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บทคัดย่อ
การศึกษานีมุ่งเน้ นเพือศึกษาแนวทางการนําการตลาดอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในธุรกิจ
โรงแรม เนืองจากในปั จจุบนั ธุรกิจโรงแรมมีสภาวะการแข่งขันสูง จึงจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้ องมีการ
ทําการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เพือช่วยในการทํากลยุทธ์ ทางการตลาด ในการเพิมยอดการสํารอง
ห้ องพักและบริ การต่าง ๆ อีกทังยังเป็ นการช่วยให้ ลกู ค้ าสามารถเข้ าถึงการให้ บริ การของโรงแรม
และสามารถนําข้ อมูลดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจในการเข้ าใช้ บริการของโรงแรมอีกด้ วย
งานวิจยั นีเป็ นงานวิจยั เชิงปริมาณ โดยการใช้ แบบสอบถามออนไลน์สอบถามสมาชิก
ของเว็บไซต์โรงแรมปทุมวันปริ นเซสทีเป็ นลูกค้ าและยินดีตอบแบบสอบถาม เพือศึกษาถึงปั จจัย
ทางการตลาดในการโฆษณาผ่านสือออนไลน์ทีมีผลต่อพฤติกรรมด้ านการตัดสินใจสํารองห้ องพัก
ของลูกค้ า โดยใช้ ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดและทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริ โภคเป็ นแนวทางใน
การวิจยั เพือประโยชน์ในการทําการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และศึกษาแนวทางการทํากลยุทธ์ในการ
ทําการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ซึงจากผลการศึกษา พบว่าปั จจัยส่วนบุคคลได้ แก่ เพศ อายุ รายได้
และอาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมด้ านการตัดสินใจสํารองห้ องพักของลูกค้ า ส่วนปั จจัยทางการตลาด
ในการโฆษณาผ่านสือออนไลน์ ทีมีผลต่อพฤติกรรมด้ านการตัดสินใจสํารองห้ องพักของลูกค้ า
พบว่าการใช้ บล็อกเป็ นปั จจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมด้ านการตัดสินใจสํารองห้ องพักของลูกค้ ามาก
ทีสุด รองลงมาคือ การใช้ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และการใช้ เสิร์จเอนจิน ตามลําดับ ส่วนการใช้
แบนเนอร์ โฆษณาเป็ นปั จจัยสุดท้ ายทีมีผลต่อพฤติกรรมด้ านการตัดสินใจสํารองห้ องพักของลูกค้ า
อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05

(1)

Abstract
The objective of this research was to study an application of e-marketing
approach in hotel business. As the hotel business becomes more competitive and
complex, it is necessary to create and apply e-marketing techniques to enhance
marketing strategy in order to increase hotel reservation volume. Moreover, the
E-marketing strategies will provide customers hotel information to help them make
decisions on hotel choice selection.
This research was conducted using quantitative analysis based on the
questionnaires to study the behavior of hotel choice selection. In this work, marketing
mix and online consumer behavior theories are used as a research framework. The
population defined in this research was online member of Pathumwan Princess Hotel.
This research studied the possibility of using online marketing and other strategies
affecting decision making on hotel reservation. Results of the data analyses found that
different personal factors such as gender, age, income and occupation affected the
hotel choice selection through online hotel reservation behaviors. In addition, the
marketing mix factors also influenced the hotel reservation behaviors. The findings found
that blog marketing is the most influential factor to the hotel reservation behaviors.
Electronic mail is the second most influential factor to the behaviors, while search engine
is the third. Finally, banner is the least influential factor to the behaviors with a significant
level at 0.05.

(2)

กิตติกรรมประกาศ
การค้ นคว้ าวิจยั อิสระฉบับนีจัดทําขึนสําเร็ จลุล่วงทุกประการ โดยสามารถบรรลุผล
ตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทีตังไว้ ผู้จดั ทําได้ รับความช่วยเหลือ และอนุเคราะห์
จากหลายฝ่ าย จึงขอโอกาส ณ ทีนีกล่าวขอบคุณทุกท่าน
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. วรัญ ู สุจิวรพันธ์พงศ์ อาจารย์ทีปรึกษางานวิจยั ที
เป็ นส่วนสําคัญหลักในการให้ คําแนะนํา และให้ ข้อคิดเห็นต่างๆ ทีเป็ นประโยชน์อย่างยิงในการ
ทํางานวิจยั ครังนี ขอขอบพระคุณทีอาจารย์กรุณาสละเวลาทีมีคา่ มาให้ นะคะ รวมทังขอบคุณ
คณะกรรมการสอบงานวิจยั ทุกท่านทีได้ ให้ คําแนะนําเพิมเติม เพือให้ เนือหามีคณ
ุ ค่ายิงขึน
ขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พีสาว และญาติทกุ ท่าน ทีเป็ นผู้สนับสนุนและให้
กําลังใจในการศึกษา คอยชีแนะ และเปิ ดโอกาสทางด้ านการศึกษาด้ วยดีตลอดมา
ขอขอบคุณ เพือนๆ พีๆ ทีโรงแรมปทุมวันปรินเซส ทีช่วยเหลืองานต่างๆ ทังทางตรง
และทางอ้ อม ทําให้ งานวิจยั นีออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ
ขอขอบคุณ เพือนๆพีๆ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลทีคอยให้ กําลังใจและ
ช่วยเหลือด้ วยความเต็มใจเสมอมา
ขอขอบคุณ เพือนๆ ร่ วมรุ่น MTT 16 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทุกท่านทีคอยให้ กําลังใจและมีสว่ นช่วยเหลืออย่างมากและโดยดีตลอดด้ วยความเต็มใจ
ท้ ายสุดผู้วิจยั หวังเป็ นอย่างยิงว่างานวิจยั ฉบับนีเป็ นประโยชน์กบั ผู้สนใจทุกท่าน และ
ขอให้ สงศั
ิ กดิสิทธิทังหลายในสากลโลกจงบันดาลให้ ทกุ ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอด
กาล

นางสาวกานต์ทิตา รณฤทธิวิชยั
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