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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยอิสระเรื่องประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดดิจทิลักับการใหบริการ เรือทีพ่ัก 

อนันตรา ครูซ (Anantara Cruise) เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) นําผลลัพธ 

ที่ไดจากการทําการทดลองทีมุ่งเนนศึกษาเกี่ยวกบักลไกการทํางานของสื่อดิจทิัลเพื่อการสือ่สาร

การตลาดไปยังกลุมเปาหมายทีม่ีความชัดเจนในเรื่องของกลุมเปาหมายเฉพาะกลุมเพื่อหาประสิทธิผล

ของการสื่อสารการตลาดแบบดิจทิัลต้ังแตวันที่ 15 กันยายน - 31 ตุลาคม 2560 และเปรียบเทียบ 

กับการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทลัด้ังเดิมทีเ่คยทําไวเมื่อ 5 ปกอน ในชวงเวลาเดียวกัน คือ ต้ังแต 15 

กันยายน - 31 ตุลาคม ของป พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ศึกษารูปแบบการใช 

สื่อโฆษณาแบบด้ังเดิมศึกษารูปแบบการใชสื่อโฆษณาแบบดิจิทัล และนําผลลัพธที่ไดจากการใชสื่อ

โฆษณาทั้งสองแบบมาเปรียบเทียบ และวิเคราะหหาประสิทธิผลที่ได เพื่อใชเปนแนวทางการทํา

การตลาดใหกับเรอืที่พักอนันตรา ครูซ ไดอยางเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

ผลการศึกษาพบวาการใชสื่อโฆษณาแบบดิจิทลัเพื่อทําการตลาด และวัดผลจากจํานวนรวม

ของการจองเรอืที่พัก อนันตรา ครูซ ไดผลลัพธเปนยอดการจองทีม่ากกวาการทําการตลาดแบบเดิม 

แมเปนการทําการทดลองชวงสั้นเพียง 45 วัน เพราะเขาถึงกลุมคนทีม่ีความสนใจ ในสินคาหรอืบริการ

อยูแลว จึงสงผลใหเกิดการตัดสินใจซื้อไดงายกวาการสื่อสารไปยังคนกลุมมากที่ไมทราบเลยวาจะมี

ใครบางที่ ไดรบัสาสนจากสื่อโฆษณาที่นําเสนอและจะใชกลุมเปาหมายที่คาดไวหรือไม ดังน้ีจงึนํามา

วิเคราะหไดวาการทําการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลเปนวิธีการทําการตลาดที่ใหผลลัพธเปนอยางดี

สําหรับเรือที่พักอนันตรา ครูซ ซึง่ถือไดวาเปนสินคาและบรกิารแบบเฉพาะกลุม (Niche Market) ที่มี

กลุมเปาหมายชัดเจน 
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ABSTRACT 

 

This Independent Study is the experimental research method about The 

Effectiveness of Digital Marketing for Anantara Cruises whichmedia scope of work is 

when applying the right objective to the right target market in order to gain an 

effectiveness communication through digital from the start of 15 September – 31 

October 2017. Compared to 5 years ago where marketing communication in digital 

during the same period from 15 September – 31 October 2016 were used for 

studying the traditional way of advertising through media. 

By studying the way of advertising through media in a digital way and bringing 

the results from both old traditional way and the new digital way, it is effective when 

using these types of advertising for the use of boat leisure in Anantara Cruises.It turns 

out that using the advertising through digital media for marketing and by having the 

results of the statistics of customer attending the Anantara Cruises, showing that 

advertising through digital media has been increasing more than the old traditional 

way although this result is from a short period of time concluding of 45 days. 

The results came from targeting the right audience that is already interested 

in this type of service which made it easier for them to buy more than targeting a 

general target market which will rarely see real results.As a result, advertising through 

digital marketing for this type of service for Anantara Cruises is perfect for the type of 

market particularly for Niche market. 

  

Keywords: Digital Media, Boat River Trip, River Cruises, Nitche Market 
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บทท่ี 1  

บทนํา 

 

1.1 ความสาํคัญและท่ีมาของงานวิจัย

ปฏิเสธไมไดวาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในปจจบุันน้ันเปลีย่นไปจากในอดีตทีเ่มื่อมีใคร 

สักคนหน่ึงคิดจะเดินทางทองเที่ยว มักจะตองหาขอมลูจากสือ่สิ่งพมิพตาง ๆ ไมวาจะเปนนิตยสาร 

แผนพับ โบรชัวร รายการโทรทัศนหรือสารคดี บางก็ติดตอบริษัทนําเที่ยวโดยเฉพาะเพื่อใหดําเนิน 

การซื้อต๋ัวเครื่องบินหรือยานพาหนะในแบบอื่น ๆ เพื่อใหชวยอํานวยความสะดวกในการจองสถานที่

พักในตางประเทศใหเหลาน้ีเปนตน ตางกบัปจจบุันที่พฤติกรรมของนักทองเที่ยวน้ันถูกเปลี่ยนไปตาม

แบบสมัยในยุคดิจิทลัเชนทกุวันน้ี ที่นิยมหาคําตอบดวยการพิมพคําคนหลกั (Keyword) เพือ่การ

สืบคนผานเว็บไซต Google ดวยเทคโนโลยี ติดตอสือ่สารทีท่ันสมัยทําใหสามารถทําการจองหองพัก

ออนไลนหรือตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการตาง ๆ ที่ตองการไดในทุกที่และทุกเวลา (Marketeer, 

2559 ก) eRevmax เว็บไซตผูใหบริการจองที่พักแบบออนไลนไดใหขอมลูแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรม

การเดินทางทีเ่ปลี่ยนไปของนักทองเที่ยวและอิทธิพลของสื่อและชองทางการสํารองทีพ่ักแบบออนไลน

ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมาปจจุบัน (พ.ศ. 2560) การทองเทีย่วและการดําเนินการสํารองที่พกัผาน

ชอง ทางออนไลนมีมลูคารวมกวา 155 พันลานเหรียญสหรฐั ซึ่งเพิม่ข้ึนเปนเทาตัวในชวงครึ่งทศวรรษ

ที่ผานมาในป พ.ศ. 2555 ที่มีมลูคารวมเพียง 78 พันลานเหรียญสหรัฐ อางองิจากขอมูลของ PayPal 

Insights ที่นําเสนอรายงานการวิจัยพฤติกรรมนักทองเที่ยวทั่วโลกกวา 50% พึ่งพาขอมลูออนไลน

สําหรับการวางแผนการเดินทาง โดยสองอันดับสงูสุด คือ 98% สําหรบันักทองเที่ยวมาเลเซยี และ 

87% สําหรับนักทองเที่ยวออสเตรเลีย ซึง่สองประเทศน้ีถือเปน 1 ใน 10 ประเทศไทยตลาดหลักทีม่ี

สวนแบงการตลาดรวมกันมากกวารอยละ 60 ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  (Marketeer, 2559 ก) 

จากขอมลูน้ีแสดงใหเห็นวาการคนหาขอมลูในอินเทอรเน็ตเพื่อนําไปสูสินคาและบริการจงึ

เปนอีกหน่ึงหัวใจหลักสําหรับการทําการตลาดออนไลน (Online Marketing) ในภาพรวมของสภาวะ

ปจจุบันไมวาจะเปนธุรกิจขนาดใหญหรือขนาดยอย เชนเดียวกับการใหบริการที่พักบนเรือ “อนันตรา 

ครูซ” ก็หนัมาศึกษาและใหความสําคัญกบัเทคโนโลยีเครือ่งมือสื่อสารการตลาดแบบดิจิทลัมากข้ึน 

เพื่อเปนการเพิม่ยอดการจองที่พักใหสอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไปและยังเปนการ

สื่อสารขอมลูและทําการตลาดไดตรงกับกลุมเปาหมายที่ตองการอีกดวย 

อนันตรา ครซู เปนเรือที่พกัที่มีอยูเพียงลําเดียวภายใตแบรนด อนันตรา ริเวอรไซด กรุงเทพฯ 

รีสอรท ที่ใหบริการมายาวนานกวา 25 ป เพื่อมอบประสบการณลองแมนํ้าเจาพระยาแบบสวนตัวบน

เรือสําราญสมัผสัใกลชิดกับธรรมชาติและวัฒนธรรมสองฟากฝงแมนํ้าตลอดเสนทางจากกรงุเทพฯ  
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สูจงัหวัดอยุธยา ใชเวลา 3 วัน 2 คืน บนเรือไมสักแทที่ปรับปรุงมาจากเรอืบรรทุกขาวเกาแกอายุนับ

รอยป ออกเดินทางไดทุกวันตามความประสงคของผูเขาพักดวยการใหบริการอยางครบครันระดับ  

5 ดาว อัตราคาบริการจงึมรีาคาสูงทําให อนันตรา ครุยส มคีวามชัดเจนในเรื่องของกลุมเปาหมาย

เฉพาะกลุม หรือทีเ่รียกวา Nitche Market ซึ่งเปนกลุมเฉพาะที่ใหความสนใจกับการทองเที่ยวแบบ 

น้ีอยางจริงจัง อีกทัง้คาบริการก็อยูในอัตราที่คอนขางสงู ดังน้ัน การทําการตลาดผานสื่อดิจิทลัที่

สามารถเจาะกลุมเปาหมายที่เปนลูกคาหรือมีแนวโนมทีจ่ะมาเปนลกูคาไดแมนยําและชัดเจนจงึเปน

ทางเลือกที่นาจะนํามาศึกษาวิจัยเพื่อหาผลลัพธเปรียบเทียบกับการทําการตลาดแบบเดิมที่ผานมาที ่

ไมมีการกําหนดกลุมหมายในแบบเฉพาะเจาะจงแตอยางใด จึงเปนทีม่าของการการศึกษาและวิจัย 

บทบาทของการสือ่สารการตลาดแบบดิจิทลัในบริบทของธุรกิจโรงแรมฯ วามารถเพิ่มประสทิธิผล

ใหกับการสื่อสารการตลาดในแบบเดิมไดจรงิ หรือเปนเพียงเทรนดทีเ่กิดข้ึนจากพฤติกรรมของ

ผูบริโภคที่เปลี่ยนไปและไมไดมผีลอะไรกบัการสื่อสารการตลาดในแบบเดิม  

 

1.2 วัตถุประสงคการงานวิจัย 

ในการทําการวิจัยครัง้น้ี ผูทําการวิจัยไดเลือกวิเคราะหและศึกษาขอมูลในหัวขอเรื่อง 

“ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดดิจิทลักบัการใหบริการเรือที่พกัอนันตรา ครซุ” โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อ 

1.2.1 เพื่อศึกษารปูแบบการใชสือ่โฆษณาแบบด้ังเดิมที่ใชในการสื่อสารการตลาดของเรือที่

พักอนันตรา ครูซ 

1.2.2 เพื่อศึกษารปูแบบการใชสือ่โฆษณาแบบดิจทิัลที่ใชในการสื่อสารการตลาดของเรือที่

พักอนันตรา ครูซ 

1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการใชสื่อโฆษณาแบบด้ังเดิมกับสื่อโฆษณาแบบดิจิทลั และ

วิเคราะห หาแนวทางสําหรบัการสื่อสารการตลาดของเรือทีพ่ักอนันตรา ครูซ ไดอยางมีประสทิธิภาพ 

 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครัง้มุงเนนศึกษาเกี่ยวกบักลไกการทํางานของสื่อดิจทิัลเพือ่การสื่อสารการตลาดไป

ยังกลุมเปาหมายซึ่งเปน ตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market) จนกระทั่งสงผลใหเกิดการจองหองพัก

โดยตรงผานเว็บไซตของเรือที่พกัอนันตรา ครซู ต้ังแตวันที่ 15 กันยายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

เพื่อเก็บผลลัพธที่ได คือ จํานวนรวมการจองที่พัก อนันตรา ครูซ และนําไปพจิารณาเปรียบเทียบกับ

จํานวนรวมการจองที่พักอนันตรา ครูซ ยอนหลงัไป 5 ป (ต้ังแตวันที่ 15 กันยายน - 31 ตุลาคม ของป 

พ.ศ. 2559 - 2555 
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1.4 ประเภทของงานวิจัย 

งานวิจัยเรื่องน้ีเปนงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimantal Research) ดวยการคนหาความจริง

ดวยการใชเครื่องมือสือ่สารการตลาดดิจทิัลเปนหลกั และมุงเนนการศึกษาหาความเปลี่ยนแปลงของ

ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการสื่อสารการตลาดระหวางเครือ่งมือสื่อสารการตลาดแบบเดิม และแบบดิจทิัล 

ภายใตเงื่อนไขที่มีการ ควบคุมและกําหนดใชเหมอืนกันในชวงระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อสรุปผลความจรงิที่

คนพบและสามารถนําไปใชอธิบายถึงความแตกตางในเชิงเหตุผลไดอยางชัดเจน และการวิจัยเอกสาร 

(Documentary Research) ซึ่งเปนการศึกษารปูแบบสื่อสิ่งพิมพ ตารางวันจองเรือทีพ่ักประจําป 

2555 – 2560 และเอกสารตาง ๆ ที่ใชเพื่อการสือ่สารการตลาดเรอืที่พกั อนันตรา ครูซ 

 

1.5 แหลงขอมูล 

1.5.1 แผนกสือ่สารการตลาด, อนันตรา รเิวอรไซด กรุงเทพฯ รสีอรท ซึ่งเปนผูรบัผิดชอบ 

ดําเนินการวางแผนใชสื่อโฆษณาประชาสัมพันธพรอมทั้งกําหนดงบประมาณ 

1.5.2 แผนกสํารองหองพัก, อนันตรา ริเวอรไซด กรุงเทพฯ รีสอรท ซึ่งเปนผูทําหนาที่

ตรวจสอบสถานะที่พักอนันตรา ครุยส และแจงยืนยันการจองกลบัไปยังแขก ตามวันทีแ่ขกตองการ 

และเปนผูเก็บรวบรวมสรุปรายงานการขายเรือพี่พัก อนันตรา ครูซส มาโดยตลอด 

 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรบั 

1.6.1 เพื่อเปนแนวทางสําหรับการวางกลยุทธและบรหิารงบประมาณที่เหมาะสมในการ

เลือกใชเครื่องมือสําหรับทําการสื่อสารการตลาดไปยังกลุมเปนหมายไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

1.6.2 เพื่อเปนแนวทางในการนําสื่อดิจิทลัไปประยุกตใชกับการใหบริการในสวนอื่นภายใน

โรงแรมฯ ไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสงูสุด  

 

1.7 คํานิยามศัพทเฉพาะ 

1.7.1 เว็บไซต (Website) หมายถึง แหลงที่เก็บรวบรวมขอมูลและสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปน

ภาพเสียงขอความในรปูของเว็บเพจ (Web Page) ซึ่งมีการโอนถายขอมูลและเช่ือมโยงเขาถึงกันได 

1.7.2 อินเทอรเน็ต (Internet) หมายถึง แหลงที่เกบ็รวบรวมขอมลูและสื่อตาง ๆ เชน ภาพ

เสียงขอความวิดีโอและการบันทกึตาง ๆ ซึ่งสามารถถายโอนและแลกเปลีย่นขอมลูได 

1.7.3 การจองหองพกัออนไลน หมายถึง การจองหองพักโดยตรงผานทางหนาเว็บไซต 
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1.7.4 คําคนหลัก (Keyword) คือ คําที่สามารถใชแทนขอบเขตของเน้ือหาทีผู่ใชตองการ   

ซึ่งในการคนแตละครัง้อาจมีคําสําคัญไดมากกวา 1 คํา และเมื่อเลือกการคนแบบที่ตองใชคําสําคัญ  

ไมควรใชคําที่ไมสามารถบอกขอบเขตของเน้ือหาเปนคําคน 

1.7.5 เว็บไซต Google หมายถึง เว็บไซตที่ใหบริการในการคนหาขอมลในโลกของ

อินเทอรเน็ต โดยคนหาขอมลจากขอความหรอืตัวอกัษรที่พมิพเขาไปแลวทําการคนหาขอมูลรูปภาพ 

หรือเว็บเพจทีเ่กี่ยวของนํามาแสดงผลซึ่งเปนเว็บไซตที่ไดรับความนิยมอยางมากในกลุมผูใชงาน

อินเทอรเน็ตที่ตองการคนหาขอมลู 

1.7.6 การทําการตลาดออนไลน (Online Marketing) หมายถึง การทําการตลาดโดยมี

กิจกรรมการเช่ือมตอผานอินเทอรเน็ต เชน การโปรโมตหรือประชาสมัพันธสินคาและบริการผาน

เว็บไซต และสื่อสารตาง ๆ บนโลกออนไลน 

1.7.7 Niche Market หมายถึง ตลาดนักทองเที่ยวเฉพาะกลุมซึ่งอาจแบงตามความสนใจ

ของนักทองเที่ยวทีเ่รียกวากลุม Special Interest ไดแกกลุมดํานํ้ากลุมกอลฟเปนตนหรืออาจจําแนก

ตามเช้ือชาติศาสนาและอื่น ๆ เชน กลุมมสุลมิ กลุมนักประวัติศาสตร Niche Market ตามความ 

หมายทีป่รากฏในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ (Wikipedia) คือ สวนหน่ึงของตลาดทีส่ามารถกําหนด

กลุมเปาหมายที่แนนอนไดดังน้ันธุรกิจที่เนนตลาดแบบน้ี จึงมีความจําเปนที่จะตองผลิตสินคาและ

บริการที่แตกตางจากที่มีอยูแลวในตลาดหลัก Niche Market อาจจะหมายถึงกลุมลูกคาทีม่ีศักยภาพ

กลุมใดกลุมหน่ึง 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

ในการศึกษาเรือ่งประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดดิจิทลักับการใหบริการเรือที่พัก 

อนันตรา ครุยส ผูวิจัยไดนําแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ โดยการคนควาจากเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม

และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของในหัวขอดังน้ี 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดดิจิทลั (Digital Marketing) 

2.2 แนวคิดเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคยุคดิจิทลั (The Theory of Consumer Behavior) 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการแบงกลุมตลาดการทองเที่ยว  

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับอนาคตทองเที่ยวไทยยุคดิจิทลั (The Digital Future of Travel) 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการใชเครื่องมอืวิเคราะหและเกบ็ขอมลูเชิงสถิติของผูเขาเว็บไซต 

(Google Analytic) 

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการทําการตลาดผานเครื่องมือคนหา (Search Engine Optimization 

Analytic) 

2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการตลาดดิจิทัล 

ดิจิทัลมารเก็ตต้ิงก็คือเครือ่งมือในการทําการตลาดที่นักการตลาดใชในการติดตอสื่อสารกับ

กลุมเปาหมายเพื่อสรางการรับรูในตัวสินคา ประชาสมัพันธ สรางแบรนด และสรางยอดขายบน

เครื่องมืออเิลก็ทรอนิกส อาทิ สมมารทโฟน แท็บเล็ต คอมพวิเตอร โนตบุค เปาหมายของการตลาด

ดิจิทัลไมไดแตกตางไปจากการทําการตลาดแบบทั่วไปเลย เพราะดิจทิัลมารเก็ตต้ิงเปนเครื่องมือหน่ึง

ของการตลาดที่ไหลไปตามยุคสมัย ปรับเปลี่ยนใหทันโลกโดยมีวิวัฒนาการทีก่าวล้ําข้ึนเรือ่ย ๆ อยางไร

ก็ตามยังมีคนอกีไมนอยที่มองวาดิจทิัลมารเก็ตต้ิงไมใชสิง่จําเปนสําหรบัศตวรรษที่ 21 เปนเพียงเทรนด

ที่ผานมาแลวก็ผานไป (ณัฐพล ใยไพโรจน, 2559) 

ณัฐพล ใยไพโรจน (2559) กลาววา แนวคิดที่วาการทําการตลาดบนโลกออนไลนเปนสิง่ไม  

จีรังน้ีเอง ทําใหอดสงสัยไมไดจรงิๆ วาผมพลาดอะไรไปหรือเปลา เพราะสําหรับผมแลว… ดิจิทัล  

มารเก็ตต้ิงเปรียบเหมือน Innovation ที่ขับเคลื่อนใหนักการ ตลาดคนหาคุณคาที่แทจริงของสินคา

และบริการ เพื่อมอบใหกลุมเปาหมายนําไปสูการสรางความจงรกัภักดี ใหกับองคกรในระยะยาว  

ซึ่งการพัฒนาน้ีจะสงผลดีตอองคกรอยูหลายตอหลายดาน อาท ิ

1) สามารถสื่อสารกบักลุมเปาหมายที่แทจรงิไดทันทีนักการตลาดสามารถเลือกชอง

ทางการสื่อสารกับกลุมเปาหมายหลักของคุณคือใคร อายุเทาไร เพศอะไรแลว คุณก็สามารถคาดเดา
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พฤติกรรมผูบริโภคของคุณไดวา มีความสนใจในชองทาง ออนไลนแบบไหน เชน กลุมผูหญิงทีอ่ยูในวัย 

20-25 ป คือ กลุมวัยทํางานที่นิยมเลนเฟซบุค ผานสมารทโฟน เปนตน 

2) คาการตลาดไมสูงแตรบัรูไดในวงกวางการทําการตลาดออนไลนมีขอดีที่โดดเดน

คือควบคุมงบประมาณไดแมนยําและมีคาการ ตลาดตํ่ากวาการทําการตลาดทั่วไป เชน การเชาพื้นที่

ออกบูธ การซื้อโฆษณาผานปายบิลบอรด 

3) มีชองทางการตลาดมากข้ึน นักการตลาดสามารถใชชองทางออนไลนได

หลากหลายชองทางในการติดตอกบักลุมเปาหมายจงึเพิม่โอกาสในการสรางแบรนดสรางลูกคาผู

จงรกัภักดีและกระตุนยอดขายทีม่าข้ึนได 

4) ชวยสราง Traffic สรางยอด View และผูเขาชมเว็บไซตของคุณไดงาย ๆ ดวย

การแปะลิงคขอมลูตาง ๆ ที่คุณตองการ เสนอแกกลุมเปาหมายลงไปในเครื่องมือออนไลนตาง ๆ เชน 

อีเมล เฟซบุค ทวิตเตอร หรืออินสตาแกรม 

5) อัพเดตเน้ือหาที่ตรงกบัสถานการณไดตลอดเวลา นักการตลาดสามารถ

สรางสรรคเน้ือหาที่ตรงกับสถานการณปจจุบันและตรงกับความสนใจกบัผูบรโิภคไดแทบจะเปนแบบ 

Real Time เพื่อใหการสื่อสารกบักลุมผูบรโิภคน้ันมีความสดใหม และนาสนใจย่ิงข้ึน เชน ชวงเทศกาล 

วันปใหม วันวาเลนไทน เปนตน 

6) สรางความรูสกึรวม สามารถสรางสรรคกจิกรรมสนุกๆแบบอนิเตอรแอ็คทฟีกับ

กลุมเปาหมายเพื่อสรางความรูสึก รวมและความรูสึกเปนกันเองตอกลุมเปาหมาย 

7) พัฒนาตนเอง = พัฒนาองคกร การไมเปนนํ้าเต็มแกวและฝกทักษะการเรียนรู

ใหมๆไมวาจะเปนการฝกทกัษะการเขียน การเรียนรู เรือ่งสสีัน และดีไซน การเรียนรูทีจ่ะใชงาน

เครื่องมือบนโลกออนไลนตาง ๆ ลวนเปนสิ่งที่นักการตลาด รุนใหมตองพฒันา 

ณัฐพล ใยไพโรจน (2559) กลาววา “องคกรอยูไดเทากับเราอยูรอดครบั” เห็นขอดีมากมาย

อยางน้ี ถาคุณเปนทีมการตลาดที่ยังไมได เอาจริงเอาจังกบัการทําการตลาดออนไลน ผมวา... ถึงเวลา

เอาจริงแลว เพราะงานน้ีองคกรอื่น “ไมไดมาเลน ๆ” แนนอน  

 

2.2 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 

ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค The Theory of Consumer Behavior พฤติกรรมผูบริโภคเปน

การศึกษาปจเจกบุคคล กลุมบุคคล หรือองคการและกระบวนการที่พวกเขาเหลาน้ันใชเลือกสรร 

รักษา และกําจัด สิ่งทีเ่กี่ยวกบัผลิตภัณฑ บริการ ประสบการณ หรือแนวคิด เพื่อสนองความตองการ

และผลกระทบที่กระบวนการเหลาน้ีมีตอผูบริโภคและสังคมพฤติกรรมผูบริโภคเปนการสมผสาน

จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยาสังคม และเศรษฐศาสตร เพื่อพยายามทําความเขาใจกระบวนการ

การตัดสินของผูซื้อ ทั้งปจเจกบุคคลและกลุมบุคคลพฤติกรรมผูบริโภค ศึกษาลักษณะเฉพาะของ
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ผูบริโภคปจเจกชนอาทิลกัษณะทางประชากรศาสตรและตัวแปรเชิงพฤติกรรม เพือ่พยายามทําความ

เขาใจความตองการของประชาชนพฤติกรรมผูบริโภคโดยทั่วไปก็ยังพยายามประเมินสิ่งที่มีอทิธิพลตอ

ผูบริโภคโดยกลุม บุคคลเชนครอบครัว มิตรสหาย กลุมอางองิ และสงัคมแวดลอมดวย พฤติกรรมของ

ผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแตละบุคคลทีเ่กี่ยวของโดยตรงกบัการ

ใชสินคาและบริการทางเศรษฐกจิ รวมทั้งกระบวนการในการตัดสินใจที่มผีลตอการแสดงออก 

รัฐวัชร พัฒนจริะรุจน (2557) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง 

พฤติกรรมซึ่งผูบริโภคทําการคนหา การซื้อ การใช การประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑและการ

บริการ ซึ่งคาดวาจะสนองความตองการของเขาและผูรวมงาน (Schiffman & Kanuk, 1994 และ 

Engel, et al., 1968 อางใน รัฐวัชร พัฒนจิระรุจน, 2557) ใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภควา 

เปนการกระทําของบุคคลทีเ่กี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและการใชสินคาและบริการรวมไปถึง

กระบวนการตัดสินใจที่มอียูกอนและมสีวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว 

Schiffman & Kanuk (1987 อางใน รัฐวัชร พัฒนจิระรจุน, 2557) ไดใหความหมายของ

พฤติกรรมของผูบริโภคไววา เปนพฤติกรรมที่ผูบรโิภคแสดงออกไมวาจะเปนการเสาะหา ซื้อใช 

ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑบรกิารและแนวคิดตาง ๆ ซึ่งผูบรโิภคคาดวาจะสามารถ

ตอบสนองความตองการของตนไดเปนการศึกษาการตัดสินใจของผูบริโภคในการใชทรัพยากรที่มีอยู 

ทั้งเงิน เวลา และกําลังเพื่อบริโภคสินคาและบริการตาง ๆ อนัประกอบดวย ซื้ออะไร ทําไมจงึซื้อ  

ซื้อเมือ่ไร อยางไร ที่ไหน และบอยแคไหน 

Engel, Kollat & Blackwell (1968 อางใน รัฐวัชร พัฒนจริะรจุน, 2557) ไดใหความหมาย

ของพฤติกรรมผูบริโภควา หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการ

จัดหาใหไดมาและการใชซึ่งสินคาและบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยูกอน

แลว และซึ่งมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทํา ดังกลาว                   

ศิริวรรณ เสรรีัตน และคณะ (2541 อางใน รัฐวัชร พัฒนจริะรุจน, 2557) Marketing 

Management ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การกระทํา

ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมาแลวซึ่งการใชสินคาและบริการ ทัง้น้ี

หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจและการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการใชสินคา 

กลาวโดยสรุปวา พฤติกรรมของผูบรโิภค (Consumer Behavior) หมายถึงการแสดงออก

ของแตละบุคคลทีเ่กี่ยวของโดยตรงกบัการใชสินคาและบริการทางเศรษฐกจิรวมไปถึงกระบวนการใน

การตัดสินใจที่มผีลตอการแสดงออกของแตละบุคคล ซึ่งมีความแตกตางกันออกไป 

การศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูบรโิภค มีประโยชนทางการตลาด 5 ประการ ดังน้ี (รัฐวัชร  

พัฒนจริะรุจน, 2557)  

1) ชวยใหนักการตลาดเขาใจถึงปจจัยที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค 
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2) ชวยใหผูเกี่ยวของสามารถหาหนทางแกไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซือ้สินคาของ

ผูบริโภคในสังคมไดถูกตอง และสอดคลองกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกจิมากย่ิงข้ึน 

3) ชวยใหการพัฒนาตลาดและการพฒันาผลิตภัณฑสามารถทําไดดีข้ึน 

4) เพื่อประโยชนในการแบงสวนตลาด เพือ่การตอบสนองความตองการของผูบริโภค

ใหตรงกับชนิดของสินคาที่ตองการ 

5) ชวยในการปรับปรงุกลยุทธการตลาดของธุรกิจตาง ๆ เพื่อความไดเปรียบคูแขงขัน 

ประเภทของการบริโภคสามารถแบงไดตามลักษณะของสินคาเปน 2 ประเภท คือ (รัฐวัชร 

พัฒนจริะรุจน, 2557)  

1) การบริโภคสินคาไมคงทน (Nondurable Goods Consumption) คือ การบริโภค

สิ่งของชนิดทีส่ิ้นเปลืองหรือใชหมดไป เรียกวา Destruction เชน การบริโภคนํ้า อาหาร ยารักษาโรค 

นํ้ามันเช้ือเพลิง ฯลฯ 

2) การบริโภคสินคาคงทน (Durable Goods Consumption) คือ การบริโภคสิง่ 

ของที่ยังคงใชไดอีกลักษณะน้ีเรียกวา Diminution เชน การอาศัยบานเรอืน การใชรถยนต เครื่องใช 

ไฟฟา เครื่องนุงหม ฯลฯ อยางไรก็ตามสินคาประเภทน้ีก็จะคอย ๆ สึกหรอไปจนในที่สุดจะไมสามารถ

นํามาใชไดอีก 

กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ (รัฐวัชร พัฒนจิระรจุน, 2557)  

ข้ันที่ 1 การรับรูถึงปญหา กระบวนการซื่อจะเกิดข้ึนเมื่อผูซือ้ตระหนักถึงปญหาหรอืความ

ตองการของตนเอง 

ข้ันที่ 2 การคนหาขอมูล ในข้ันน้ีผูบริโภคจะแสวงหาขอมลูเพื่อตัดสินใจ ในข้ันแรกจะคนหา

ขอมูลจากแหลงภายในกอน เพือ่นํามาใชในการประเมินทางเลือก หากยังไดขอมลูไมเพียงพอก็ตองหา

ขอมูลเพิ่มจากแหลงภายนอก 

ข้ันที่ 3 การประเมินผลทางเลือก ผูบริโภคจะนําขอมลูที่ไดรวบรวมไวมาจัดเปนหมวดหมูและ

วิเคราะหขอดีขอเสีย ทัง้ในลักษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือกและความคุมคามากทีสุ่ด 

ข้ันที่ 4 การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีทีสุ่ด หลังการประเมนิ ผูประเมินจะทราบขอดี ขอเสีย 

หลงัจากน้ันบุคคลจะตองตัดสินใจเลือกทางเลอืกที่ดีที่สุดในการแกปญหามักใชประสบการณในอดีตเปน

เกณฑทัง้ประสบการณของตนเองและผูอื่น 

ข้ันที่ 5 การประเมินภายหลังการซือ้เปนข้ันสุดทายหลงัจากการซื้อผูบริโภคจะนําผลิตภัณฑที่

ซื้อน้ันมาใชและในขณะเดียวกันกจ็ะทําการประเมินผลิตภัณฑน้ันไปดวย ซึ่งจะเห็นไดวา กระบวนการ

ตัดสินใจซือ้ของผูบริโภคเปนกระบวนการตอเน่ืองไมไดหยุดตรงที่การซือ้ 
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2.3 การแบงกลุมตลาดการทองเท่ียว 

จากรายงานของ Roland Berger บริษัทที่ปรึกษาดานกลยุทธระดับโลก (กองพฒันา 

แหลงทองเที่ยว ภายใตกรมการทองเที่ยว, 2560) ที่ไดทําการวิเคราะหสถานการณและแนวโนมการ

ทองเที่ยวโลกที่มผีลตอการพฒันาการทองเที่ยวของประเทศไทยสามารถแบงกลุมตลาดการทองเที่ยว

ออกเปน 3 กลุมหลัก ๆ คือ 1) กลุมตลาดทีม่ีขนาดใหญและมีความสําคัญมากในปจจุบัน 2) กลุมตลาด

ที่กําลงัเติบโตเพิม่มากข้ึนและเปนกลุมที่มีความสําคัญในอนาคตและ 3) กลุมตลาดขนาดเล็กที่มีการ

เติบโตอยางรวดเร็วโดยสามารถสรปุสถานการณของแตละกลุมไดโดยสงัเขปดังน้ี  

กลุมตลาดที่มีขนาดใหญและมีความสําคัญมากในปจจบุันไดแก การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

(Cultural Tourism) การทองเที่ยวประเภทชายหาด (Sun & Sea) และการทองเที่ยวเพื่อธุรกจิ 

(Business Travel) หรือกลุมอุตสาหกรรม MICE โดยในแตละประเภทมีแนวโนมการเติบโตดังน้ี 

2.3.1 การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism)  

เปนกลุมตลาดการทองเที่ยวทีเ่นนการพักผอนหยอนใจที่ใหญที่สุดและคาดวาจะเปนตลาดที่มี

การเติบโตเร็วที่สุดและเติบโตในระดับทีสู่งตอเน่ืองในอนาคตปจจัยที่สงเสรมิการเติบโตของกลุมน้ีคือ

จํานวนนักทองเที่ยวมีแนวโนมที่จะไปเย่ียมชมแหลงมรดกโลกของ UNESCO เพื่อเพิ่มประสบการณ

ดานวัฒนธรรมในขณะเดียวกันจํานวนแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ไดรบัการรับรองจาก UNESCO 

มีจํานวนเพิม่ข้ึนนักทองเที่ยวในกลุมน้ีคอนขางมีการศึกษาทีดี่และมีรายไดสูงความสามารถในการ

เขาถึงขอมูลและการประชาสมัพันธขอมูลผานสื่อดิจิตอลตาง ๆ ชวยสนับสนุนการตัดสินใจของ

นักทองเที่ยวกลุมน้ีเปนอยางมาก 

2.3.2 การทองเท่ียวประเภทชายหาด (Sun & Sea) 

เปนกลุมตลาดที่มีขนาดคอนขางใหญมีอัตราการเติบโตอยางตอเน่ืองแตไมสูงมากนักปจจัยที่

สงเสริมตอการเติบโตของตลาดประเภทน้ีไดแก นักทองเที่ยวที่ยังคงมีความตองการไปพกัผอนตาม

แหลงทองเที่ยวประเภทชายหาดอยูแตตองการลกัษณะกิจกรรมที่มีความต่ืนเตนมากข้ึนรวมถึงแหลง

ทองเที่ยวใหม ๆ และแตกตางไปจากเดิม 

2.3.3 กลุมทองเท่ียวเพ่ือธุรกิจ (Business Travel) หรือกลุมอุตสาหกรรม MICE 

เปนกลุมทีก่ําลงัไดรับการผลกัดันจากเงื่อนไขดานเศรษฐกิจของโลกทําใหนวัตกรรมและ

ความสามารถดานดิจิตอลเปนที่ตองการสําหรบัผูจัดงานประชุมเพิ่มมากข้ึนเปนกลุมที่มีอัตราการ

เติบโตอยางตอเน่ืองในอนาคตและมีสัดสวนที่สําคัญในตลาดการทองเที่ยวการเดินทางทองเที่ยว

ประเภทน้ีตองการความสะดวกสบายมากข้ึนในทุกข้ันตอนต้ังแตการวางแผนไปจนถึงการสํารองที่พกั

และการเดินทาง (One-stop Solution) ทําใหมีการเลือกใชตัวแทน (Agency) ของบริษัทดังน้ันการ

นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชรวมกับการประชุมเริ่มมีบทบาทและมีความสําคัญมากข้ึนทัง้การจัดประชุม

ออนไลน (Virtual Meeting) การใชสื่อสงัคมออนไลนรวมถึงการใชโปรแกรมบนมือถือ (Mobile 



10 

Application) นอกจากน้ันการใชความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมในการออกแบบกิจกรรมและ

สถานที่ใหมีความแปลกใหมชวยเสริมสรางประสบการณรปูแบบใหมใหกบันักทองเที่ยว 

กลุมตลาดที่กําลังเติบโตและเปนกลุมทีม่ีความสําคัญในอนาคตไดแกการทองเที่ยวเชิงกีฬา 

(Sports Tourism) ที่กําลังจะกลายเปนตลาดขนาดใหญและมีความสําคัญมากข้ึน 

2.3.4 การทองเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism) 

การจัดการแขงขันกีฬายังคงสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวจากประเทศทีเ่ขารวมแขงขันให

เดินทางมาทองเที่ยวไดซึ่งเปนกลุมตลาดทีม่ีอัตราการเติบโตคอนขางสูงและมีแนวโนมที่จะขยายตัว

สูงข้ึนและจะกลายเปนตลาดที่มบีทบาทสําคัญอยางย่ิงในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในอนาคต 

กลุมตลาดขนาดเลก็ที่มกีารเติบโตอยางรวดเร็วไดแกการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) 

การทองเที่ยวแบบสปา (Spa Tourism) และการทองเที่ยวโดยเรือสําราญ (Cruise Tourism) 

2.3.5 การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) 

เปนกลุมตลาดที่มกีารเติบโตสูงทีสุ่ดซึง่เปนผลมาจากการที่โลกมีความต่ืนตัวดานการอนุรักษ

ระบบนิเวศและสภาพแวดลอมเพิ่มมากข้ึน และมีแนวโนมการเติบโตของกลุมนักทองเที่ยวระดับบน

หรือกลุมที่มรีายไดมากในการทองเที่ยวเชิงนิเวศนักทองเที่ยวมีความยินดีที่จะจายเงินในราคาที่สงูข้ึน

สําหรับผลิตภัณฑทีเ่ปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและความย่ังยืนสงผลใหการรบัรองมาตรฐานการทองเที่ยว

สีเขียวจึงเริ่มมบีทบาททีส่ําคัญมากข้ึน 

2.3.6 การทองเท่ียวแบบสปา (Spa Tourism) 

เปนกลุมทีม่ีการเติบโตอยางตอเน่ืองและเติบโตดีมากในกลุมนักทองเที่ยวที่มฐีานะซึ่งเปนกลุม

นักทองเที่ยวที่มีแนวโนมจะใชจายในการเดินทางทองเที่ยวสงูกวาคาเฉลี่ยนักทองเที่ยวทั่วไปถึง 130% 

ปจจัยการเติบโตของกลุมน้ีไดรบัแรงสนับสนุนจากกระแสแนวโนมกลุมประชากร และไลฟสไตลซึง่

การนําทุนทางวัฒนธรรมมาประยุกตใชถือเปนสวนสําคัญที่ชวยสรางความแตกตางและดึงดูด

นักทองเที่ยวที่แสวงหาประสบการณได 

2.3.7 การทองเท่ียวโดยเรือสาํราญ (Cruise Tourism) 

กลุมตลาดน้ีมีขนาดเล็กและมีอัตราไมสงูนักแตกเ็ปนอีกตลาดที่นาจะเปนโอกาสทางการ

ทองเที่ยวที่ดีเน่ืองจากจํานวนนักทองเที่ยวและแหลงทองเทีย่วในเอเชียที่เพิม่มากข้ึนสะทอนใหเห็น 

ถึงโอกาสของตลาดกลุมทองเที่ยวโดยเรือสําราญในภูมิภาคเอเชียประกอบกับปจจัยดานนักทองเที่ยว

ชาวจีนที่มีการขยายตัวสงูข้ึน 

 

2.4 อนาคตทองเท่ียวไทยยุคดิจิทัล  

งานวิจัยโดย PayPal เปดเผยวา ธุรกิจทองเที่ยวในประเทศไทยยังไมไดใชโอกาสทางธุรกจิ

จากอุปกรณ สื่อสารไรสายอยางเต็มที่ ในขณะที่การแพรหลายของโทรศัพทมือถือและสมารทโฟนใน
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ประเทศไทย รวมถึงประเทศตาง ๆ ในแถบเอเชียแปซิฟกกําลังเปลี่ยนไลฟสไตลของผูคนทัง้การซื้อ 

จายหรือทําสิ่งตาง ๆ ในแตละวัน การทองเที่ยวก็ไมใชขอยกเวน ทุกวันน้ีนักทองเที่ยวสามารถคนหา 

วางแผน และจองทริป ผานโทรศัพทมือถือและน่ันหมายถึงโอกาสทางธุรกจิที่มากข้ึนสําหรบัธุรกจิ 

และผูประกอบการทั้งหลายในภูมิภาค (Marketeer, 2559 ข) 

ประเทศไทยนับเปนหน่ึงในแหลงทองเที่ยวหลักที่ดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลกและอุตสาหกรรม 

การทองเที่ยวของไทยก็มกีารเติบโตอยางตอเน่ือง โดยตัวเลขระบุวาในดานจํานวนผูเขาพักและรายได 

จากหองพัก เพิ่มข้ึน 13% ในป พ.ศ. 2558 อยางไรก็ตาม 29% ของธุรกิจทองเที่ยวในไทยยังไมมีชอง 

ทางสื่อสารกับลูกคาผานทางสมารทโฟน ในแงของการขยายโอกาสทางธุรกจิผานโทรศัพทมือถือหรือ

สมารทโฟน ทัง้น้ีธุรกจิทองเที่ยวในประเทศไทยอีก 44% ระบุวา พวกเขาไมมีเวลาหรือทรัพยากร

เพียงพอและธุรกิจทองเที่ยวใน ประเทศไทยถึง 41% ช้ีวา ไมสามารถหาโมบายลโซลูช่ันที่ตอบโจทยได 

และราว 37% ของธุรกิจ ทองเที่ยวทั้งหมด มีความกังวลเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะตองลงทุนเพิ่มข้ึนหาก 

จะขยายชองทาง 

อยางไรก็ดี ธุรกจิทองเที่ยวในประเทศไทยไดกาวล้ําหนาไปกวาธุรกิจทองเที่ยวของประเทศ

อื่น ๆ ในภูมิภาค ในแงของการตอบรบักระแสการเติบโตของการใชโทรศัพทมอืถือและเครื่องมือ

สื่อสารไรสายในยุคน้ี จากการสํารวจพบวา 71% ของธุรกิจในประเทศไทย ยืนยันวา ผูใชสมารทโฟน

ทั่วไปสามารถติดตอสื่อสาร และรบับริการจากพวกเขาไดผานสามารทโฟนในทางกลับกันมีเพียง 50% 

ของธุรกิจในสิงคโปร และ 54% ในมาเลเซีย ที่เปดใหบริการลูกคาผานชองทางสมารทโฟน 

ภาคธุรกิจจําเปนทีจ่ะตองเห็นความสําคัญของการกาวใหทันเทคโนโลยีและโมบายลเทรนด 

โดย งานวิจัยจากนีลเส็นในป 2015 คาดวา จํานวนผูใชสมารทโฟนในประเทศไทยจะถึง 100% ใน

อีก 4 ป ขางหนา  

จากรายงานของ PayPal นักทองเที่ยวกวา 50% คนหาขอมูลรวมถึงจองทรปิผานชองทาง

ออนไลน ซึ่งรายงานของ PayPal ชวยใหธุรกิจมีความเขาใจพฤติกรรมนักทองเที่ยวยุคดิจิตอลมากข้ึน 

ซึ่งเปนกลุม ที่มีความเช่ือมโยงกัน มีความคลองตัวและตัดสนิใจเร็ว  

ทุกวันน้ีนักทองเที่ยวยุคดิจิตอลจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟกไดมีจํานวนเพิม่มากข้ึน มีความ

ตองการที่จะตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวผานอุปกรณสมารทโฟนมากข้ึน และปจจัยสําคัญที่

นักทองเที่ยวยุคดิจิตอลเหลาน้ีเรียกรอง คือ ความปลอดภัย ความเรียบงาย และความสะดวกรวดเร็ว 

(Marketeer, 2559 ก) 

2.4.1 อนาคตการทองเท่ียวอยูบนโลกออนไลน 

ดวยการแพรหลายของอินเทอรเน็ตในปจจบุัน นักทองเที่ยวจํานวนมากตองการจองทีพ่ักและ

สายการบินทางออนไลน (Marketeer, 2559 ข) 
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1) กวา 50% ของนักทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ทัง้ที่กาํลังเดินทางทองเที่ยว

หรือเคยไปเที่ยวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดมีการจองผานชองทางออนไลน โดยนักทองเที่ยว

จากสงิคโปร 93% และนักทองเที่ยวจากมาเลเซีย 95% ระบุวาเคยทําการจองทรปิผาน ชองทาง

ออนไลน 

2) ในดานการวางแผนทองเที่ยว นักทองเที่ยวในภูมิภาคน้ีมีความเช่ือถือและพึ่งพา

ขอมูลจากชองทางออนไลนสูงมาก โดย 98% ของนักทองเทีย่วชาวมาเลเซีย 96% ของนักทองเที่ยว

ชาวสิงคโปร และ 87% ของนักทองเที่ยวชาว ออสเตรเลีย ระบุวา พวกเขาศึกษาและคนหาขอมลูจาก

ชองทางออนไลนเปนหลัก เชน เว็บไซตทองเที่ยว หรือออนไลนฟอรั่มตาง ๆ เพือ่วางแผนการเดินทาง 

2.4.2 การทองเท่ียวโดยไมมีการวางแผนกําลังเพ่ิมขึ้น 

ทุกวันน้ีนักทองเที่ยวยุคดิจิตอลมีแนวโนมที่จะจองการเดินทางในนาทีสุดทายมากข้ึน 

(Marketeer, 2559 ข) 

1) 54% ของนักทองเที่ยวที่ไดสํารวจ เมื่อตัดสินใจวาจะเดินทางจะทําการจองทรปิ 

ภายใน 1 สัปดาหหลงัจากตัดสินใจได ในขณะที่อีก 38% ของนักทองเที่ยวจะจองต๋ัวลวงหนา ไมเกิน

1 สปัดาหกอนวันเดินทางจรงิ 

2) จากประเทศที่ทําการสํารวจทั้งหมด นักทองเที่ยวจากจีนเปนกลุมที่มีการทองเที่ยว

แบบกะทันหัน มากที่สุด โดย 71% ของนักทองเที่ยวชาวจีนจะทําการจองทริปภายใน 1 สัปดาห 

หลงัจากตัดสินใจวา จะเดินทาง และ 58% ของนักทองเที่ยวชาวจีน จะจองต๋ัวลวงหนาไมเกิน 1 สัปดาห

กอนวันเดินทางจรงิ 

2.4.3 การจองทริปกําลังยายไปสูสมารทโฟน 

ในขณะที่คอมพิวเตอรยังคงเปนอปุกรณสื่อสารอันดับตนที่ถูกใชเพื่อการจองการทองเที่ยว

ออนไลนในภูมิภาคน้ี แตการจองการทองเที่ยวผานสมารทโฟนก็มีสัดสวนเพิม่ข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 

(Marketeer, 2559 ข) 

1) เกือบครึ่งหน่ึงของนักทองเที่ยวที่ทําการสํารวจ ไดทําการจองการทองเที่ยวผาน

สมารทโฟน 

2) นักทองเที่ยวจากจีน มีความตองการสื่อสารผานชองทางสมารทโฟนสูงมาก 

โดย 73% ไดจองการเดินทางผานสมารทโฟน 

3) อยางไรก็ตาม ธุรกจิทองเที่ยวของไทยไดกาวล้ําหนาไปกวาธุรกิจทองเที่ยวของ

ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ในแงของการอํานวยความสะดวก เพราะกวา 71% มีการใหบรกิาร ผาน

สมารทโฟนแลว ในขณะที่ธุรกิจทองเที่ยวในสิงคโปรเพียง 50% และมาเลเซีย 54% มีการเปด

ใหบรกิารลูกคาผานชองทางสมารทโฟน 
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2.5 แนวคิดเก่ียวกับการใชเครื่องมือวิเคราะหและเก็บขอมูลเชงิสถิติของผูเขาเว็บไซต (Google 

Analytic) 

Google Analytics คือเครื่องมือชวยรวมและจําแนกขอมูลลักษณะและพฤติกรรมของคนที่

เขามาใชงานเว็บไซตของเราในรูปแบบของสถิติอยางละเอียด ขอมูลพวกน้ีมันกจ็ะแสดงผานตัวช้ีวัด 

(Metrics) ตาง ๆ เชน จํานวนคนดูในแตละเว็บเพจ แตละชวงเวลา แตละพื้นที่ อัตราการออกจาก

เว็บไซตโดยที่ไมไดทําอะไรเลยในชวงหน่ึง ๆ (Bounce Rate) ประโยชนของ Google Analytics 

จําแนกไดดังตอไปน้ี (Google Analytics Thailand, 2557) 

2.5.1 สามารถแสดงผลไดวา ผูที่เขามาดูเว็บไซตน้ันเปนเพศใดอายุเทาไร มาจากพื้นที่ใดและ

ใชอุปกรณชนิดใดในการเขาเย่ียมชมเว็บไซตซึ่งขอมูลเหลาน้ีชวยใหเราสามารถจัดการกบัเน้ือหาและ

รูปแบบในการนําเสนอหรือแคมเปญทางการตลาดเพื่อใหตรงกลุมเปาหมายไดอยางแมนยํา และมี

ประสิทธิภาพ 

2.5.2 รูวาสินคาตัวไหนขายดีหรือขายไมดีและในชวงไหนบางซึ่งสามารถดูไดจาก Dashboard 

ของ Google Analytics โดยสามารถจะแสดงผลไดวาเว็บเพจใดมีคนเขาดูมากที่สุดดูนานกี่นาทีไมเวน

แตเว็บเพจที่แสดงวาเราปดการขายลูกคาซื้อของจายเงินเสรจ็เรียบรอยหรือแมแตเว็บเพจของสินคาแต

ละตัวที่คนดูกดปดออกกลางคันในชวงของการซื้อของทีส่ําคัญ Google Analytics บอกไดวาเพจสินคา

ตัวน้ันมีมูลคาเทาไหรทําใหแตละวันเราสามารถดูวาสินคาตัวไหนขายดีขายไมดีและเอาไปคิดวิเคราะห

หาทางปรบัปรุงตอไปได 

2.5.3 เลือกใชชองทางในการทําการตลาดไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Google 

Analytics จะแสดงผลไดอยางชัดเจนวาคนที่เขามาดูเว็บไซตของเราน้ันมาจากชองทางไหนมากหรือ

นอยยางไร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพฒันาอีกตอไป 

 

2.6 แนวคิดเก่ียวกับการทําการตลาดผานเครื่องมือคนหา SEO (Search Engine Optimization) 

SEO หรอื (Search Engine Optimization) คือเครื่องมือทีส่ามารถทําใหสินคาหรือธุรกิจ

ของเราเปนที่รูจักย่ิงโดยเฉพาะกลุมคนนิยมซื้อสินคาออนไลนในปจจบุัน ซึ่งหากสินคาน้ัน ๆ เปนที่

รูจักอยูแลวผูซื้อกส็ามารถตรงเขาเว็บไซตหลกัเพื่อเลอืกซือ้สนิคาที่ตองการไดเลยทันที แตหากลูกคา

ไมเคยรูจกัรานคาหรือสินคามากอนสิ่งที่ลกูคาตองทําคือการคนหาขอมูลสินคาที่ตองการผาน Search 

Engine เชน Google, MSN, Yahoo, Bing เปนตน ดวยการใส Keyword หรอื “คําคนหลัก” ที่

เกี่ยวของกบัสินคาและบริการที่ตองการลงไป และ Google ก็เปน Search Engine ที่ไดรับความนิยม

และคนเช่ือถือเปนอยางมากในหน่ึงวันมีคนนับลานที่ใชบรกิารคนขอมูลบน Google และถาหากลกูคา

คนหาสินคาหรือบริการใน Google แลวเจอรานคาที่ตองการอยูหนาแรกน่ันเทากับวาเปนการเพิม่

โอกาสในการขายสินคาไดมากข้ึน 
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2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ตารางที่ 2.1: กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

Type of Media Distributions Targeting 
Effectiveness 

(by Comparison) 

Model 1: Traditional Media 

Magazine, Newspaper, Brochure 

(English/ Thai) 

Local, 

International 

Various 

Audience 

No. Booking 

Received 

Model 2: Digital Media 

Website Keyword (SEO) 

(Multi Language) 

Worldwide 
Targeted 

Audience 

No. Booking 

Received 

 

การวิจัยน้ีแบงเปน 2 สวน ในแบบที่ใชสื่อประชาสมัพันธแบบเดิม เปรียบเทียบกบัสือ่ดิจิทลัโดย 

Model 1: Traditional Media คือ การประชาสัมพันธเรือที่พักอนันตรา ครูซ ผานนิตยสาร, 

หนังสือพิมพ และแผนพบั เปนภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ซึ่งกลุมเปาหมายเปนใครก็ได ไมวาจะ

เปนชาวไทย หรือชาวตางชาติ ทั้งที่พักอาศัยอยูในประเทศและตางประเทศ หากสนใจก็จะทําการจอง 

Model 2: Digital Media คือ การจัดทําขอมลูของเรือที่พักอนันตรา ครูซ เปนภาษาตาง ๆ 

บนหนาเว็บไซตและหาขอมลูโดยใช Google Analitic ในการหาขอมลูเพื่อเจาะกลุมเปาหมายไปยัง 

คนที่เขามาเย่ียมชมเว็บไซตผานสือ่ดิจิทลั เพื่อดึงความสนใจใหกลบัมาจอง 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง“ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดดิจิทลักบัการใหบริการเรอืที่พักอนันตรา 

ครูซ” มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษารปูแบบการใชสื่อโฆษณาแบบด้ังเดิมที่ใชในการสื่อสารการตลาด

ของเรอืที่พัก อนันตรา ครูซ 2) เปรียบเทียบกับสื่อโฆษณาแบบดิจทิัลที่ใชในการสือ่สารการตลาดของ

เรือที่พักอนันตรา ครูซ และ 3) วิเคราะหหาแนวทางเพื่อการสื่อสารการตลาดของเรือที่พัก อนันตรา 

ครูซ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

3.1 ประเภทของงานวิจัย 

งานวิจัยเรื่องน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimantal Research) ซึ่งประกอบดวยหลกัการ

วิจัย 2 สวน คือ การทดลองทําการตลาดแบบดิจิทลั โดยเริม่ทําการทดลอง วันที่ 15 กันยายน 2560  

สิ้นสุดการทดลอง วันที ่31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 แลวนําผลการทดลองเปนตัวเลขยอดรวมการจองเรือ

ที่พัก อนันตรา ครูซ ทีเ่กิดข้ึนจริง ไปเปรียบเทียบกับยอดรวมการจองเรือที่พัก ทีเ่กิดข้ึนจริงยอนหลัง

ไป 5 ป ระหวางวันที่ 15 กันยายน ถึง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ในปพ.ศ. 2555 – 2559 และ 

การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งเปนการศึกษาเก็บขอมูลจาก ตารางวันจองเรือที่พัก

ประจําป พ.ศ. 2555 – 2559 และเอกสารตาง ๆ ที่ใชเพื่อการสื่อสารการตลาดเรือที่พกั อนันตรา 

ครูซ  

 

3.2 แหลงขอมูล 

3.2.1 แผนกสํารองเรอืที่พักอนันตรา ครูซ เปนผูติดตอโดยตรงกับแขกที่ติดตอมาเพื่อ

สอบถามขอมูลและทําการสํารองเรือที่พกัใหกบัแขก ตามวันและเวลาที่ตองการ และยังเปนผูเก็บ

ขอมูลรายงานการจองเรือที่พกัอนันตรา ครซู อีกดวย 

3.2.2 แผนกสือ่สารการตลาด เปนแผนกทีร่ับหนาทีผ่ลิตสื่อสิ่งพมิพและดูแลเรื่องการโฆษณา

และประชาสัมพันธ ที่อยูภายใตฝายขาย และการตลาดของ อนันตรา ริเวอรไซด รีสอรท กรุงเทพฯ 

3.2.3 เว็บไซตเรือที่พกั อนันตรา ครูซ https://www.anantara.com/en/cruises-

bangkok ใชในการสํารวจขอมลูของคนที่สนใจและเคยเขามาเย่ียมชมเว็บไซตเพือ่ดูขอมลูเรือที่พกั 

อนันตรา ครูซ 

3.2.4 รายงานจาก Google Analytic ใชเพื่อวิเคราะหวา คนที่เขาเว็บไซตเรือที่พกัน้ันมา

จากที่ไหน และเช่ือมตอกับการทํา Adwords และวัดผล 
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3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัยครัง้น้ี แบงเปน 2 ประเภท เครื่องมือสําหรับเก็บขอมูลการทํา

การตลาดแบบด้ังเดิม 

1) ตารางแสดงผลยอดจองเรือที่พักอนันตรา ครูซ 5 ป ยอนหลงั ต้ังแตป พ.ศ. 2555 – 

2560 ใชเพื่อเก็บขอมลูการจองเรือที่พกัและแหลงที่มาของการจองในแตละวัน 

2) โบรชัวร ประกอบดวยขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับเรอืที่พัก อนันตรา ครูซ 

เครื่องมือสําหรับทําการทดลองสรางสื่อโฆษณาออนไลน 

1) บัญชี Gmail Account พรอมรหสัผาน: เพื่อใจในการลงทะเบียนสรางบญัชี 

2) บัญชี Google Adwords พรอมรหัสผาน: เพื่อใชสําหรับสรางสื่อโฆษณาออนไลน 

3) บัญชี Google Analytic พรอมรหัสผาน เพื่อใชสรางสื่อโฆษณาออนไลน 

4) Website เรือที่พักอนันตรา ครูซ https://www.anantara.com/en/cruises-bangkok

เปนเหมือนฐานทัพในการเกบ็ขอมลู วิเคราะห และปฏิบัติการทางการตลาดดิจิทลัผาน Google 

Analytic  

 

3.4 การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ  

Google Analytic รายงานดานเว็บไซต Google Analytic นอกจากใชเพือ่ปอนคําคนหลัก 

สรางสื่อโฆษณาออนไลนเราสามารถตรวจสอบผลการทดลองไดจากรายงานดานเว็บไซตของ Google 

Analytic  

3.4.1 รายงานจาก Google Analytic แสดงผลจํานวนการเขาชมเว็บไซตในแตละภาษา  

 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล  

1) ขอมูลดานการจองเรือที่พกัจากการทําการตลาดแบบด้ังเดิมผูวิจัยทําการศึกษาเกบ็รวม

รวมขอมูลจากตารางบันทึกการจองเรือที่พักยอนหลงัไป 5 ป เริ่มต้ังแต พ.ศ. 2555 – 2560 ที่มีการ

จัดเกบ็เปนรายวัน และสรปุยอดรวมทุกเดือนจนครบป แลวคัดแยกออกมาจัดทําตารางข้ึนใหมโดย

เรียงจาก Booking Date หรือวันทีท่ี่มีการจองเรือทีพ่ักเปนหลัก (Anantara Cruises Booking 

Summary ต้ังแตป พ.ศ. 2555 – 2560) แลวเลือกใชขอมลูของการจองเรอืที่พักที่เกิดข้ึนระหวาง

วันที่ 15 กันยายน - 31 ตุลาคม ของทกุป ซึ่งเปนระยะเวลาที่กําหนดสําหรับการทําการตลาดดิจิทลั 

เพื่อนําตัวเลข จํานวนการจองเรือที่พักที่ไดไปทําการเปรียบเทียบกบัตัวเลขจํานวนการจองเรือที่พัก  

ที่ไดจากการทําการตลาดแบบดิจทิัลตอไป  

2) ขอมูลดานการจองเรือทีพ่กัจากการทําการตลาดแบบดิจิทลัผูวิจัยทําการศึกษาเกบ็รวม

รวมขอมูลจาก การทดลองใชสื่อดิจิทลัทําการตลาดภายใน 45 วัน โดยเริ่มต้ังแตวันที่ 15 กันยายน - 
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31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เพื่อเกบ็ผลลัพธที่ได เพื่อนําตัวเลขจาํนวนการจองเรือที่พกัที่ไดน้ีไปทําการ

เปรียบเทียบกับ ตัวเลขจํานวนการจองเรือที่พักที่ไดจากการทําการตลาดแบบด้ังเดิมยอนหลังไป 5 ป 

เริ่มต้ังแต พ.ศ. 2555 – 2559 

 

3.6 การสรุปวิเคราะหขอมูล 

ผูทําการวิจัยเลือกใชวิธีการ 2 แบบ ในการดําเนินการวิจัย วิเคราะหและสรปุผลการวิจัย คือ 

การวิจัยเชิงทดลอง (Experimantal Research) และ การวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) 

ดําเนินการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ดวยการทําการทดลองใชสือ่โฆษณา

ออนไลนและเทคนิคในการทําการตลาดดิจทิัล และเกบ็บันทกึขอมูลเปนจํานวนการจองเรือที่พักที่

เกิดข้ึนตลอดระหวางชวงเวลาทีท่ําการทดลองในรปูแบบดังตอไปน้ี  

1) การโฆษณาบน Search Result Page หรอื การแสดงผลการคนหาบนหนาแรก

ของ Google ในแบบ PPC หรือ Pay Per Click ใหกับเรอืทีพ่ักอนันตรา ครูซ เปนเวลา 45 วัน 

กําหนดชวงเวลาต้ังแต 15 กันยายน - 31 ตุลาคม 2560 

2) ปรับเน้ือหาโครงสรางเว็บไซตสําหรบัเสรมิประสิทธิผลใหกับการทํา SEO หรือ 

Search Engine Optimization เพื่อใหเว็บไซตติดอันดับตน ๆ ของผลการคนหา ดวยคียเวิรด 

(Keyword)  

 

ภาพที่ 3.1: ตัวอยางโฆษณาที่ไดจากการใชคําคนหลักที่แสดงผลบน Google หนาแรก  

 

 

 

ที่มา: Google. (n.d.). Anantara Cruises. Retrieved from https://www.google.com/search?/. 



18 

ภาพที่ 3.2: ตัวอยางคําคนหลัก Keyword ที่ใชในการทําโฆษณาออนไลนจาก Google Analytic 

Report 1 

 

 
 

ที่มา: Anantara. (2017). Google analytic. Retrieved from https://www.anantara.com/ 

riverside-bangkok.  
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ภาพที่ 3.3: ตัวอยางคําคนหลัก Keyword ที่ใชในการทําโฆษณาออนไลนจาก Google Analytic 

Report 2 

 

 
 

ที่มา: Anantara. (2017). Google analytic. Retrieved from https://www.anantara.com/ 

riverside-bangkok. 
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ภาพที่ 3.4: ตัวอยางคําคนหลัก Keyword ที่ใชในการทําโฆษณาออนไลนจาก Google Analytic 

Report 3 

 

 
 

ที่มา: Anantara. (2017). Google analytic. Retrieved from https://www.anantara.com/ 

riverside-bangkok. 
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ดําเนินการวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) 

ดวยการเกบ็รวบรวมขอมลูจากเอกสารตาง ๆ ที่ใหขอมูลสัมพันธกับงานวิจัยน้ี 

1) ขอมูลการจองเรือทีพ่ัก Anantara Cruises ยอนหลัง 5 ป จาก “ตารางบันทึกการจอง

เรือที่พัก Anantara Cruises ประจําป พ.ศ. 2555 - 2560” เพื่อหาตัวเลขจํานวนการจองเรอืที่พกัที่

เกิดข้ึนจริง ภายใน 45 วัน โดยกําหนดชวงเวลาในการหาขอมูลต้ังแตวันที่ 15 กันยายน - 31 ตุลาคม 

ของทุกป และจะตองเปนการจองแบบ Direct Booking เทาน้ัน คือ การจองตรงกบัรสีอรทแบบไม

ผาน Agency หรือ ตัวแทนจําหนาย  

2) ขอมูลทางการตลาดและการประชาสัมพันธทีเ่ปนแผนพับ โบรชัวร และภาพขาวตาง ๆ ที่

มีการตีพมิพเรื่องราวเกี่ยวกบัเรือที่พกั Anantara Cruises ลงในนิตยสาร ทั้งแบบภายในประเทศ 

ตางประเทศ ทีร่วบรวมได 5 ป ยอนหลงั ต้ังแตป พ.ศ. 2555 - 2560 

3) ขอมูลสําคัญทีจ่ะนํามาไดในการดําเนินการวิจัย คือ การจองเรือที่พักแบบ Direct Booking 

น้ันจะตองเกิดข้ึนภายในระหวางวันที่ 15 กันยายน - 31 ตุลาคม ของป พ.ศ. 2555 – 2560 โดยจะไม

รวมการจองเรอืที่พักผาน Agency หรอืตัวแทนนําเที่ยวตาง ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง “ประสทิธิผลของการสือ่สารการตลาดดิจทิัลกบัการใหบริการเรอืที่พักอนันตรา 

ครูซ” โดยมีวัตถุประสงคศึกษารูปแบบของสื่อโฆษณาแบบด้ังเดิมกบัแบบดิจทิัลที่ใชในการสื่อสาร

การตลาดของเรือที่พกัอนันตรา ครซู เพื่อเปรียบเทียบถึงผลลัพธที่ไดระหวางการทําการตลาดในแบบ

ด้ังเดิม เปรียบเทียบกบัการทําการตลาดแบบดิจิทลั และนํามาวิเคราะหไดวาการสื่อสารการตลาด

แบบใดที่เหมาะสมและควรนําไปใชไดอยางมปีระสิทธิภาพแบงการนําเสนอผลการวิจัยออกเปน  

3 สวน ดังตอไปน้ี 

 

4.1 ผลการวิจัยท่ีไดจากการทดลองใชสื่อโฆษณาออนไลนและเทคนิคในการทําการตลาดดิจิทัล

ใหกับเรือท่ีพัก อนันตรา ครูซ  

จากการทดลองใชสื่อโฆษณาออนไลนและเทคนิคในการทําการตลาดดิจทิัลใหกับเรอืที่พัก 

อนันตรา ครูซ และเก็บบันทกึขอมลูเปนจํานวนการจองเรือที่พักทีเ่กิดข้ึนจริงระหวาง ชวงเวลาที่ทํา

การทดลองต้ังแตวันที่ 15 กันยายนถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และเก็บรวมรวบขอมูลจากตารางการ

จองเรือที่พัก Anantara Cruises ซึ่งมียอดการจองเรือทีพ่ักเกิดข้ึนภายในชวงเวลาที่เก็บขอมูล 15 

Booking แบงไดวา 11 Booking เปนการจองตรงไปที่ รสีอรท (Direct Booking) ที่เหลือจํานวน 5 

Booking เปนการจองผานตัวแทนจําหนาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

ตารางที่ 4.1: ตารางแสดงผลยอดการจองเรือที่พักจากการทาํการตลาดแบบดิจทิัล ต้ังแตวันที่ 15 

กันยายนถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
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4.2 ผลการวิจัยสวนท่ี 1 ท่ีไดจากการศึกษาเก็บรวมรวบขอมลูจากตารางการจองเรือท่ีพัก 

Anantara Cruises  

ที่เกิดข้ึนระหวางวันที่ 15 กันยายน 2560 ถึง 31 ตุลาคม ของป พ.ศ. 2555 –2559 เปน

ระยะเวลา 5 ปยอนหลัง ซึ่งเปนการทําการตลาดแบบด้ังเดิมแสดงผลลัพธเปนจํานวนการจองเรอืที่พกั

แบบ Direct Booking หรือการจองตรงกับรีสอรท ดังตอไปน้ี  

 

ตารางที่ 4.2: ตารางแสดงผลการจองเรือที่พักตลอดทัง้ป พ.ศ. 2555 ซึ่งมียอดการจองเรือทีพ่ัก 1 

Booking เกิดข้ึนภายในชวงเวลาที่เก็บขอมลู แตไมใชแบบ Direct Booking 

 

 
 

 

 

 



25 

ตารางที่ 4.3: ตารางแสดงผลการจองเรือที่พักตลอดทัง้ป พ.ศ. 2556 ซึ่งมียอดการจองเรือทีพ่ักที่

เกิดข้ึนภายใน ชวงเวลาทีเ่กบ็ขอมลู 6 Booking แบงไดวา 2 Booking เปนการจองตรง

ไปที่ รีสอรท (Direct Booking) ทีเ่หลือจํานวน 4 Booking เปนการจองผานตัวแทน

จําหนาย  
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ตารางที่ 4.4: ตารางแสดงผลการจองเรือที่พักตลอดทัง้ป พ.ศ. 2557 ซึ่งมียอดการจองเรือทีพ่ักเกิดข้ึน

ภายในชวงเวลา ที่เก็บขอมลู 6 Booking แบงไดวา 1 Booking เปนการจองตรงไปที่  

รีสอรท (Direct Booking) ที่เหลือจํานวน 5 Booking เปนการจองผานตัวแทนจําหนาย  
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ตารางที่ 4.5: ตารางแสดงผลการจองเรือที่พักตลอดทัง้ป พ.ศ. 2558 ซึ่งมียอดการจองเรือทีพ่ักเกิดข้ึน

ภายในชวงเวลา ที่เก็บขอมลู 4 Booking แบงไดวา 1 Booking เปนการจองตรงไปที่  

รีสอรท (Direct Booking) ที่เหลือจํานวน 3 Booking เปนการจองผานตัวแทน

จําหนาย  
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ตารางที่ 4.6: ตารางแสดงผลการจองเรือที่พักตลอดทัง้ป พ.ศ. 2559 ซึ่งมียอดการจองเรือทีพ่ักเกิดข้ึน

ภายในชวงเวลาการเกบ็ขอมลูเพยีง 1 Booking และเปนการจองตรงไปทีร่ีสอรท 

(Direct Booking) 

 

 
 

4.3 ผลการวิจัยสวนท่ี 3 เปนการนําผลลัพธท่ีไดจากการทําการตลาดแบบด้ังเดิม (ขอ 4.1) มา

เปรียบ เทียบกับผลลัพธ ท่ีไดจากการทําการตลาดแบบดิจิทัล (ขอ 4.2) แลวนําผลลัพธมาวิเคราะห

หาประสิทธิผลของการทําการตลาดท้ังสองแบบ ไดผลการทดลองดังตอไปนี ้ 
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ตารางที่ 4.7: ตารางแสดงผลการจองเรือที่พักอนันตรา ครูซ ต้ังแต พ.ศ. 2555 – 2560 

 

Year 
Type of 

Marketing 

No. of Bookings 

1 Jan - 31 Dec 

No. of Bookings Received 

15 Sep - 31 Oct 

All Bookings 
All 

Bookings 

Book through 

Agency 

Direct 

Booking 

2555 
Traditional 

Media 
22 1 1 0 

2556 
Traditional 

Media 
35 6 4 2 

2557 
Traditional 

Media 
37 6 5 1 

2558 
Traditional 

Media 
64 4 3 1 

2559 
Traditional 

Media 
23 1 0 1 

2560 
Digital 

Media 
n/a 15 4 11 

 

ขอมูลทางการตลาดของเรือท่ีพักอนันตรา ครูซส 

อนันตรา ครูซส คือ เรือบรรทุกขาวโบราณเกาแกอายุ 100 ป สรางจากไมสักมันวาวและ

ดัดแปลงเปนเรือลองแมนํ้าทีห่รหูราใหบริการเปนที่พักบนเรอืพรอมทัวรลองเรือชมวัดอยุธยาเมือง

มรดกโลกหรือทัวรลองเรืออางทองเปยมมนตขลังผานสถานทีส่ําคัญตาง ๆ อาทพิระบรมมหาราชวังวัด

อรุณและพพิิธภัณฑเรือพระราชพิธีชมวิถีชีวิตริมแมนํ้าแบบด้ังเดิมและรวมทําบญุเพื่อความเปนสิริ

มงคลแวะชมวัดอันเปนที่ประดิษฐานพระพทุธรูปขนาดใหญที่สุดพระราชวังฤดูรอนในพระมหากษัตริย

สมัยโบราณและชมศูนยศิลปาชีพบางไทรเรียนรูโบราณสถานอันล้ําคาของไทยและชมวิวจากดาดฟา

เรือใชเวลาเย่ียมชมมรดกโลกที่ไดรับการข้ึนทะเบียนโดยองคการยูเนสโกสํารวจโบราณสถานและซาก

ปรักหักพงัของศาสนสถานในจงัหวัดอยุธยากอนกลับข้ึนเรือเพื่อซึมซับประสบการณที่ไมมีใคร ตลอด



30 

การเดินทางใชเวลาบนเรือ 3 วัน 2 คืนภายใตการบริหารงานโดย อนันตราริเวอรไซด รสีอรท 

กรุงเทพฯ  

 

สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการอ่ืนๆ ประกอบไปดวย 

- หองพกัขนาด 50 ตาราเมตร 2 หอง พรอมหองนํ้าในตัว 

- ติดต้ังเครื่องปรับอากาศระบบควบคุมภายในหองพักทกุหอง 

- ดาดฟาเรือที่กวางขวางสําหรบันอนเลนและรบัประทานอาหาร 

- หองพกัสวนตัวของลูกเรือพรอมหองนํ้า 

- บริการอาหารเชาอาหารกลางวันนํ้าชายามบายและอาหารคํ่า 

- บารและหองครัวเต็มรปูแบบ 

- กัปตันหัวหนาลูกเรือและลูกเรือเชฟสวนตัวและตนเรือ 

- ออกเดินทางทุกวันตามความประสงคของแขก 

- ทัวรลองเรือชมวัดตาง ๆ ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือ จังหวัดอางทอง 

 

รายละเอียดโปรแกรมและกิจกรรม 

ทัวรลองเรืออยุธยาจะเริ่มออกเดินทางจากฝงแมนํ้าตะวันตกของเขตธนบุรอีันเปนที่ต้ังของวัด

อรุณสถานทีส่ําคัญทีม่ีช่ือเสียงทีสุ่ดแหงหน่ึงของกรุงเทพมหานครเดินข้ึนไปชมทิวทัศนเมืองที่สวยงาม

บนยอดเจดียที่ตกแตงอยางเปนเอกลกัษณกลบัข้ึนเรอืเพือ่ลองแมนํ้าไปทางเหนือแวะพักทีพ่ิพิธภัณฑ

เรือพระราชพิธีจากน้ันผานไปยังเกาะเกร็ดของจงัหวัดนนทบรุ ี

ใชเวลาชวงบายในวันที ่2 ไปกับกิจกรรมทองเที่ยวอยุธยาอันนาต่ืนตาต่ืนใจที่นําโดยผูนําเที่ยว

ผูเช่ียวชาญในพื้นที่ข่ีชางชมซากปรกัหักพงัของเมืองมรดกโลกดานในและสํารวจพื้นที่นอกเมืองเกาใน

รถยนตสวนตัวเพลิดเพลินไปกบัอาหารเชาปรุงสดใหมนํ้าชายามบายและอาหารคํ่าเลิศรสในระหวาง

ลองเรือยอนเวลาสูอดีตไปยังจงัหวัดพระนครศรอียุธยา 
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ภาพที่ 4.1: ภาพตัวอยาง เอกสารแสดงรายละเอียดของตารางเวลาและกจิกรรมตลอดการเดินทางบน

เรือที่พัก อนันตรา ครซู เพื่อแจกใหกบัแขกทีส่นใจ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ฝายขายและการตลาด อนันตรา ริเวอรไซด รสีอรท กรุงเทพฯ. (ม.ป.ป. ก). เอกสารแสดง

รายละเอียดของตารางเวลาและกิจกรรมตลอดการเดินทางบนเรอืที่พกั อนันตรา ครูซ [แผนพับ]. 

กรุงเทพฯ: ผูแตง. 
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ภาพที่ 4.2: ภาพตัวอยาง เอกสารแสดงรายละเอียดของตารางเวลาและกจิกรรมตลอดการเดินทางบน

เรือที่พัก อนันตรา ครซู เพื่อแจกใหกบัแขกทีส่นใจ 2 

 

ที่มา: ฝายขายและการตลาด อนันตรา ริเวอรไซด รสีอรท กรุงเทพฯ. (ม.ป.ป. ก). เอกสารแสดง

รายละเอียดของตารางเวลาและกิจกรรมตลอดการเดินทางบนเรอืที่พกั อนันตรา ครูซ [แผนพับ]. 

กรุงเทพฯ: ผูแตง. 
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ภาพที่ 4.3: ภาพตัวอยาง เอกสารแสดงรายละเอียดของตารางเวลาและกจิกรรมตลอดการเดินทางบน

เรือที่พัก อนันตรา ครซู เพื่อแจกใหกบัแขกทีส่นใจ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา: ฝายขายและการตลาด อนันตรา ริเวอรไซด รสีอรท กรุงเทพฯ. (ม.ป.ป. ก). เอกสารแสดง

รายละเอียดของตารางเวลาและกิจกรรมตลอดการเดินทางบนเรอืที่พกั อนันตรา ครูซ [แผนพับ]. 

กรุงเทพฯ: ผูแตง. 
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ภาพที่ 4.4: ภาพตัวอยาง เอกสารแสดงรายละเอียดของตารางเวลาและกจิกรรมตลอดการเดินทางบน

เรือที่พัก อนันตรา ครซู เพื่อแจกใหกบัแขกทีส่นใจ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ฝายขายและการตลาด อนันตรา ริเวอรไซด รสีอรท กรุงเทพฯ. (ม.ป.ป. ก). เอกสารแสดง

รายละเอียดของตารางเวลาและกิจกรรมตลอดการเดินทางบนเรอืที่พกั อนันตรา ครูซ [แผนพับ]. 

กรุงเทพฯ: ผูแตง. 

 



35 

ราคาแพ็กเกจ็และบริการ เริ่มตนที่ 55,225 ตอหองตอคืน 

หมายเหตุ เปนราคา “เริม่ตน” ที่ตรงกบัราคาเฉลี่ยตํ่าสุดสําหรบัวันที่แขกเลือกโดยคํานวณ

ตามราคา หองพกัสําหรบั 1 หรือ 2 ทาน และอาจแตกตางกนัไปตามประเภทหองพกัซึง่เปนราคา

รับประกันเฉพาะ เมื่อทําการสํารองหองพักแลว 

 

4.4 ผลการศึกษาเก่ียวกับภาพรวมของรูปแบบสื่อโฆษณาท่ัวไปท่ีใชเพ่ือการสื่อสารการตลาดของ

เรือท่ีพัก อนันตรา ครูซ ชวงเวลาการเก็บขอมูลและการวิเคราะหผลในป พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 

2559 

 ผูประกอบการไมไดใชเงินในการซื้อสื่อโฆษณาเพื่อการทําการตลาดใหกับเรือที่พักอนั นตรา 

ครูซ แตอยางใด มีเพียงแตการสงขาวประชาสัมพันธหรือ Press Release ไปยังกองบรรณาธิการ

นิตยสารเพื่อใหพจิารณาบรรจเุน้ือหาลงในนิตยสาร ซึง่วิธีน้ีไมสามารถที่จะรบัประกันไดวา ขาว

ประชาสมัพันธน้ันจะไดรับการตีพิมพหรือไม หากไดรบัพจิารณาตีพิมพ ก็ยังไมสามารถกําหนดไดวา 

จะใหตีพมิพในฉบบัไหนในชวงเวลาใด ทั้งน้ีเพราะข้ึนอยูกับดุลยพินิจของกองบรรณาธิการนิตยสารใน

การนําเสนอเน้ือหาในแงมุมที่ตางกันไป ข้ึนอยูกับนโยบาย และสไตลคอนเซป็ตของนิตยสารน้ันน้ัน 

4.4.1 สื่อโฆษณาที่ผลิตข้ึนเองเพื่อการขายและการตลาด (Owned Media) ซึ่งแบงประเภท

ไดดังน้ี 

- สื่อสิง่พิมพ (Hard Copy) คือ รูปถายในอลับัม้, โบรชัวร, Factsheet และ 

Newsletter 
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ภาพที่ 4.5: ตัวอยาง โบรชัวร Anantara Cruises ที่ใชเพื่อแจกใหกบัแขกทีส่นใจและการประชาสัมพันธ

ผานตัวแทนบริษัทนําเที่ยว (Travel Agents) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ฝายขายและการตลาด อนันตรา ริเวอรไซด รสีอรท กรุงเทพฯ. (ม.ป.ป. ข). การประชาสัมพันธ 

Anantara Cruises ผานตัวแทนบริษัทนําเที่ยว [โบรชัวร]. กรุงเทพฯ: ผูแตง. 
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ภาพที่ 4.6: ตัวอยาง โบรชัวร Anantara Cruises ที่ใชเพื่อแจกใหกบัแขกทีส่นใจและการประชาสัมพันธ

ผานตัวแทนบริษัทนําเที่ยว (Travel Agents) 2 

 

 

 
 
 
ที่มา: ฝายขายและการตลาด อนันตรา ริเวอรไซด รสีอรท กรุงเทพฯ. (ม.ป.ป. ข). การประชาสัมพันธ 

Anantara Cruises ผานตัวแทนบริษัทนําเที่ยว [โบรชัวร]. กรุงเทพฯ: ผูแตง. 
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ภาพที่ 4.7: ตัวอยาง โบรชัวร Anantara Cruises ที่ใชเพื่อแจกใหกบัแขกทีส่นใจและการประชาสัมพันธ

ผานตัวแทนบริษัทนําเที่ยว (Travel Agents) 3 

 

 

 

 
 

ที่มา: ฝายขายและการตลาด อนันตรา ริเวอรไซด รสีอรท กรุงเทพฯ. (ม.ป.ป. ข). การประชาสัมพันธ 

Anantara Cruises ผานตัวแทนบริษัทนําเที่ยว [โบรชัวร]. กรุงเทพฯ: ผูแตง. 
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ภาพที่ 4.8: ตัวอยาง Newsletter ประจําเดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2560 ที่รวมขอมลูเกี่ยวกบัเรือที่

พักอนันตรา ครูซ เพื่อเปนการประชาสัมพันธ สงเสรมิการขาย 

 

 
 

ที่มา: ฝายขายและการตลาด อนันตรา ริเวอรไซด รสีอรท กรุงเทพฯ. (2560). Newsletter 

ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 [จดหมายขาว]. กรุงเทพฯ: ผูแตง. 
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- สื่อที่ใชเพือ่ออนไลน (Soft Copy) คือ เอกสารหรือขอมูลที่เก็บอยูในรปูแบบ

ดิจิทัล เชน ไฟลขอมูล ไฟลรูปภาพ หรือไฟลวิดีโอ ที่บรรจุในซีดี, แฟลชไดรฟ, อีเมล, เว็บไซต 

Facebook และ Instagram   

 

ภาพที่ 4.9: ตัวอยางไฟลขอมูล ทีบ่รรจุใน ซีดี, แฟลชไดรฟ และ Factsheet เพื่อใชเปนเครือ่งมือใน

การประชาสมัพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ฝายขายและการตลาด อนันตรา ริเวอรไซด รสีอรท กรุงเทพฯ. (ม.ป.ป. ค). การประชาสัมพันธ 

อนันตรา ริเวอรไซด รีสอรท กรุงเทพฯ [ซีดี]. กรุงเทพฯ: ผูแตง. 
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ภาพที่ 4.10: ตัวอยางเว็บไซตที่บรรจุขอมลูเกี่ยวกบัเรือทีพ่ัก อนันตรา ครูซ พรอมลิงกใหดาวนโหลด

ขอมูล Factsheet และ Brochure  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Anantara. (n.d.). Dream staterooms. Retrieved from https://www.anantara.com 

/en/riverside-bangkok/rooms/accommodation/dream-staterooms. 
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- สื่อทัง้สองประเภทบรรจุเน้ือหาและขอมูลเน้ือหาหลักเปนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกบั

ที่เรอืที่พัก อนันตรา ครูซ สวนเว็บไซตน้ัน มีการจัดทําขอมลูเน้ือหาโดยละเอียดและหลากหลายถึง 6 

ภาษา คือ อังกฤษ อาหรับ ญี่ปุน รสัเซีย จีน และไทย อีกทัง้ยังบรรจเุน้ือหาไวหลากหลาย ทั้งน้ีเพี่อใช

เปนฐาน ขอมลูหลักในการทําการตลาดแบบดิจทิัล  

 4.4.2 คลิปปงขาวเน้ือหาเกี่ยวกับเรือที่พัก อนันตรา ครซู ทีจ่ัดทําข้ึนโดยสํานักพิมพ จากการ

มาพักเอง และหรือเขียนรีวิว บนพื้นฐานของขอมูลจรงิ ที่จัดเตรียมโดยแผนกสื่อสารการตลาดและ

ประชาสมัพันธ (Earned Media) ดังมีรายการตอไปน้ี  

- พ.ศ. 2560, นิตยสาร Bangkok101 ประจําเดือนพฤศจกิายน  

- พ.ศ. 2560, Forbes (On-line) ประจําเดือนตุลาคม  

- พ.ศ. 2558, นิตยสาร Thailand Luxury ประจําเดือนพฤศจิกายน  

- พ.ศ. 2558, นิตยสาร MICE Biz ประจําเดือนเมษายน  

- พ.ศ. 2556, หนังสือพมิพ The West Australian Newspaper ประจําเดือน

มกราคม  

- พ.ศ. 2556, หนังสือพมิพ The Sunday Telagraph Newspaper ประจําเดือน

มกราคม  

- พ.ศ. 2555, นิตยสาร Luminesce Magazine ประจําเดือนมกราคม  

- พ.ศ. 2554, นิตยสาร Wedding Magazine ประจําเดือนมกราคม  
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ภาพที่ 4.11: Bangkok 101 Magazine 

 

 
 

ที่มา: Take me to the river. (2017). Bangkok 101. Retrieved from https://issuu.com/ 

talismanmedia/docs/bangkok101_magazine_nov_2017.  

 

 

ภาพที่ 4.12: Thailand Luxury Magazine 

 

 
 

ที่มา: Bangkok’s best river cruises. (2015). Thailand Luxury. Retrieved from 

http://www.luxurysocietyasia.com/asia-thailands-best-river-cruises/. 
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ภาพที่ 4.13: MICE Biz Magazine 

 

 
 

ที่มา: Boat Charters. (2015). The great sail. MICE Biz, 4, 20-21. 

 

ภาพที่ 4.14: The West Australian Newspaper  

 

 
 

ที่มา: The river of kings. (2013). The West Australian. Retrieved from 

https://thewest.com.au/travel. 



45 

ภาพที่ 4.15:  The Sunday Telagraph Newspaper 

 

 
 

ที่มา: As Bangkok bobs by... (2013). The Sunday Telagraph. Retrieved from 

https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/asia/thailand/articles/Cruises-

Thailands-river-of-kings/. 
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ภาพที่ 4.16: The Luminesce Magazine 

 

 
 

ที่มา: Discover the “Venice of the east”. (2012). The Luminesce, 5, 45. 

 

ภาพที่ 4.17: Wedding Magazine  

 
 

 
 

 
 

ที่มา: ฮันนีมูนบนเรอืสวนตัวสุดหร.ู (2554). Wedding Magazine. สืบคนจาก 

http://www.weddingmagazine.in.th/. 
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4.5 ผลการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบสื่อโฆษณาออนไลนและเทคนิคทางดิจิทัลท่ีใชในการสื่อสาร

การตลาดดิจิทัลของเรือท่ีพักอนันตรา ครูซ ชวงเวลาการเก็บขอมูลและการวิเคราะหผล ต้ังแต

วันท่ี 15 กันยายน 2560 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560  

จากขอมลูทางการตลาดของเรอือนันตรา ครูซ บงบอกวาเปนการบริการที่มเีอกลักษณเฉพาะ 

(Nitche Market) จึงเหมาะกับการทําการตลาดที่เปนการเจาะกลุมเฉพาะผูที่มีความสนใจในดานน้ี

อยางแทจริงอกีทั้งเรอืที่พักอนันตรา ครูซ กม็ีขอจํากัดคือ มเีรือใหบริการเพียง 1 ลําในการออกเรือนํา

เที่ยวแตละครัง้จํากัดผูเขาพักมากสุดสําหรับ 4 ทาน (หองละ 2 ทาน) หากมีแขกทําการจองเรือที่พกั

มาเพียง 2 ทาน จึงจําเปนจะตองคิดราคาแบบเชาเหมาลํา จงึทําใหแขกตองเสียคาใชจายสูง หาก

ตองการเดินทางในวันที่ตองการ ไมเชนน้ัน ตองรอจนกวาจะมีแขกทานอื่นจองเขามาในวันเดียวกัน 

ผูวิจัยจงึไดนําสื่อโฆษณาออนไลนและเทคนิคทางดิจิทลัมาทดลองใชเพือ่การสื่อสารการตลาด 

ดวยเครื่องมอืคนหา (Search Engine) สําหรับการทําการตลาดผานเครื่องมือคนหาบนอินเตอรเน็ต 

ใหกับเรือที่พักอนันตา ครซู ดังน้ี 

4.5.1 การทําโฆษณาผาน Google AdWords ในผลลัพธในหนาเว็บไซตประเภทคนหาขอมลู 

(หรอื Search) ในรูปแบบของ (CPC หรือ Cost Per Click) ดวยคาใชจายที่ 44.63 บาท (หรือ 

$1.37) ตอการคลิกแตละครัง้ (PPC หรือ Pay Per Click) โดยกําหนดคําคนหลกั Keywords ให

เขาถึงกลุมเปาหมายเนนคําคนประเภท Riverside, River Cruise เปนตน (รายละเอียดแจกแจงใน

บทที่ 3) ระบุ Display URL ใหเปนโดเมนเดียวกันกบัเว็บไซต ของเรือที่พักอนันตรา ครูซ ในที่น้ี คือ 

https://bangkok-cruises.anantara.com/ เพื่อทําใหแสดงผลเปนอันดับแรก จากการคนหาดวย 

เครื่องมือ Google เสิรช 
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ภาพที่ 4.18: แสดงจํานวนคนที่เขาเว็บไซตเรอืที่พัก อนันตรา ครูซ จากคําคนหลกั Keyword  

 

 
 

ที่มา: Anantara. (2017). Google analytic. Retrieved from https://www.anantara.com/ 

riverside-bangkok.  
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ภาพที่ 4.19: แสดงผลลัพธ เมื่อใชคําคนหลัก Anantara Cruise เพื่อการสืบคนขอมลู  

 

 

 

ที่มา: Google. (n.d.). Anantara Cruises. Retrieved from https://www.google.com/search?/. 

 

4.6 ผลการศึกษาเก่ียวกับผลลัพธท่ีไดจากการใชสื่อโฆษณาท่ัวไปเปรยีบเทียบกับสื่อโฆษณา 

ออนไลนและเทคนิคทางดิจิทัล ท่ีใชในการสื่อสารการตลาดของเรือท่ีพักอนันตรา ครูซ  

 จากการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารรายงานการจองเรือที่พัก อางองิควบคูกับประวัติ

ขอมูล การใชสือ่โฆษณาทั่วไปทั้งแบบ Owned Media และ Earned Media ของเรือที่พักอนันตรา 

ครูซ ยอนหลัง 5 ป ต้ังแตพ.ศ. 2559 – 2555 เพื่อวิเคราะหวามีผลตอจํานวนการจองเรอืที่พักโดยตรง

กับรสีอรท ในชวงวันที่ 15 กันยายนถึง 31 ตุลาคมหรือไมอยางไร พบวา จํานวนการจองเรือที่พัก

โดยตรงกบัรสีอรท คือ 60% ในเวลา 5 ป โดยไมนับรวมถึงการจองผานทางบริษัทนําเที่ยว (ทัวร 

เอเยนต) 
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ตารางที่ 4.8: ตารางแสดงผลจํานวนการจองเรือที่พักผานตัวแทนจําหนาย (พื้นที่สีครีม) และจองตรง

กับรสีอรท ต้ังแตป พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2560 ชวงวันที่ 15 กันยายนถึง 31 ตุลาคม

  

From To

2555 1-Oct-55 20-Oct 22-Oct Joining Booking booked by Amp, ack by Fah/RRA 10 - Media Review AAE y Amp, ack by Fah/RRAComplimentary

2556 26-Sep-56 25-Feb 27-Feb KUHLEN/Elisabeth Mrs./Francis Mr. 2 58,600.00 Anantara.com Mrs Lesley Bentley

3-Oct-56 11-Feb 13-Feb BARON Jean Michel Mr & GIRY Olivia Ms 2 169,923.53 Marina Gorokhova Pre stay at 
Anantara 

4-Oct-56 3-Feb 5-Feb Mrs. Annika KRISP / Mr. Oliver  KRUSE, Lois Kruse (26 Jul 0 3 97,315.21 Agency Local Agoda

4-Oct-56 19-Oct 21-Oct Marina Gorokhova Ms. & Kurt Mitterfellner Mr. 4 176,720.48 Direct

12-Oct-56 25-Feb 27-Feb Ms. Marilyn Lawson 2 54,375.53 Direct

15-Oct-56 11-Feb 13-Feb Ms. Gerda JANSEN & Mr. Wilfried MOELLER 2 46,728.97 Agency Overseas Trailfinders
P/U & D/ O 
at Shangri-La Hotel

2557 17-Sep-57 6-Jan 8-Jan Mrs Lesley Bentley 2 56,074.77 Direct Compagnie GernManida Pre stay at ARIV

24-Sep-57 16-Feb 18-Feb Mr.Didier SINGER + Mrs.Dominique / DUBROMER 2 152,931.18 Agency Local AVC Pas

9-Oct-57 13-Jan 15-Jan Mr. Gerald Gaudreau  + 3 4 62,022.09 Agency Local

22-Oct-57 19-Nov 21-Nov Private Dinner Cruise (Shooting) 8 58,320.00 Complimentary

22-Oct-57 3-Feb 5-Feb Mr. Richard & Mrs. Kathryn / GAUNT 2 49,720.00 Agency Overseas

28-Oct-57 24-Nov 26-Nov Miss Pornpen Kaewsuraphol + Mr.Nuttapudsagorn Brown 4 86,394.00 Agency Local

2558 23-Sep-58 20-Mar 22-Mar Mrs.Carolin + Mr.Dr. Marc / HEUBINGER 4 144,435.00 Agency Local Agency Local Laongdao German speaking

5-Oct-58 30-Nov 2-Dec Mr. Nigel Seabrook + Mrs. Cathrine Van Aardt 2 70,943.07 Direct Direct Mr. Nigel nigel.seabrook@gmail.com

16-Oct-58 26-Oct 28-Oct Mr. Claude + Christiane CATTO 2 42,480.88 Agency Local Agency Local Rujiphan

29-Oct-58 17-Dec 19-Dec Mr.Arnoud Schulte Fischedick + Mrs. Miriam Thomassen 2 59,048.43 Asian Trails Asian Trails

2559 10-Oct-59 1-Dec 3-Dec Goh Boon Kian(Private) 5 132,540.36 Online Direct 

2560 19-Sep-60 15-Jan 17-Jan Mrs. Hofer / Mathilde 2 49,277.82 Local agent Anantara.com

20-Sep-60 9-Jan 11-Jan
CBS - Mr. Henricus Keetell 
Mrs. Margaretha van der Hoeven 2 82,412.91 Direct Destination 

Services Kannika

22-Sep-60 23-Oct 25-Oct Ms Gabriela Hoffmann 2 54,375.53 Direct Anantara.com

26-Sep-60 5-Jan 7-Jan Ms Leann Mueller 4 82,412.91 Direct Go vacation

26-Sep-60 5-Mar 7-Mar HORAK/JOHANNES MR 2 157,179.27 Direct Anantara.com GERMAN SPEAKING GUIDE

29-Sep-60 22-Jan 24-Jan Mr. Jean Claude Nicolle 4 54,375.53 Direct Anantara.com

2-Oct-60 2-Aug 4-Aug Mr Nico Marino 5 93,457.94 Direct Anantara.com

3-Oct-60 13-Apr 15-Apr Mr. Jacques Rais 2 161,427.36 Direct Other way

3-Oct-60 5-Oct 7-Oct Mr. Wen 3 110,450.30 Direct Anantara.com

13-Oct-60 27-Jan 29-Jan Mrs. Monika Moser 2 89,209.86 Asian Trails Ltd. Sri Siam

16-Oct-60 28-Dec 30-Dec Mr Michael Schmidt 1 176,729.00             Direct

19-Oct-60 26-Feb 28-Feb Mr. Guy Weistroffer   2 62,022.09 Travel Agent

25-Oct-60 25-Dec 27-Dec Mr Severine De Meulemeester 2 132,540.36 Direct

25-Oct-60 8-Mar 10-Mar Mr. Arturo Martinez 2 122,344.59             Direct

27-Oct-60 5-Feb 7-Feb HEUPGEN Jens Mr 2 122,344.94 Travel agent

Year Booking Date Guest Names O/N PAX
Staying Period Agency Name / 

Direct SourceBooking Source Contact Person Remarks & NotesRevenue
(for 2 nights)

Anantara Dream Booking Records from 2555 - 2560
Period 15 September - 31 October

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง “ประสทิธิผลของการสือ่สารการตลาดดิจทิัลกบัการใหบริการเรอืที่พักอนันตรา 

ครูซ” โดยมีวัตถุประสงคศึกษารปูแบบของสื่อโฆษณาแบบด้ังเดิมกบัแบบดิจทิัลที่ใชในการสื่อสาร

การตลาดของเรือที่พกัอนันตรา ครซู เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธที่ได และนํามาวิเคราะหหาแนวทาง 

เพื่อการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมและสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพแบงการนําเสนอ

ผลการวิจัยออกเปน 3 สวน ตามวัตถุประสงค คือ 1) ศึกษาภาพรวมของรปูแบบสื่อโฆษณาทั่วไปที่ใช

เพื่อการสื่อสาร การตลาดของเรือที่พกั อนันตรา ครูซ ต้ังแตป พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2560 2) ทําการ

ทดลองโดยการใชสื่อโฆษณาออนไลนในการสื่อสารการตลาดของเรอืที่พักอนันตรา ครูซ เพื่อสํารวจ

ผลตอบรบัทีเ่ปนตัวเลขของจํานวนการจองเรือที่พัก ที่เกิดข้ึนจริงและตองเปนการจองโดยตรงกับ 

ทางอนันตรา รเิวอรไซด รีสอรท กรุงเทพฯ เทาน้ัน โดยกําหนดระยะเวลาการทําวิจัยต้ังแตวันที่ 15 

กันยายน ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 หรอื 45 วัน 3) เปรียบเทียบผลลัพธที่ไดจากการทําการตลาดทัง้ 

2 แบบ เพื่อวิเคราะหถึงปจจัยตาง ๆ ทีส่งผลตอจํานวนการจองเรือที่พกัที่เกิดข้ึน ในชวงเวลาเดียวกัน

คือ ต้ังแตวันที่ 15 กันยายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และยอนหลงัไป 5 ป ต้ังแต พ.ศ. 2555 ถึง 

พ.ศ. 2559 จึงไดผลสรปุการวิจัย เพื่ออภิปรายผล และใหขอเสนอแนะดังตอไปน้ี  

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

จากการทดลองใชสื่อดิจิทลัหาผลลัพธเพื่อเปรียบกับผลลพัธจาการทําการตลาดแบบเดิม  

ไดผลลพัธเปนยอดการจองเรอืที่พักอนันตรา ครูซ ในแตละปดังตอไปน้ี 

1) จากการทดลองเก็บขอมูลจากการทําการตลาดแบบเดิม ไดผลสรุปวามยีอดจองเรอืที่

พักอนันตรา ครูซ รวมทั้งหมด 18 Bookings ในป พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 ซึ่งในจํานวนน้ี มี 13 

Bookings มาจากการจองผานตัวแทนนําเที่ยว (Agent) มีเพียง 5 Bookings ที่เปนการจองตรงไปที ่

รีสอรท (Direct Booking) ซึ่งเปนผลลัพธทีจ่ะนําไปเปรียบเทียบกบัผลการทดลองที่ใชสือ่ดิจทิัลตอไป 

2) ผลจากการทดลองที่ใชสื่อดิจทิัลทําการตลาดในป พ.ศ. 2560 ไดผลลัพธเปนจํานวนการ

จองเรีอที่พักอนันตรา ครูซ ทั้งหมด 15 Bookings ซึ่งในจํานวนน้ีมีเพียง 4 Bookings ที่เปนการจอง

ผานตัวแทนนําเที่ยว (Agent) ที่เหลอืเปนการจองตรงกับรีสอรท Direct Booking ซึ่งมีจํานวนสูงถึง 

11 Bookings  
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ตารางที่ 5.1: ตารางบันทึกผลการวิจัย 

 

Year Marketing Method 

Period : 15 Sep - 31 Oct 

Total 

Bookings 

Agent 

Bookings 

Direct 

Bookings 

2555 Traditional 1 1 0 

2556 Traditional 6 4 2 

2557 Traditional 6 5 1 

2558 Traditional 4 3 1 

2559 Traditional 1 0 1 

2560 Digital 15 4 11 

 

จากตารางบันทกึผลการวิจัย อานผลสรุปการวิจัยไดวา 

5.1.1 ผลการวิจัยสวนที่ 1: ผลลัพธที่ไดจากการศึกษาเก็บรวมรวบขอมูลจากตารางการจอง

เรือที่พัก Anantara Cruises ระหวางวันที่ 15 กันยายน -31 ตุลาคมในป พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2560 

(ยอนหลัง 5 ป) พบวา 

1) ป พ.ศ. 2555 มีแขกทําการจองเรือที่พกั อนันตรา ครูซ ทัง้หมด 1 Booking จาก

บริษัทนําเที่ยว (Tour Agency) ไมมียอดการจองตรงไปที่รสีอรท (Direct Booking)  

2) ป พ.ศ. 2556 มีแขกทําการจองเรือที่พกั อนันตรา ครูซ ทัง้หมด 8 Bookings 

จากบริษัทนําเที่ยวและอื่น ๆ (Tour Agency) ซึ่งมียอดการจองตรงไปที่รสีอรท (Direct Booking) 

จํานวน 2 Bookings 

3) ป พ.ศ. 2557 มีแขกทําการจองเรือที่พกั อนันตรา ครูซ ทัง้หมด 7 Bookings 

จากบริษัทนําเที่ยวและอื่น ๆ (Tour Agency) ซึ่งมียอดการจองตรงไปที่รสีอรท (Direct Booking) 

จํานวน 1 Bookings 

4) ป พ.ศ. 2558 มีแขกทําการจองเรือที่พกั อนันตรา ครูซ ทัง้หมด 4 Bookings 

จากบริษัทนําเที่ยวและอื่น ๆ (Tour Agency) ซึ่งมียอดการจองตรงไปที่รสีอรท (Direct Booking) 

จํานวน 1 Bookings 

5) ป พ.ศ. 2559 มีแขกทําการจองเรือที่พกั อนันตรา ครูซ ทัง้หมด 2 Bookings 

จากบริษัทนําเที่ยวและอื่น ๆ (Tour Agency) ซึ่งมียอดการจองตรงไปที่รสีอรท (Direct Booking) 

จํานวน 1 Bookings  
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กลาวคือ เรือที่พักอนันตรา ครูซ มียอดรวมการจองระหวางวันที่ 15 กันยายน - 31 ตุลาคม

ต้ังแต พ.ศ. 2555-2559 รวมแลวทั้งหมด 18 Bookings ในเวลา 5 ป  

5.1.2 ผลการวิจัยสวนที่ 2: ไดจากการทดลองใชสื่อดิจิทัลในการโฆษณาสื่อสารไปยังกลุมผูที่

มีความสนใจในตัวสินคาและบริการเปนทุนเดิม (Niche Market) เพื่อกระตุนใหเกิดการตัดสินใจจองที่

เรือที่พักภายในเวลาที่กําหนด ต้ังแตวันที่ 15 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 พบวา เรือที่

พักอนันตรา ครูซ มียอดการจองรวมแลวทัง้หมด 15 Bookingsในเวลา 45 วัน 

5.1.3 ผลการวิจัยสวนที่ 3: เปรียบเทียบผลลัพธของการวิจัยจากสวนที่ 1 กับผลลัพธการทํา

วิจัยสวนที่ 2 เลือกเฉพาะขอมลูทีเ่ปนการจองตรงกบัทางรสีอรท (Direct Booking) มาวิเคราะห 

พบวา 

1) ผลลัพธการเกบ็ขอมลูจากการทําการตลาดแบบเดิม ระยะเวลา 45 วัน ในชวง

วันที่และเดือนเดียวกันยอนหลงัไป 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) มีการจองเรือที่พักอนันตรา ครูซ ตรงกับ

ทางรสีอรท (Direct Booking) รวมทัง้หมดเปนจํานวน 4 Bookings 

2) ผลลัพธจากการทดลองทําการตลาดแบบดิจทิัล ระยะเวลา 45 วัน ของป พ.ศ.

2560 มียอดรวมการจองเรือที่พักอนันตรา ครูซ ตรงกับทางรีสอรท (Direct Booking) รวมทั้งหมด

เปนจํานวน 11 Bookings  

 

ตารางที่ 5.2: ตารางแสดงผลลัพธจากการทําการตลาดแบบเดิมเปรียบเทียบกับผลลัพธจากการทําการ

ทดลองใชสื่อ การตลาดแบบดิจิทลั เปนเวลา 45 วัน ต้ังแตวันที1่5 กันยายน ถึง 31 

ตุลาคม ในแตละป 
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ภาพที่ 5.1: กราฟแสดงผลการเก็บขอมูลทางตลาดแบบเดิมเปรียบเทียบกบัผลลพัธจากการทดลองใชสือ่

การตลาดแบบดิจทิัลเปนเวลา 45 วัน ต้ังแตวันที่15 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม ในแตละป 

 

 
 

 

5.2 อภิปรายผล  

ผลจากการทําวิจัยชุดน้ีแสดงวาสื่อโฆษณาออนไลนและเทคนิคทางดิจิทลั มีประสิทธิผล

มากกวาการทําการตลาดแบบเดิม โดยวัดผลจากจํานวนการจองเรือที่พักอนันตรา ครูซ ตรงกับทาง 

รีสอรทน้ัน 

- ไดผลดีในเวลาที่นอยกวา 

- กําหนดกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจน 

เพราะเขาถึงกลุมคนที่มีความสนใจในสินคาหรือบริการเฉพาะกลุม (Niche Market) จึงสงผล

ใหเกิดการตัดสินใจซื้อไดงายกวาการสื่อสารไปยังคนกลุมมากที่ไมทราบเลยวาจะมใีครบางที่ไดรบั

สาสนจากสื่อโฆษณาที่นําเสนอและจะใชกลุมเปาหมายที่คาดไวหรือไม 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการทําวิจัยชุดน้ี พบวา การทําโฆษณาผาน Google AdWords ให

เขาถึงกลุมเปาหมาย ดวยการแสดงผลการคนหาบนหนาเว็บไซตโดยใชสื่อโฆษณาแบบ Pay Per 

Click (PPC) จากการกําหนดคําคนหลกั Keywords ทีส่อดคลองกบัความสนใจของกลุมเปาหมาย 

รวมกับการปรบัเน้ือหาโครงสรางในเว็บไซตใหครอบคลุมถึงสินคาหรอืบริการ เปนวิธีที่เหมาะสมและ
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ควรทํา เพื่อเปนการประชาสัมพันธและสือ่สารการตลาด สําหรบัสินคาหรือบริการทีเ่ปนที่ตองการอยู

ในตัวเองสําหรบัคนเฉพาะกลุม Nitche Market ไมสามารถซื้อหาไดจากตลาดทั่วไป  
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