 3 ตัวแปร คือ การจัดกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมพิเศษ (X1) การตลาดทางการกีฬา (X2) และความคิด
สรางสรรค (X3) ตัวแปรแฝงดานการสงเสริมใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู ประกอบดวยตัวแปรสังเกต 3 ตัว
แปร คือ ภาวะผูนำองคกรขององคกรกีฬา (X4) การบริหารเชิงกลยุทธในการจัดการกีฬา (X5) เครือขาย
และความสัมพันธกับภาคอุตสาหกรรมกีฬา (X6) ตัวแปรแฝงดานการยกระดับกลยุทธนวัตกรรมการบริการ
ประกอบดวยตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร คือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางกีฬา (X7) การสื่อสารทางกีฬา (X8)
และการมีนวัตกรรม (X9) ตัวแปรแฝงดานนวัตกรรมกีฬาเชิงคุณคา ประกอบดวยตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร คือ
นวัตกรรมกีฬาเชิงคุณคาทางเศรษฐกิจ (X10) นวัตกรรมกีฬาเชิงคุณคาทางอรรถประโยชน (X11) นวัตกรรม
กีฬาเชิงคุณคาทางจิตใจ (X12) ตัวแปรแฝงดานการยกระดับการใหบริการเชิงกีฬาและกิจกรรมพิ เ ศษ
ประกอบดวยตัวแปรสังเกต 5 ตัวแปร คือ การบริการเชิงวิทยาศาสตรการกีฬา (X13) สิ่งอำนวยความสะดวก
(X14) ดานบุคลากรวิชาชีพ (X15) ดานความรับผิดชอบของผูประกอบการ (X16) และดานสุขอนามัยและ
ความปลอดภัย (X17) ตัวแปรแฝงผลการดำเนินงานของโรงแรม ประกอบดวยตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร คือ
ความพึงพอใจของลูกคา (Y1) ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียของโรงแรม (Y2) และความสำเร็จในการ
ดำเนินงาน (Y3)
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วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้ งนี้ ไดผ านการพิ จารณาอนุ มัติ จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุ ษย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 การวิจัยนี้ใชวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อการสังเคราะหองคประกอบที่สงผลตอความสำเร็จใน
การดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม ในสวนการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อการยืนยันความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อยกระดับการ
ทองเที่ยวเชิงกีฬา
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ผูใหขอมูลหลัก จำนวนทั้งหมด 20 คน เกณฑในการคัดเลือกผูใหขอมูลหลัก ไดแก 1) ภาคเอกชน
จำนวน 6 คน หมายถึง ผูประกอบการ/ผูบริหารธุรกิจโรงแรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 2) นักวิชาการ/
ผูเชี่ยวชาญ ดานการจัดการทองเที่ยวและการโรงแรม การบริหารจัดการกีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา และ
การทองเที่ยวเชิงกีฬา จำนวน 5 คน 3) ภาครัฐ หมายถึง ผูรับผิดชอบงาน ที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
ผูประกอบการโรงแรมและการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬา จำนวน 4 คน 4) ผูจัดกิจกรรมการทองเที่ยว
เชิงกีฬา เชน ผูรับจางจัดกิจกรรมหรือหนวยงานที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมโดยตรง จำนวน 3 คน 5) ภาค
ประชาชน หมายถึง ผูนำชุมชน หรือ ประชาชนที่มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเชิงกีฬาหรือกิจกรรมพิเศษใน
พื้นที่เปาหมาย จำนวน 2 คน ในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยมีเกณฑในการคัดเลือกผูใหขอมูลหลัก คือ
ผูประกอบการโรงแรม/กรรมการผูจัดการ/ผูจัดการทั่วไป/ผูจัดการ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ
เก็บขอมูลกับโรงแรมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ สำหรับการวิเคราะหสมการโครงสรางใหพิจารณาที่
อัตราสวนของขนาดตัวอยางตอตัวแปรสังเกตไมควรต่ำกวา 10:1 (Nunnally, 1978) การวิจัยครั้งนี้ มี
จำนวน 20 ตัวแปรสังเกต ขนาดกลุมตัวอยางจึงไมนอยกวา 200 คน โดยในการวิจัยนี้มีจำนวนตัวอยางที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูลทั้งสิ้น 281 ตัวอยาง โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง ใน
การตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยนี้ใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ในการเก็บรวบรวมขอมูล มี
ขั้นตอนในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 1) การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) โดยการตรวจสอบปรับปรุงแกไข IOC จากผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน ผูซึ่งมีความรูความสามารถใน
เรื่องที่เกี่ยวของกับเนื้อหาการวิจัยทำการประเมินขอคำถาม พิจารณาใหคาคะแนนความเหมาะสมขอคำถาม
กับวัตถุประสงคของการวิจัย IOC (Item Objective Congruence) จากการตรวจสอบความสอดคลอง
โดยผูเชี่ยวชาญ พบวาทุกขอคำถามมีคา 1 และ 2) การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนำ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงกีฬา
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แบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับกลุมผูบริหารโรงแรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ จำนวน
30 คน เพื่อทดสอบความเชื่อมั่น พบวามีคาเทากับ 0.89 ซึ่งถือวาเปนมาตรวัดคาความเชื่อถือไดที่สูง

สรุปผลการวิจัย
องคประกอบของความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม เพื่อยกระดับการทองเที่ยว
เชิงกีฬา
ผลการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลัก จำนวนทั้งหมด 20 คน ดวยคำถามกึ่งโครงสรางแบบ
ปลายเปด จากการศึกษานี้พบวา ขอมูลที่ไดจากการวิจัยเอกสารและจากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก มี
ความเห็นวา องคประกอบที่สำคัญของความสำเร็จในการดำเนินงานนี้ แบงไดออกเปน 5 ดาน ไดแก
1) ด า นการจั ดการเชิ งสร า งสรรค เป น องคป ระกอบสำคัญ ที่เกี่ย วของกับ ความสำเร็จ ของระบบการ
ดำเนินงาน 2) ดานการสงเสริมใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู มีความสำคัญมากตอความสำเร็จตอการนำ
ระบบการดำเนินงานมาใชในองคกร ทั้งนี้ เนื่องจากการเรียนรูรวมกัน นำไปสูการใหบริการที่ดีขึ้น มีรูปแบบ
วิธีการคิดและมุมมองที่เปดกวาง และมีความเปนระบบในกระบวนการคิด 3) ดานการยกระดับกลยุทธ
นวัตกรรมการบริการ เปนเรื่องที่มีความจำเปนและมีผลตอความสำเร็จตอการนำระบบการดำเนินงานนี้มา
ใช ใ นองค ก ร และเป น ป จ จั ย สำคั ญ ที ่ จ ะทำให ธ ุ ร กิ จ โรงแรมสามารถสร า งมู ล ค า เพิ ่ ม และยกระดั บ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวและกีฬาได 4) ดานการยกระดับการใหบริการเชิงกีฬาและกิจกรรมพิเศษ ธุรกิจ
โรงแรมจำเปนตองใหความสำคัญกับเรื่องของการมีรูปแบบการใหบริการเฉพาะดานนี้เชนกัน เนื่องจากการ
พัฒนาแนวทางและรูปแบบการใหบริการที่มีการสรางคุณคาใหกับโรงแรม เปนการสรางมูลคาเพิ่มดวย เพิ่ม
เสริมศักยภาพในดานการทองเที่ยวใหชุมชนและการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงกีฬา 5) ดานนวัตกรรมกีฬาเชิง
คุณคา เปนองคประกอบสำคัญและมีความจำเปนตอความสำเร็จตอการนำระบบการดำเนินงานนี้ เนื่องจาก
แนวคิดการสรางนวัตกรรมเชิงคุณคา เปนการนำวิธีการทางธุรกิจมาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑหรือการ
ใหบริการใหมๆ กอใหเกิดนวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่ม และเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจโรงแรมและ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงกีฬาในอนาคตได
ผลการกระจายคามิติสัมพันธแบบฉันทามติตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลหลักสามารถนำมา
กำหนดเปนตัวชี้วัดยอยหรือองคประกอบรองของปจจัยหลักทั้ง 5 ปจจัยไดอีก 17 ปจจัย ไดแก 1) การจัด
กิจกรรมกีฬาและกิจกรรมพิเศษ 2) การตลาดทางการกีฬา 3) ความคิดสรางสรรค 4) ภาวะผูนำองคกรของ
องค ก รกี ฬ า 5) การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ ใ นการจั ด การกี ฬ า 6) เครื อ ข า ยและความสั ม พั น ธ กั บ
ภาคอุตสาหกรรมกีฬา 7) นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางกีฬา 8) การสื่อสารทางกีฬา 9) การมีนวัตกรรม 10)
นวัตกรรมกีฬาเชิงคุณคาทางเศรษฐกิจ 11) นวัตกรรมกีฬาเชิงคุณคาทางอรรถประโยชน 12) นวัตกรรมกีฬา
เชิงคุณคาทางจิตใจ 13) การบริการเชิงวิทยาศาสตรการกีฬา 14) สิ่งอำนวยความสะดวก 15) ดานบุคลากร
วิชาชีพ 16) ดานความรับผิดชอบของผูประกอบการ และ 17) ดานสุขอนามัยและความปลอดภัย
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ผลการวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบที่สงผลตอความสำเร็จในการ
ดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงกีฬา
สถิติพื้นฐานแสดงลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
งานวิจัยฉบับนี้มีหนวยการวิเคราะห (Unit of Analysis) คือ ผูประกอบการโรงแรม/กรรมการผูจัดการ/
ผูจัดการทั่วไป/ผูจัดการ ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามมาทั้งสิ้น 281 คน จากขอมูลกลุมตัวอยางทั้งหมด พบวา
สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 177 คนคิดเปนรอยละ 62.99 และเพศชาย จำนวน 104 คน คิดเปนรอยละ
37.01 ดานตำแหนง/หนาที่ในการบริหารจัดการของธุรกิจโรงแรม สวนใหญมีตำแหนงงานเปนผูจัดการ
โรงแรม จำนวน 129 คน คิดเปนรอยละ 45.91 รองลงมา คือ ตำแหนงงานกรรมการผูจัดการ จำนวน
69 คน คิดเปนรอยละ 24.56 ตำแหนงงานผูจัดการทั่วไป จำนวน 48 คน คิดเปนรอยละ 17.08 และ
ตำแหนงงานผูประกอบการโรงแรม จำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 12.46
การวิเคราะหขอมูลสภาพการณของการดำเนินธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ดานรูปแบบ
การใหบริการโรงแรม สวนใหญการทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ จำนวน 260 คน คิดเปนรอยละ 92.53
รองลงมาคื อ การท องเที ่ ยวเชิ งธรรมชาติ จำนวน 18 คน คิ ดเป น รอยละ 6.41 และการท องเที่ ยวเชิง
วัฒนธรรม จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.07 และในดานจุดเดนหรือจุดขายของโรงแรม พบวา สวนใหญมี
จุดเดนหรือจุดขายของโรงแรมคือ ราคาเหมาะสมกับบริการที่ไดรับ จำนวน 126 คน คิดเปนรอยละ 44.84
รองลงมาคือ การใหบริการที่หลากหลาย จำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 15.30 การตกแตงสถานที่ทันสมัย
สวยงาม จำนวน 41 คน คิดเปนรอยละ 14.59 หองพักไดมาตรฐานและมีคุณภาพ จำนวน 36 คน คิดเปน
รอยละ 12.81คุณภาพของการใหบริการ จำนวน 16 คน คิดเปนรอยละ 5.69 กิจกรรมสงเสริมการขาย
ตอเนื่อง จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 3.56 และการใหสวนลดพิเศษ จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.20
ในสวนดานรูปแบบหรือกิจกรรมการใหบริการที่ใชวิธีการจัดกิจกรรมกีฬา พบวา สวนใหญเคยทำ
กิจกรรมการใหบริการที่ใชวิธีการจัดกิจกรรมกีฬา จำนวน 228 คน คิดเปนรอยละ 81.14 รองลงมาคือ
ไมเคยทำกิจกรรมการใหบริการที่ใชวิธีการจัดกิจกรรมกีฬา จำนวน 53 คน คิดเปนรอยละ 18.86 และดาน
รูปแบบการใหบริการที่สอดคลองกับการทองเที่ยวเชิงกีฬา พบวา สวนใหญเคยใหบริการที่สอดคลองกับ
การทองเที่ยวเชิงกีฬา จำนวน 204 คน คิดเปนรอยละ 72.60 และไมเคยใหบริการที่สอดคลองกับการ
ทองเที่ยวเชิงกีฬา จำนวน 77 คน คิดเปนรอยละ 27.40
จากขอมูลแบบสอบถามที่ไดเมื่อนำวิเคราะหหาความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบที่สงผล
ตอความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงกีฬาดวยวิธีทางสถิติและ
การหาสหสัมพันธโดยใชโปรแกรม LISREL เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง พบวา โมเดลตาม
สมมติฐานมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดี หรือโมเดลมีความเที่ยงตรงสูง พิจารณาได
จากค า ไค-สแควร ( χ 2 ) เท า กั บ 88.93 มี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ ท ี ่ ร ะดั บ 0.26 (p-value เท า กั บ 0.26)
คาไค-สแควร ( χ 2 / df ) เทากับ 1.10 คาดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) เทากับ 1.00 คาดัชนีวัด
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงกีฬา
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ความกลมกลืน (GFI) เทากับ 0.97 คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.92 และคาราก
ที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสองของการประมาณคา (RMSEA) เทากับ 0.02 ซึ่งผานเกณฑ
ทุกคา จึงสรุปไดวาโมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคลองกับ ขอมูลเชิงประจั กษ เมื่อพิจารณาโมเดล
โครงสรางเชิงสาเหตุ พบวา ผลการดำเนินงานของโรงแรม ไดรับอิทธิพลรวมสูงสุดจากนวัตกรรมกีฬาเชิง
คุณคา รองลงมาคือ การจัดการเชิงสรางสรรค การยกระดับดานการใหบริการเชิงกีฬาและกิจกรรมพิเศษ
การยกระดับกลยุทธนวัตกรรมบริการ และการสงเสริมใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู มีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเทากับ 0.0.45 0.25 0.20 0.18 และ 0.10 ตามลำดับ มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) ของผล
การดำเนินงานของโรงแรม มีคาเทากับ 0.78 ในสวนการสงเสริมใหเกิดองคกรแหงการเรียนรูไดรับอิทธิพล
รวมสูงสุดจากการจัดการเชิงสร างสรรค มีคาสัมประสิทธิ์อิ ทธิพลเท ากับ 0.95 มี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก าร
พยากรณ (R2) ของการสงเสริมใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู มีคาเทากับ 0.90 และการยกระดับกลยุทธ
นวัตกรรมบริการไดรับอิทธิพลรวมสูงสุดจากการจัดการเชิงสรางสรรค มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.90
มี ค า สั มประสิทธิ์การพยากรณ (R2) ของการยกระดับกลยุทธนวัตกรรมบริการ มีคาเทากับ 0.82 และผล
การวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้ แสดงใหเห็น
วา ยอมรับสมมติฐานทุกขอ

Chi-square = 88.93, df = 81, p-value = 0.25608, RMSEA = 0.019
ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบที่สงผลตอความสำเร็จในการ
ดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงกีฬา (หลังปรับโมเดล)
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การอภิปรายผล
โดยผลจากการสัมภาษณสามารถสรุปและตีความไดวาความสำเร็จในการดำเนินงานของธุร กิจ
โรงแรม เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงกีฬา โรงแรมสามารถเปนตัวขับเคลื่อนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงกีฬา
และกิจกรรรมการทองเที่ยวในรูปแบบอื่นๆ ได เพื่อใหบรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน ตองอาศัยการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ผูประกอบการจำเปนตองพัฒนาผลิตภัณฑ การนำวิธีการจัดกิจกรรมกีฬามาเปน
แรงขับเคลื่อนทางธุรกิจ กิจกรรมการแขงขันกีฬาสามารถกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงประเด็นทาง
เศรษฐกิจและทางสังคมใหดีขึ้น (Borovcanin et al., 2020) กิจกรรมกีฬาและการแขงขันกีฬาจึงถูกมองวา
เปนวิธีการฟนฟูชุมชน ดึงดูดโอกาสทางธุรกิจ สรางจุดขายที่นาสนใจใหกับจุดหมายปลายทาง ชวยกระตุน
ความตั้งใจในการมาเยือนของนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพ (Lesjak et al., 2017)
ผลการวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุในการวิจัยครั้งนี้ ยืนยันใหเห็นความสัมพันธของ
ตัวแปรที่สังเกตกับตัวแปรแฝงซึ่งกำหนดเปนองคประกอบสำคัญทั้ง 5 ตัว มีความสัมพันธคอนขางสูงเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน จึงสรุปไดวาตัวแปรที่สังเกตทั้ง 5 ตัว มีความเหมาะสม
สมมติฐานที่ 1 การจัดการเชิงสรางสรรคมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอองคกรแหงการเรียนรูและ
อิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอกลยุทธนวัตกรรมบริการ เมื่อผูประกอบการมีรูปแบบวิธีการจัดการโรงแรมที่ใช
ความคิดสรางสรรคในการสรางสรรคคุณคา สามารถชวยเพิ่มมูลคาในการใหบริการของโรงแรม การนำเสนอ
คุณคาของการใหบริการดานกีฬาเปนการสรางความไดเปรียบและความแตกตางใหกับจุดหมายปลายทาง
ยิ่งขึ้น โอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นนี้ สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคดานกีฬาและการทองเที่ยว
เชิงกีฬาไดดียิ่งขึ้น (Marko, 2015) สอดคลองกับ Dulger et al. (2014) กลาววา ความคิดใหมๆ นวัตกรรม
ใหมๆ ชวยสรางความไดเปรียบในการแขงขันที่ยั่งยืน รวมถึงยังมีอิทธิพลเชิงคุณคาใหแกชุมชนผานการดำเนิน
ธุรกิจของโรงแรม ดวยการเปลี่ยนหรือพัฒนาองคกรที่มีสภาพแวดลอมสนับสนุนความคิดสรางสรรค องคกรที่
ทุกคนมีสวนรวมในการเรียนรู ผลการเรียนรูชวยเสริมสรางความสามารถขององคกรในการเติบโต สราง
ผลิตภัณฑและนวัตกรรมได (Aslam et al., 2014) ซึ่งการจัดกิจกรรมกีฬาชวยดึงดูดผูคนและนักทองเที่ยว
ใหเขามาในพื ้นที ่ สงผลต อทั้ งทางเศรษฐกิจและสั งคม สามารถสรางผลกำไรและเพิ่ มประสิทธิภาพการ
ทองเที่ยวและดึงดูดการทองเที่ยวได (Mohammad et al., 2012) อีกทั้ง การจัดกิจกรรมกีฬาหรือการแขงขัน
กีฬาถูกนำมาใชเปนกลยุทธการตลาดการกีฬามากขึ้น ชวยสงเสริมภาพลักษณของจุดหมายปลายทาง และ
สรางความเขมแข็งใหกับแบรนดองคกร ดังนั้น การจัดการเชิงสรางสรรคกับการสรางรูปแบบการใหบริการเปน
สิ่งสำคัญ และจำเปนตองสรางรูปแบบการใหบริการที่ผสมผสานอัตลักษณหรือความโดดเดนของพื้นที่ใหเขา
กับการจัดกิจกรรมนั้นๆ
สมมติฐานที่ 2 การสงเสริมใหเกิดองคกรแหงการเรียนรูสงผลกระทบทางตรงเชิงบวกตอผลการ
ดำเนินงานของโรงแรม เนื่องจาก ในกระบวนการดำเนิ นธุร กิจโรงแรม ตองมีกระบวนการใหได มาซึ่ ง
ความคิดใหมๆ นวัตกรรมใหมๆ จำเปนตองอาศัยความสามารถในการเรียนรูไดเร็ว (Dulger et al., 2014)
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงกีฬา
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ในงานวิจัยนี้พบวา พนักงานมีบทบาทตอการพัฒนาการดำเนินงานและสามารถรวมสรางกิจกรรมพิเศษที่
ชวยเพิ่มประสบการณที่มีคาใหกับผูใชบริการ อีกทั้งการสรางเครือขายและความสัมพันธ เปนองคประกอบ
ที่สำคัญตามแนวทางการสงเสริมใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู งานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวา กระบวนการสรร
หาสปอนเซอรหรือผูใหการสนับสนุนเปนสวนสำคัญ การเชื่อมโยงไปถึงผูสนับสนุนจะไดรับประโยชนสูงสุด
จากการเปนพันธมิตร การสรางความรวมมือในทองถิ่น และการชวยโปรโมตธุรกิจทองถิ่น ดังนั้น ผูบริหาร
โรงแรมจำเป น ต องคำนึ งถึ งวิธ ี การประชาสั มพั นธการจัดกิจ กรรมแบบบูร ณาการ โดยการสรางความ
ตระหนักในคุณคาของการเขารวมกิจกรรม หรือทำใหผูใชบริการรูสึกไดรับการตอนรับ และเกิดความ
ประทับใจที่ไดรับจากประสบการณมากยิ่งขึ้น
สมมติฐานที่ 3 การยกระดับกลยุทธนวัต กรรมบริการสงผลกระทบทางตรงเชิงบวกต อผลการ
ดำเนินงานของโรงแรม ผลการศึกษาพบวา สิ่งที่ผูประกอบการและผูบริหารโรงแรมตองการในการประกอบ
ธุรกิจ คือ นวัตกรรมบริการ ในงานวิจัยนี้พบวา ธุรกิจโรงแรมมีการกำหนดกลยุทธและความพยายาม
สรางสรรครูปแบบการใหบริการใหมๆ ในชวงการระบาดของโรคโควิด-19 เพราะฉะนั้นผูบริหารโรงแรม
จำเปนตองคิดกลยุทธสูวิกฤตการณครั้งนี้ ดวยการใชกิจกรรมกีฬาหรือการจัดการแขงขันกีฬา สำหรับเพิ่ม
จุดขายใหกับจุดหมายปลายทาง เปนการเพิ่มโอกาสการทองเที่ยว และการเลือกรูปแบบการใหบริการมี
ความสำคัญตอความสำเร็จ ควรคำนึงถึงขอเสนอเชิงคุณคาในประสบการณการเขารวมกิจกรรมพิเศษที่จะ
จัดขึ้น (Chalip and O’Brien, 2008) การสรางแพ็คเกจการเดินทางที่นาสนใจและมีคุณคา ทำใหจุดหมาย
ปลายทางเปนที่นาสนใจสำหรับแฟนกีฬาและผูเขารวม จึงกลาวไดวา กลยุทธนวัตกรรมบริการที่มุงสูการ
เปลี ่ ย นแปลง เป น เครื ่ องมื อที ่ สำคั ญ ที่ ช วยใหธุร กิจ มีผลการดำเนินงานโดยรวมเปน ไปตามเปาหมาย
สอดคลองกับงานวิจัยเชิงคุณภาพ พบวาผูบริหารโรงแรมพิจารณาถึงวิธีการนำเสนอเพื่อสรางความตระหนัก
ในเรื่องสุขภาพ การออกกำลังกาย และการเลนกีฬา รวมถึงดึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย ไดมาซึ่ง
ความคิดเห็นและความตองการที่สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคและตลาด ซึ่งสามารถนำไปสูการ
พัฒนารูปแบบการบริการใหเกิดความแตกตางและโดดเดนได
สมมติฐานที่ 4 นวัตกรรมกีฬาเชิงคุณคาสงผลกระทบทางตรงเชิงบวกตอผลการดำเนินงานของ
โรงแรม สอดคลองกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา นวัตกรรมเชิงคุณคามีผลตอการพัฒนาธุรกิจโรงแรม
ในการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของการดำเนินงาน การมีองคความรูและนวัตกรรมเปนปจจัยหลักในการเพิ่ม
คุณคา รูปแบบการใหบริการเชิงกีฬาสามารถสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูบริโภคและชุมชนใหดีขึ้น (Cobb
and Olberding, 2007) ในงานวิจัยเชิงคุณภาพพบวา การสรางนวัตกรรมเชิงคุณคา เปนการสรางรูปแบบ
การใหบริการเพื่อตอบสนองตอความตองการใหม โดยประสิทธิผลของนวัตกรรมเกิดขึ้น คือ รูปแบบธุรกิจ
ใหม ดังนั้น นวัตกรรมที่เกิดจากรูปแบบการใหบริการเชิงกีฬาใหมๆ มีความคุมคาทางเศรษฐกิจทั้งในระยะ
สัน้ และระยะยาว นวัตกรรมเชิงคุณคาชวยใหธุรกิจตางๆ มุงมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหม ดังนั้น
นวัตกรรมกีฬาเชิงคุณคาสามารถนำไปสูความยั่งยืนได และหลังจากที่เกิดสภาวะวิกฤตการณการระบาด
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ของโรคโควิด-19 นวัตกรรมกี ฬาเชิงคุ ณคากลายเปนจุดสนใจหลักของผูบริห ารระดับสูงในธุร กิจ การ
ทองเที่ยวและโรงแรม ซึ่งเปาหมายของนวัตกรรมกีฬาเชิงคุณคา คือ การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเพื่อทำให
สิ่งตางๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทั้งในมิติคุณคาเชิงเศรษฐกิจ คุณคาเชิงอรรถประโยชน และ
คุณคาเชิงจิตใจ
สมมติฐานที่ 5 การยกระดับดานการใหบริการเชิงกีฬาและกิจกรรมพิเศษสงผลกระทบทางตรงเชิง
บวกตอผลการดำเนินงานของโรงแรม ธุรกิจโรงแรมสามารถเพิ่มมูลคาไดโดยการใชประโยชนจากรูปแบบ
การให บ ริ การเฉพาะด า นกี ฬ าหรื อการแขง ขัน กีฬ าเปน วิธ ี ที่ดี และคุ มค า สอดคลองกับ งานวิจ ั ย ของ
Borovcanin et al. (2020) อธิบายวา การสรางโอกาสดวยการวางแผนและการจัดการประสบการณดาน
กีฬา การนำเสนอคุณคาเชิงสรางสรรคของการใหบริการดานกีฬา เปนการสรางความไดเปรียบและความ
แตกตางใหกับจุดหมายปลายทางยิ่งขึ้น สามารถกระตุนเศรษฐกิจและขวัญกำลังใจในทองถิ่นได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเพื่อแกไขความเจ็บปวยในสภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 ในปจจุบัน และการแขงขันกีฬาได
พิสูจนแลววา สามารถกระตุนความตั้งใจในการมาเยือนของนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพที่มีความสนใจสำหรับ
จุดหมายปลายทางนั้นๆ (Lesjak et al., 2017) โดยเฉพาะหลังจากภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวและโรงแรม
ผานวิกฤตการณครั้งนี้ ดังนั้น การที่ภาคธุรกิจโรงแรมตัดสินใจเพิ่มรูปแบบการใหบริการเฉพาะดานกีฬา
การจัดกิจกรรมพิเศษ หรือการจัดการแขงขันกีฬา ตองตัดสินใจและพิจารณาดำเนินงานอยางรอบคอบ
เพราะอาจทำให เกิ ดผลกระทบทั ้งในระยะสั้ นและระยะยาวตอจุ ดหมายปลายทางและชุมชนในพื้นที่
(Kersulic et al., 2020) จากที่กลาวมาสรุปไดวา ธุรกิจโรงแรมสามารถพัฒนารูปแบบการใหบริการเชิง
กีฬาและกิจกรรมพิเศษเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม เพื่อสรางการยอมรับ การสนับสนุน และความเขมแข็งในดาน
ความสามารถของธุรกิจโรงแรม นำกิจกรรมกีฬามาผสมผสานกับอัตลักษณทองถิ่นมาชวยสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับธุรกิจโรงแรม เกิดประโยชนในวงกวางแกเศรษฐกิจของชุมชน โดยผลที่ไดทำใหเกิดความไดเปรียบ
ทางการแขงขันของธุรกิจโรงแรมและการยกระดับการทองเที่ยวเชิงกีฬาได

ขอเสนอแนะ
ในสวนนี้ไดนำเสนอเนื้อหาแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 1) คุณคาของการศึกษาวิจัย 2) คุณคาเชิงปฏิบัติ
3) ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
คุณคาของการศึกษาวิจัย
เกิดการบูรณาการความรูในเชิงทฤษฎีในมิติที่ผูวิจัยสังเคราะหขึ้น สามารถจำแนกได 5 ดาน
1) ดานการจัดการเชิงสรางสรรค 2) ดานการสงเสริมใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู 3) ดานการยกระดับกล
ยุทธนวัตกรรมการบริการ 4) ดานการยกระดับการใหบริการเชิงกี ฬาและกิจ กรรมพิเ ศษ และ5) ดาน
นวัตกรรมกีฬาเชิงคุณคา ซึ่งงานวิจัยนี้ไดศึกษาและคนพบวาเปนองคประกอบดานนวัตกรรมกีฬาเชิงคุณคา
นี้ เปนองคประกอบใหมที่มีความสำคัญกับโมเดลวิจัยความสัมพันธเชิงสาเหตุตามสมมติฐาน สามารถศึกษา
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงกีฬา
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ต อยอดจากความรู  ที ่ มีอยู  หรื อนำองค ป ระกอบเหลานี้ไปพั ฒนา เป น แนวทางการกำหนดกลยุทธ การ
ดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมที่นำไปสูการยกระดับการทองเที่ยวเชิงกีฬาและเกิดความยั่งยืนแกการดำเนิน
ธุรกิจโรงแรมได
คุณคาเชิงปฏิบัติ
โดยนำผลการวิจัยมาวิเคราะหและสรางโอกาสทางการแขงขันในธุรกิจโรงแรมดวยการพัฒนารูปแบบการ
ใหบริการเชิงกีฬาและดวยการสรางนวัตกรรมกีฬาเชิงคุณคา ที่นำไปสูการยกระดับการทองเที่ยวเชิงกีฬา
ผลของการวิจัยจะเปนแนวทางในการกำหนดนโยบายและกลยุทธขององคกร ใหกับผูประกอบธุรกิจโรงแรม
ตางๆ และองคกรธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางการดำเนินงานสรางมูลคา สงเสริมการตลาด การ
ประชาสัมพันธ และการสรางแบรนด ที่เกี่ยวกับการสรางคุณคาใหกับผลิตภัณฑหรือรูปแบบการใหบริการ
กอใหเกิดความไดเปรียบของธุรกิจโรงแรม ในสวนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ
ภาคประชาสังคม สามารถนำผลการวิจัยไปใชเพื่อกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถ ใหกับ
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมทั่วภูมิภาค หนวยงานภาครัฐควรบูรณาการทำงานเชิงเครือขายกับภาคสวน
หลักที่เกี่ยวของ ในการสนับสนุนสงเริมการสรางกิจกรรมการแขงขันกีฬาที่มีเอกลัษณอยางเปนระบบ
รวมถึงควรมีการพัฒนาศักยภาพของผูมีสวนไดเสียโดยรอบโดยเฉพาะดานการบริหารจัดการโครงการเพิ่ม
มูลคาธุรกิจและสังคม อีกทั้งวางตำแหนง เปาหมาย นโยบาย และยุทธศาสตรที่ชัดเจนและสอดคลองกับ
บริบทของธุรกิจและพื้นที่ ควรมีการวางแผนระยะยาว เพื่อสรางเครือขายกับผูประกอบการธุรกิจกีฬาและ
ชมรมกีฬา และสรางสิ่งดึงดูดทั้งในเชิงกายภาพและกิจกรรมใหนาสนใจ
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป
จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา ธุรกิจโรงแรมมีขอจำกัดในหลายดานและยังไดรับผลกระทบ
จากสถานการณการระบาดโรคโควิด-19 โดยเฉพาะดานศักยภาพและขีดความสามารถของผูประกอบการ
ชวงการฟนฟูธุรกิจหลังการระบาดโรค อาจมีอุปสรรคและอาจขาดความมีประสิทธิภาพ ที่อาจสงผลตอ
ความยั่งยืนของการดำเนินงานธุรกิจโรมที่นำไปสูการยกระดับการทองเที่ยวเชิงกีฬา ดังนั้น ในอนาคตควรมี
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) เกี่ยวกับศักยภาพและ
ความสามารถในการดำเนินงานธุรกิจโรมที่นำไปสูการยกระดับการทองเที่ยวเชิงกีฬา โดยใหชุมชน ภาค
ประสังคม ภาควิชาการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมใน
การศึกษา
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