
ความคิดเห็นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดานการ 
สงเสริมการตลาดของเว็บไซตผูใหบริการจองที่พักผานอินเทอรเน็ต 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความสําคัญของ

รูปแบบการสงเสริมการตลาดแตละดานของเว็บไซตผูใหบริการจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ต และ

เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความสําคัญของรูปแบบการสงเสริมการตลาดแตละ

ดานของเว็บไซตผูใหบริการจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ตจําแนกตามลักษณะสวนบุคคลและความถ่ี

ในการใชบริการจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ต ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไป และเคยใชบริการจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ต โดยใชกลุม

ตัวอยางท้ังส้ิน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคือแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใช ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ใชวิธีการทดสอบคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางมากกวาสองกลุม โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียว (Analysis of Variance : ANOVA) และใชวิธีการทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยใช

วิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) 

ผลการศึกษาพบวา  

1. ผูบริโภคสวนใหญมีอายุ 26-35 ป มีรายไดระหวาง 20,001 – 30,000 บาท

มากท่ีสุด   และมีความถ่ีในการจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ต 1-4 คร้ัง/ป นอกจากนี้ผูบริโภคสวน

ใหญใชบริการเว็บไชต www.agoda.com ในการจองท่ีพัก 

2. ผูบริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความสําคัญของรูปแบบการสงเสริม

การตลาดของเว็บไซตผูใหบริการจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ตโดยรวมอยูในระดับมาก 

3. ผูบริโภคท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความสําคัญของรูปแบบ

การสงเสริมการตลาดของเว็บไซตผูใหบริการจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ตในดานการโฆษณา

แตกตางกัน แตในดานอื่นไมแตกตางกัน 

4. ผูบริโภคที่มีรายไดแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความสําคัญของ

รูปแบบการสงเสริมการตลาดของเว็บไซตผูใหบริการจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ตในดานการโฆษณา 

ดานการประชาสัมพันธ ดานการสงเสริมการขาย และดานการตลาดทางตรงแตกตางกัน 

                                                        


 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 


 ท่ีปรึกษาสารนิพนธ 
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5. ผูบริโภคท่ีมีความถ่ีในการจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ตแตกตางกัน มีความคิดเห็น

เก่ียวกับระดับความสําคัญของรูปแบบการสงเสริมการตลาดของเว็บไซตผูใหบริการจองท่ีพักผาน

อินเทอรเน็ตในดานการโฆษณา ดานการประชาสัมพันธ ดานการสงเสริมการขาย และดาน

การตลาดทางตรงไมแตกตางกัน 

 

1. บทนํา 
ความกาวหนาของอินเทอรเน็ตและระบบการชําระเงินออนไลนในปจจุบันสงผลไปถึง

ธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ทําใหเกิดบริการจองโรงแรมท่ีพักผานชองทางออนไลนข้ึน 

บริการจองโรงแรมหองพัก เปนประเภทธุรกิจท่ีมีความเก่ียวของโดยตรงกับการ

ทองเท่ียว ถือเปนธุรกิจแขนงหนึ่งท่ีมีผลมาจากการขยายตัวดานการทองเท่ียว เพราะเมื่อมีการ

เดินทางทองเท่ียวก็จําเปนตองใชบริการที่พักแรมในระหวางเดินทางทองเท่ียว และปจจุบันบริการ

จองโรงแรมหองพัก ก็สามารถทําไดอยางสะดวกสบายโดยผานส่ืออินเทอรเน็ตในรูปแบบการ

ออนไลน เว็บไซตของผูคาคนกลางแบบ B2C ระหวางโรงแรมและลูกคา เชน Expedia.Com, 

Hotels.Com, Agoda.com ปจจุบันเว็บไซตเหลานี้มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน และมีการแขงขันเพ่ิมมาก

ข้ึนเร่ือยๆ หลายเว็บไซตท่ีมีการแขงขันดานกลยุทธการสงเสริมการตลาดผานทางชองทางตางท้ัง

ออฟไลนและออนไลน เคร่ืองมือในการทําการตลาดออนไลนเหลานี้ เชน การโฆษณาโดยใชปาย

โฆษณาออนไลน (Banner Ads), การทําการตลาดทางตรงโดยอาศัย  E-mail Marketing ฯลฯ ซึ่ง

ทําควบคูกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายบนเว็บไซต อาทิ การใหสวนลด ราคา การสะสมแตม

ฯลฯ ซึ่งการแขงขันดานกิจกรรมการสงเสริมการตลาดดังกลาวมีผลทําใหผูบริโภคมีตัวเลือก 

มากข้ึน  

ดวยเหตุนี้  ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นในดานของผูท่ีเคยใชบริการ

จองที่พักผานอินเทอรเน็ต ในแงของระดับความสําคัญของรูปแบบของการสงเสริมการตลาดดาน

ตางๆ ของเว็บไซตใหบริการจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ต ท่ีผูบริโภคคิดวามีความสําคัญตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการ  โดยสนใจศึกษาวิจัยกลุมตัวอยางแลววิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็น

จําแนกตามลักษณะสวนบคุคลและตามความถี่ในการใชบริการ เนื่องจากผูบริโภคท่ีมีการใชบริการ

บอยคร้ัง อาจมีผลทําใหมีความคิดเห็นเก่ียวกับดานดังกลาวแตกตางกันออกไป 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความสําคัญของรูปแบบการสงเสริม

การตลาดแตละดานของเว็บไซตผูใหบริการจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ต 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความสําคัญของรูปแบบการสงเสริม

การตลาดแตละดานของเว็บไซตผูใหบริการจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ตจําแนกตามลักษณะสวน

บุคคลและความถี่ในการใชบริการจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ต 
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3. สมมติฐานในการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1 ผูบริโภคท่ีมีลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ

ระดับความสําคัญของรูปแบบการสงเสริมการตลาดของเว็บไซตผูใหบริการจองท่ีพักผาน

อินเทอรเน็ตแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2 ผูบริโภคที่มีความถ่ีในการจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ตแตกตางกัน มี

ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความสําคัญของรูปแบบการสงเสริมการตลาดของเว็บไซตผูใหบริการ

จองท่ีพักผานอินเทอรเน็ตแตกตางกัน 

 

4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.เพ่ือนําผลการวิจัยมาเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการตัวแทนใหบริการจองท่ีพัก

ผานอินเทอรเน็ตในการพัฒนากลยุทธการสงเสริมการตลาดใหเหมาะสมกับผูบริโภค 

2.เพ่ือเปนประโยชนสําหรับผูท่ีมีความสนใจศึกษางานวิจัยท่ีมีความเก่ียวของกับการ

จองท่ีพักผานอินเทอรเน็ต 

 
5. ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดานประชากร การศึกษาในคร้ังนี้ทําการศึกษาผูบริโภคในเขตกรุงเทพ -

มหานครท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไป และเคยใชบริการจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ต 

ขอบเขตดานเวลา ทําการศึกษาในชวงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 2557 

ขอบเขตดานเน้ือหา ประกอบดวยปจจัยดานการสงเสริมการตลาด อันไดแก การ

โฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย และการตลาดทางตรง 

 

6. ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยทําการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการ

วิจัย โดยผูวิจัยใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ตามสถานท่ี

ชุมชนตางๆ และไดใชคําถามนําเพ่ือคัดเลือกตัวอยางในข้ันตนวา “ทานมีอายุ 18 ปข้ึนไป และ

เคยใชบริการจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ตหรือไม” โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวนดังนี้  

สวนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามเก่ียวกับลักษณะสวน

บุคคลไดแก อายุ รายได และคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ต ไดแก 

ความถ่ีในการจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ต และเว็บไซตผูใหบริการจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ตท่ีใช

บริการบอย  

สวนท่ี 2 ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความสําคัญของรูปแบบการสงเสริม

การตลาดแตละดานของเว็บไซตผูใหบริการจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ต ไดแก ดานการโฆษณา ดาน

การสงเสริมการขาย ดานการประชาสัมพันธ และดานการตลาดทางตรง 
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ขอมูลในสวนท่ี 2 กําหนดความหมายของระดับความคิดเห็นในแตละชวง ดังนี้ 

4.50 – 5.00   มีความคดิเห็นเก่ียวกับระดบัความสาํคัญของรูปแบบการสงเสริมการตลาดแตละ

ดานในระดับมากท่ีสุด 

3.50 - 4.49   มีความคดิเห็นเก่ียวกับระดบัความสาํคัญของรูปแบบการสงเสริมการตลาดแตละ

ดานในระดับมาก 

2.50 - 3.49   มีความคดิเห็นเก่ียวกับระดบัความสาํคัญของรูปแบบการสงเสริมการตลาดแตละ

ดานในระดับปานกลาง 

1.50 - 2.49   มีความคดิเห็นเก่ียวกับระดบัความสาํคัญของรูปแบบการสงเสริมการตลาดแตละ

ดานในระดบันอย 

1.00 - 1.49   มีความคดิเห็นเก่ียวกับระดบัความสาํคัญของรูปแบบการสงเสริมการตลาดแตละ

ในระดบันอยท่ีสุด 

 

7. ผลการวิจัย  

ผลการวิจัยพบวาตัวอยางเกินคร่ึงมีอายุ 26-35 ป รองลงมาอายุ 18 – 25 ป  และ

ตัวอยางท่ีมีนอยท่ีสุดอายุ 56 ปข้ึนไป สวนใหญมีรายไดระหวาง 20,001 – 30,000 บาท 

รองลงมาคือ 10,001 – 20,000 บาท นอยท่ีสุดไดแกรายได 40,001 – 50,000 บาท เกินคร่ึง

มีความถ่ีในการจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ต 1 - 4 คร้ัง/ป  และสวนใหญใชบริการเว็บไชต 

www.agoda.com ในการจองท่ีพัก  

ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความสําคัญของรูปแบบการสงเสริม

การตลาดของเว็บไซตผูใหบริการจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ต พบวาผูบริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

ระดับความสําคัญของรูปแบบการสงเสริมการตลาดของเว็บไซตผูใหบริการจองท่ีพักผาน

อินเทอรเน็ตโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.82 เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานการ

สงเสริมการขายมีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.05 รองลงมา ไดแก ดานการตลาดทางตรง ดานการ

ประชาสัมพันธ และดานการโฆษณา โดยมีคาเฉล่ีย 3.78, 3.73 และ 3.70 ตามลําดับ เม่ือ

พิจารณารายดาน 1.ดานการโฆษณาพบวาขอคําถามท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ รายช่ือเว็บไซตข้ึนมา

เปนลําดับแรก ๆ เม่ือทําการคนหาใน Search Engine (เชน Google) 2.ดานการประชาสัมพันธ

พบวาขอคําถามท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การเปดใชชองทางโซเชียลมีเดีย เชน Facebook, Instagram 

เพ่ือสงขาวสารและติดตอกับผูบริโภค 3.ดานการสงเสริมการขายพบวา ขอคําถามท่ีมีคาเฉล่ีย

สูงสุด คือ ขอเสนอพิเศษใหสวนลดท่ีพัก หรือโปรโมช่ันสวนลดรวมกับบัตรเครดิตฯลฯ 4.ดาน

การตลาดทางตรงพบวา ขอคําถามท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การสงขอเสนอพิเศษท่ีตรงตามขอมูล

รูปแบบท่ีพักท่ีช่ืนชอบท่ีสมาชิกใหบันทึกขอมูลไว 

ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบวา ผูบริโภคท่ีมีอายุ

แตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความสําคัญของรูปแบบการสงเสริมการตลาดของ
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เว็บไซตผูใหบริการจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ตในดานการโฆษณาแตกตางกัน โดยผูบริโภคท่ีมีอายุ 

18 - 25 ป มีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความสําคัญของรูปแบบการสงเสริมการตลาดของ

เว็บไซตผูใหบริการจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ตในดานโฆษณามากกวาผูบริโภคท่ีมีอายุ 36 ปข้ึนไป 

สวนในดานการประชาสัมพันธ ดานการสงเสริมการขาย และดานการตลาดทางตรงไมแตกตางกัน  

 สวนผูบริโภคที่มีรายไดแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความสําคัญของ

รูปแบบการสงเสริมการตลาดของเว็บไซตผูใหบริการจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ตในทุกดานแตกตาง

กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 1. ดานการโฆษณา ผูบริโภคท่ีมีรายไดไมเกิน 10,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกับ

ระดับความสําคัญมากกวาผูบริโภคท่ีมีรายได 30,001 – 40,000 บาทและสูงกวา 50,000 บาท 

นอกจากนี้ผูบริโภคท่ีมีรายได 10,001 – 20,000 บาท มีระดับความคิดเห็นมากกวาผูบริโภคท่ีมี

รายได 30,001 – 40,000 บาท และสูงกวา 50,000 บาท สวนผูบริโภคที่มีรายได 20,001 – 

30,000 บาท มีระดับความคิดเห็นมากกวาผูบริโภคท่ีมีรายได 30,001 – 40,000 บาท และ

ผูบริโภคท่ีมีรายไดสูงกวา 50,000 บาท 

2. ดานการประชาสัมพันธ ผูบริโภคท่ีมีรายไดไมเกิน 10,000 บาท และ 10,001 – 

20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความสําคัญ มากกวา

ผูบริโภคท่ีมีรายไดสูงกวา 50,000 บาท นอกจากนี้ผูบริโภคท่ีมีรายได 20,001 – 30,000 บาท 

มีระดับความคิดเห็นมากกวาผูบริโภคท่ีมีรายได 10,001 – 20,000 บาท 

3. ดานการสงเสริมการขาย ผูบริโภคท่ีมีรายได 20,001 – 30,000 บาท มีความ

คิดเห็นเก่ียวกับระดับความสําคัญ มากกวาผูบริโภคท่ีมีรายได 10,001 – 20,000 บาท และ 

30,001 – 40,000 บาท นอกจากนี้ผูบริโภคท่ีมีรายได 30,001 – 40,000 บาท มีระดับความ

คิดเห็นมากกวาผูบริโภคท่ีมีรายได 10,001 – 20,000 บาท และ  40,001 – 50,000 บาท 

และสูงกวา 50,000 บาท สวนผูบริโภคท่ีมีรายได 40,001 – 50,000 บาท มีระดับความคิดเห็น

มากกวาผูบริโภคท่ีมีรายไดไมเกิน 10,000 บาท 

4. ดานการตลาดทางตรง ผูบริโภคที่มีรายได 10,001 – 20,000 บาท และ    

20,001 – 30,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความสําคัญมากกวาผูบริโภคท่ีมีรายได 

30,001 – 40,000 บาท และผูบริโภคท่ีมีรายไดสูงกวา 50,000 บาท  

ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบวา ผูบริโภคท่ีมีความถ่ีใน

การจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ตแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความสําคัญของรูปแบบ

การสงเสริมการตลาดของเว็บไซตผูใหบริการจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ตในดานการโฆษณา ดาน

การประชาสัมพันธ ดานการสงเสริมการขาย และดานการตลาดทางตรงไมแตกตางกัน 
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8. อภิปรายผลการวิจัย 

1. ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความสําคัญของรูปแบบการสงเสริมการตลาด

ของเว็บไซตผูใหบริการจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ต พบวาโดยรวมมีความสําคัญมาก และดานการ

สงเสริมการขายมีความสําคัญมากท่ีสุด  

2. ดานการโฆษณา พบวาขอคําถามท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ รายช่ือเว็บไซตข้ึนมาเปน

ลําดับแรกๆ เม่ือทําการคนหาใน Search Engine (เชน Google) สอดคลองกับแนวคิดของ 

Turban and others (2006 อางถึงใน พรศิริ สุทธิรัตนชัยชาญ, 2551:13) ไดกลาวถึงการโฆษณา

ดวยเว็บไซตเคร่ืองมือชวยคนหาวา ผูใชอินเทอรเน็ตสวนใหญจะใชเคร่ืองมือชวยคนหาเพ่ือคนหา

ขอมูลท่ีตองการ ดังนั้นการทําใหเว็บไซตของตนปรากฏในผลลัพธจากการคนหาจะชวยเพ่ิมจํานวน

ผูเขาชมเว็บไซตได 

3. ดานการประชาสัมพันธ พบวา ขอคําถามท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การเปดใชชองทาง

โซเชียลมีเดีย เชน Facebook, Instagram เพ่ือสงขาวสารและติดตอกับผูบริโภค สอดคลองกับ

แนวคิดของ Deirdre Breakenridge (2008 อางถึงใน ณัฐา ฉางชูโต, 2554) กลาวไววา การ

ประชาสัมพันธผาน Social Network ทําใหองคกรเปนบุคคลแรกท่ีจะทราบความคิดเห็นของลูกคา 

(Comment) เร่ืองท่ีลูกคาวิตกกังวล (Concern) และความตองการที่แทจริงของลูกคา (Insight)  

4. ดานการสงเสริมการขาย พบวาขอคําถามท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ขอเสนอพิเศษให

สวนลดท่ีพัก หรือโปรโมช่ันสวนลดรวมกับบัตรเครดิต ฯลฯ สอดคลองกับแนวคิดของ Philip 

Kotler (1999 อางถึงใน กาญจนรัตน รัตนสนธิ, 2544) ไดกลาวถึงเคร่ืองมือการสงเสริม

การตลาดดานการสงเสริมการขาย วาเปนเคร่ืองมือท่ีมีผลตอพฤติกรรมของลูกคาโดยตรง เม่ือ

ลูกคารับรูวาธุรกิจไดทําการสงเสริมการขาย เชน ลดราคาสินคา ใหของขวัญ เปนตน 

5. ดานการตลาดทางตรง พบวา ขอคําถามท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การสงขอเสนอ

พิเศษท่ีตรงตามขอมูลรูปแบบท่ีพักท่ีช่ืนชอบท่ีสมาชิกใหบันทึกขอมูลไว สอดคลองกับแนวคิดของ 

Bovee and others (1995 อางถึงใน กฤษดา เพียรเพ่ิมภัทร, 2547: 25) กลาวไววา การตลาด

โดยใชคอมพิวเตอรเช่ือมตรงและอินเตอรเน็ต (Online marketing and internet marketing) เปน

การสื่อสารการตลาดโดยใชคอมพิวเตอรเช่ือมตรงและอินเตอรเน็ต ท้ังคอมพิวเตอรเช่ือมตรงและ

อินเตอรเน็ต ถือวาเปนการตลาดทางตรงท่ีมุงสูลูกคาไดอยางเฉพาะเจาะจง 

 6. ผูบริโภคท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความสําคัญของรูปแบบ

การสงเสริมการตลาดของเว็บไซตผูใหบริการจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ตในดานการโฆษณา

แตกตางกัน อาจเพราะผูบริโภคท่ีมีอายุ 18 - 25 ป เปนผูท่ีอยูในวัยท่ีมีการใชอินเทอรเน็ตและ

นิยมการคนหาขอมูลผานอินเทอรเน็ต จึงใหความสําคัญกับรูปแบบการสงเสริมการตลาดในดาน

โฆษณามากกวาผูบริโภคท่ีมีอายุ 36 ปข้ึนไป  

7. ผูบริโภคที่มีรายไดแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความสําคัญของ

รูปแบบการสงเสริมการตลาดของเว็บไซตผูใหบริการจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ตในทุกดานแตกตาง
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กัน อธิบายไดวา ระดับรายไดเปนตัวกําหนดใหคนมีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

ตางกัน ผูท่ีมีระดับรายไดสูงจะเปนผูท่ีมีกําลังทรัพยท่ีสูงและมีโอกาสเลือกสินคาท่ีราคาสูงมากกวา

ผูมีรายไดนอยกวาท่ีจะเนนปริมาณสินคาและราคาไมแพงเปนหลัก ดังนั้นจึงมีความคิดเห็น

เก่ียวกับระดับความสําคัญของรูปแบบการสงเสริมการตลาดในแตละดานจึงตางกัน 

8. ผูบริโภคท่ีมีความถ่ีในการจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ตแตกตางกัน มีความคิดเห็น

เก่ียวกับระดับความสําคัญของรูปแบบการสงเสริมการตลาดของเว็บไซตผูใหบริการจองท่ีพักผาน

อินเทอรเน็ตในรายดานทุกดานไมแตกตางกันอธิบายไดวา ผูใหบริการจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ต

แตละราย มีการใชกลยุทธในการสงเสริมการตลาดคลาย ๆ กัน มีแนวทางเดียวกัน ทําใหผูบริโภค

ท่ีมีความถ่ีในการจองท่ีพักผานอินเทอรเน็ตแตกตางกัน 

 

9. ขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย 

1. ดานส ง เส ริมการขาย  ผูประกอบการควรมีการนํ า เสนอขอมูลเ ก่ียวกับ

ผูประกอบการบัตรเครดิตแตละรายที่มีการนําเสนอโปรโมช่ันสวนลดในการจองที่พัก หรือ

ระยะเวลาผอนเปนรายเดือนรวมกับบัตรเครดิต วางใหเห็นเดนชัดบนหนาเว็บไซต และควรมี

กิจกรรมการสงเสริมการขายใหเหมาะกับกลุมรายไดตางๆ เชน ทําโปรโมช่ันสงเสริมการขาย

รวมกับชองทางการชําระเงินอ่ืนๆนอกเหนือจากบัตรเครดิต 

2. ดานการประชาสัมพันธ ควรเนนการใชชองทางโซเชียลมีเดียเปนส่ือสาธารณะเพื่อ

สงขาวสารและใหทุกคนสามารถเห็นขอมูลการติและชมผานหนาเว็บไซต  

3. ดานการโฆษณาควรใหความสําคัญกับการทํา Search Engine Optimization 

(SEO) ซึ่งเปนการทําใหเว็บไซตติดอันดับแรกๆ เม่ือใชคําคนหาท่ีเก่ียวของ และผลการศึกษา

พบวาอายุท่ีตางกันใหความสําคัญในดานนี้ตางกัน ดังนั้นควรพิจารณาวาแตละกลุมชวงอายุท่ีชอบ

การทองเท่ียวชอบใชเว็บไซตไหนบาง จึงนําปายโฆษณา (Banner ads) ไปวางบนหนาเว็บไซต   

นั้นๆ  

4. ดานการตลาดทางตรง ควรมีการทําเหมืองขอมูลเก็บขอมูลการเขาชมเว็บไซตของ

สมาชิก เพ่ือนําขอมูลดังกลาวนั้นมาใชประโยชนในการสงขอเสนอหรือขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับ

ประวัติการเขาชมของสมาชิก เพ่ือใหตรงกับความตองการมากย่ิงข้ึน 
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