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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อการตลาดผ่าน "ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อ
สังคมออนไลน์ (Content Creator)" ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงแรม 4 ดาว ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามาจากประชากรชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง
ชายและหญิงจานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามที่ตัวอย่างได้กรอก
แบบสอบถามด้วยตนเอง ทั้งนี้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในแต่ละตัวแปรมีระดับความเชื่อมั่น
ระหว่าง 0.700–0.822 ซึ่งผลของค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของเป็นไปตามเกณฑ์ และมี
การตรวจสอบความเที่ยงของเนื้อหาจากอาจารย์ที่ปรึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติ
เชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอ้างอิงในการทดสอบ
สมมติฐานคือการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายและการวิเคราะห์ถดถ้อยเชิงพหุคูณ
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21–30 ปี
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนเท่ากับ 25,001–35,000 บาท โดยมีสมาชิกในครอบครัว 2–3 คน และมีภูมิลาเนาอยู่ที่ภาค
กลาง ในส่วนพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมและการรับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วน
ใหญ่ นิยมรูปแบบการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านวิดีโอภาพเคลื่อนไหว/การบันทึกภาพ โดยมีจานวนวันต่อ
ครั้งในการเข้าพักใช้บริการโรงแรมแต่ละแห่งเท่ากับ 2 คืน ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเข้าพักโรงแรม
ในแต่ละครั้งจะอยู่ที่ 2,501-3,000 บาท ต่อคืน นิยมสืบค้นข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ผ่านช่องทางยูทูป
(YouTube) โดยมีอุปกรณ์สื่อกลางในการสืบค้นข้อมูลคือโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเหตุผลในการสืบค้น
ข้อมูลโรงแรมที่พักผ่านสื่อสังคมออนไลน์คือ ง่าย/สะดวก ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อการทางการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Content
Creator)” โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และเมื่อพิจารณาไปถึงรูปแบบการสื่อสารเนื้อหาไม่ว่าจะ
เป็นผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์รูปแบบวิดีโอภาพเคลื่อนไหว หรือ ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อ
สังคมออนไลน์รูปแบบบทความ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
เช่นกัน อีกทั้งยังพบว่า สมมติฐานทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ 1) กลยุทธ์การสื่อการตลาดผ่าน "ผู้สรรสร้างเนื้อหา

บนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator)" ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านรูปแบบบทความ
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ
3) ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านรูปแบบวิดีโอภาพเคลื่อนไหว ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องและ
ยอมรับสมมติฐานทั้งหมดที่ตั้งไว้
คาสาคัญ: ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์, การตัดสินใจ, กลยุทธ์การตลาด
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ABSTRACT
The Objectives of this study was to study the strategy of marketing media
through "Content Creator" influences consumers' decision to use 4-star hotels in
Bangkok. The sample used in the study came from the Thai population in Bangkok.
Both male and female, amount 400 people. The research instrument was the
questionnaire. The reliability value of the instrument at each variable had a
confidence level between 0.700-0.822, in which the effect of Cronbach's alpha
coefficient satisfies the criteria. The validity test was conducted by Advisor. Data were
analyzed by descriptive statistics such as percentage, mean, and standard deviation.
Inferential statistics used to test hypothesis was simple regression and multiple
regression.
The results of the study showed that most of the respondents were female,
aged 21-30 years, single status, bachelor's degree. Work in private companies. Their
average monthly income was 25,001-35,000 THB with 2-3 family members and their
domicile in the central region. As for the behavior of hotel usage and receiving
information of the respondents, it was found that most of the respondents liked the
animation/recording format using the number of days per stay at the hotel, 2 nights
per hotel per night. 2,501-3,000 THB, Popular searches for social media information
via YouTube channels (YouTube) with a medium to search for information is a
mobile phone And the reason for searching for hotel information via social media is
easy/convenient. The respondents had an opinion about Marketing communications
strategy through “Content Creator” overall on level is very agree. The respondents
had an opinion about Marketing communications strategy through “Content Creator”
overall on level is very agree. and when consider to type of content communication,
whether social media content creator, video format, animation, or social media

content creator, article format found that on level is very agree as well. It was also
found that all 3 hypothesises are: 1) Marketing communications strategy through
“Content Creator” effecting Bangkok consumers’ decision on 4-star hotels 2)
Marketing communications strategy through “Content Creator type of article format”
effecting Bangkok consumers’ decision on 4-star hotels and 3) Marketing
communications strategy through “Content Creator type of social media content
creator, video format” effecting Bangkok consumers’ decision on 4-star hotels, Be
consistent and accept all hypothesis set.
Keywords: Content Creator, Decision, Marketing Strategy
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและปัญหาของการวิจัย
โซเชียลมีเดีย (Social Media) ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือสาคัญที่นักการตลาดในปัจจุบัน
นามาใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนาเสนอข้อมูลสินค้าและบริการให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้
ยอมรับ และเกิดความรู้สึกผูกพันกับแบรนด์ อันเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่นิยม
เปิดรับข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ผู้บริโภคกว่า 3 ใน 4 ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อใน
การค้นหาข้อมูลในกระบวนการตัดสินใจซื้อ (สิริชัย ดีเลิศ และกุลยา แก้ววิไล, 2562)
ผลการสารวจสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 โดยสานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2563) หรือ ETDA ได้เผยแพร่รายงานผลสารวจพฤติกรรมผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตของคนไทย พบว่า ในจานวนประชากรไทย จานวน 66.4 ล้านคน มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
47.5 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 70 หรือกว่าได้ว่าภายใน 10 ปีที่ผ่านมา อัตรา
การใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทยเพิ่มขึ้น 150% อีกทั้งจากผลการสารวจในปี 2562 เกี่ยวกับ 10
กิจกรรมออนไลน์ยอดฮิตที่คนไทยนิยม (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2563) พบว่า
กิจกรรมอันดับที่ 1 ที่คนไทยนิยมคือ การใช้ Social Media คิดเป็น 91.2% ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
พฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ยุคปัจจุบัน โดยการนาระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทใน
การดาเนินชีวิตรวมไปถึงการนาระบบอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้
การดาเนินชีวิตมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 1.1: แสดง 10 อันดับกิจกรรมออนไลน์ยอดฮิตของคนไทย

ที่มา: สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2563). ETDA เผย ปี 62 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ต
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 22 นาที Gen Y ครองแชมป์ 5 ปีซ้อน. สืบค้นจาก
https://www.etda.or.th/th/NEWS/ETDA-Revealed-Thailand-Internet-UserBehavior-2019.aspx#:~:text=จากการสารวจข้อมูล-ของ,เป็นประเด็นเทียบกับ.
We Are Social ผู้ให้บริการด้านการทาสื่อดิจิทัล จากสหราชอาณาจักร เปิดเผยว่า ประเทศ
ไทยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงถึง 57 ล้านคน (ร้อยละ 82 ของจานวนประชากรทั้งประเทศ) และใช้งาน
โซเชียลมีเดีย (Social Media) 51 ล้านคน (ร้อยละ 74 ของจานวนประชากรทั้งประเทศ) โดยใช้เวลา
3.17 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อใช้งานโซเชียลมีเดีย (Social Media)
พฤติกรรมการใช้งานโซเชียลมีเดีย (Social Media) ของคนไทย ส่งผลให้นักการตลาดมีการ
ประยุกต์ใช้โซเชียลมีเดีย มาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด ซึ่งจากการรวบรวมสถิติของ
Liqia บริษัทให้บริการแพลตฟอร์ม “การสื่อสารทางการตลาดโดยใช้เนื้อหา” (Content Marketing)
จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทาการวิจัยชื่อ “The State of Influencer Marketing 2561" โดย
สารวจแนวทางการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพล พบว่า ร้อยละ 51 ของ
นักการตลาดเห็นตรงกันว่าเนื้อหาที่สื่อสารผ่านผู้ทรงอิทธิพล มีอิทธิพลมากกว่าเนื้อหาที่สื่อสารจาก
แบรนด์เอง และร้อยละ 86 ของนักการตลาดที่ใช้กลยุทธ์นี้ทาธุรกิจ พบว่า การใช้ผู้ทรงอิทธิพล ทาให้
การสื่อสารทางการตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้นถึงร้อยละ 92 หากแต่การใช้ผู้ทรงอิทธิพลผ่าน “ผู้
เชื่อมต่อทางสังคม” (Social Connector) ซึ่งประกอบไปด้วย ดารา (Star) ศิลปิน (Artist) และนัก
ดนตรี (Musician) ตลอดจนผู้คนในแวดวงชนชั้นสูง (Celebrity) รวมถึงบุคคลต้นแบบทางสังคม
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(Idols) เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภค และสร้างภาพลักษณ์ หรือความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และผลิตภัณฑ์
แบบการโฆษณาดั้งเดิม (Traditional Media) ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของบุคคลผู้มีชื่อเสียง
ดังกล่าว หากแต่การใช้ผู้เชื่อมต่อทางสังคมแม้จะยังคงสร้างการรับรู้ (Awareness) ในวงกว้างใน
โซเชียลมีเดียได้เช่นเดียวกับในสื่อโฆษณาดั้งเดิม แต่กลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับความเชื่อถือ (Trust)
จากผู้บริโภคในปัจจุบันเช่นที่ผ่านมา กล่าวคือ ผู้บริโภคในปัจจุบันมักไม่เชื่อว่า ผู้เชื่อมต่อทางสังคม
เหล่านี้ จะนิยมเลือกใช้สินค้าและการบริการที่ตนทาการโฆษณาให้จริง อันเนื่องมาจากผู้บริโภคใน
ปัจจุบัน เริ่มตระหนักได้ว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงเหล่านั้น ล้วนแล้วแต่ได้รับการจ้างจากแบรนด์ต่าง ๆ โดย
ไม่ได้เป็นผู้ใช้งานสินค้า และบริการนั้นจริง ฉะนั้นนักการตลาดในปัจจุบันจึงต้องหากลยุทธ์ใหม่ ๆ มา
ใช้ในการสื่อสารกับผู้บริโภคในปัจจุบันแทน โดยเฉพาะการใช้ “ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์” (Online/
Digital Influencer) ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีชื่อเสียงบนสื่อออนไลน์โดยเฉพาะโซเชียลมีเดียเป็นหลัก ซึ่งอาจ
ไม่ได้มีชื่อเสียงในสังคมมาก่อนนอกจากนี้ข้อมูลสถิติจากบริษัท One Productions ผู้ให้บริการทาสื่อ
โฆษณาทางการตลาดชั้นนาจากประเทศไอร์แลนด์ กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ ในปี พ.ศ. 2560 สามารถให้ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) มากกว่าการโฆษณาดั้งเดิม
(Traditional Media) ถึง 11 เท่า รวมถึง พบว่า ร้อยละ 90 ของผู้บริโภคเชื่อมั่นในการแนะนาของ
ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์และมีเพียง จานวนร้อยละ 33 เท่านั้น ที่ยังเชื่อถือคาโฆษณาแบบเก่า ด้าน
ผู้บริโภคสถิติเผยว่าร้อยละ 60 ของผู้บริโภคใช้วิธีการหาข้อมูลสินค้าจากช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะ
เป็น Blogs หรือ Video การรีวิวสินค้าต่าง ๆ บนโซเชียลมีเดียเพื่อเก็บข้อมูลสินค้าก่อนจะซื้อมาใช้
จริง นี่จึงเป็นช่องทางที่ทากลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีโอกาสเติบโต
ตลอดปีที่ผ่านมา
จากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการโรงแรม และรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง จนทาให้การแข่งขันใน
ธุรกิจโรงแรม เกิดการขยายตัวของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ ประเภท “ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคม
ออนไลน์” (Content Creator) ได้มีการนาเสนอสินค้าและบริการในรูปแบบที่กลุ่มผู้บริโภคสนใจ
และดูเป็นธรรมชาติ ซึ่งลักษณะการถ่ายทอดข้อมูลผ่านสรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ก็มี
ลักษณะการนาเสนอที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป รวมไปถึงช่องทางการถ่ายทอดข้อมูลที่เพิ่มขึ้น
ไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการลงบันทึกข้อความบนสื่อออนไลน์ การบันทึกภาพพร้อมเสียง ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เนื้อหาในสิ่งที่ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ต้องการ
นาเสนอ เกิดการถ่ายทอดเนื้อหาออกมาได้เข้าใจง่ายขึ้น และครอบคลุมวงจรการซื้อของผู้บริโภคใน
ธุรกิจโรงแรมมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาธุรกิจโรงแรมมักทาการตลาดมุ่งไปที่ตัวสินค้าและบริการ เช่น
โรงแรมตั้งอยู่ที่ไหน มีห้องกี่ห้อง มีกี่แบบ มีสระว่ายน้า ติดทะเล วิวภูเขา มีร้านอาหารกี่ร้าน เป็นร้าน
ประเภทอะไรบ้าง แต่ปัจจุบันจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป การเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งคนรู้จัก
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และไม่รู้จัก แต่ชอบในสิ่งใกล้เคียงกันหรือมีวิถีชีวิตใกล้เคียงกัน ก็สามารถมาเชื่อมโยงกันได้ ทั้งนี้
สมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทย ปี 2562 ได้มีการจัดอันดับผู้ประกอบการธุรกิจโรมแรมระดับ 4 ดาว
ภายในประเทศ ที่ได้นาเอาเครื่องมือการตลาดออนไลน์มาเป็นตัวช่วยในการประชาสัมพันธ์สื่อสาร
กิจการในยุคปัจจุบัน โดยอันดับหนึ่ง ได้แก่ บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป อาทิ โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา
โรงแรม เมอร์เคียว เกาะช้างไฮด์อเวย์ อันดับที่สอง ได้แก่ บมจ. โรงแรม เซ็นทรัล พลาซ่า อาทิ
โรงแรมเซ็นทารา โฮเทลพัทยา, โรงแรม เซ็นทารา วอเตอร์เกท พาวิลเลียน กรุงเทพฯ โรงแรมเซ็น
ทารา หาดใหญ่ และอันดับที่สาม ได้แก่ บมจ. ซีพี แลนด์ อาทิ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์, โรงแรม
ฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม โดยมีการวัดผลลัพธ์ทางธุรกิจได้จากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ
จานวนห้องพัก (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน, 2562) นอกจากนี้
ยังมีการอ้างอิงตัวเลขจากบทความของต่างประเทศที่มีการระบุไว้ว่า การนา ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อ
สังคมออนไลน์ (Content Creator) มาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ไปสู่ผู้บริโภคนั้น
ส่งผลดีและเป็นประโยชน์กับธุรกิจอุตสาหกรรมโรงแรมเป็นอย่างมาก เนื่องจาก 92% ของ
นักท่องเที่ยวจะทาการค้นหาข้อมูลที่พักจากแหล่งสื่อสังคมออนไลน์ก่อนที่จะเข้าพักก่อนเสมอ
รองลงมา 83% พบว่า นักท่องเที่ยวมักจะใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาจากแหล่งสื่อสังคมออนไลน์
เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกที่พักในแต่ละครั้ง จึงจะเห็นได้ว่าแหล่งสื่อสังคมออนไลน์ที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันมีส่วนสาคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยดึงดูดความสนใจและโน้มน้าวความรู้สึกของผู้บริโภคให้เกิด
การทดลองเข้ารับการบริการและเกิดการไหลเวียนของผู้ที่ต้องการเข้ารับการบริการมากขึ้น
หลังจากที่ได้ทาการศึกษาค้นคว้างานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงแรมจากงานวิจัยของ อิทธิภูมิ พรหมมา และธีรารัตน์ วรพิเชฐ (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การใช้
ความคิดเห็นของลูกค้าในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการใช้บริการธุรกิจโรงแรมไทย พบว่า
องค์ประกอบของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการใช้บริการธุรกิจโรงแรมไทยจาแนกได้ 5 ประเภท
ได้แก่ การรับรู้ถึงตัวโรงแรมของนักท่องเที่ยว (Awareness) คุณภาพความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่
เคยมาพักโรงแรมนั้น ๆ (Content Quality) ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล (Source
Trustworthiness) ทัศนคติหลังจากที่ได้อ่านความคิดเห็นในสังคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยว
(Review Attitude) และคุณลักษณะของนักท่องเที่ยว (Consumer Characteristic) งานวิจัยของ
วีระวุฒิ จงวัฒนมนตรี (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่
มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของห้องพัก (AIRBNB) พบว่า การรีวิวที่พักจากนักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าพักเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้บรรดานักท่องเที่ยวหลายอื่น ๆ หันมาสนใจเข้ารับการบริการที่พักจาก
โรมแรมนั้น ๆ ในช่วงวันหยุดยาว เนื่องจากบุคคลที่ทาการรีวิวมีประสบการณ์เข้าพักด้วยตนเอง มี
ความรู้สึกจริงเกิดขึ้นมาแล้วถ่ายทอดออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอด
ออกมาเป็นข้อความ เสียง ภาพถ่าย หรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งทั้งหมดนี้ ล้วนแต่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลา
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นั้น ๆ งานวิจัยของ ชลธิชา เตชวัชรมงคล (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงแรม ระดับ 5 ดาว ในเขตพื้นที่ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า การรับรู้ผ่านการรีวิว
จากทางสื่อสังคมออนไลน์ เป็นเหตุผลลาดับที่ 2 ที่ผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงแรมระดับ 5 ดาว งานวิจัยของ ระชานนท์ ทวีผล (2560) ได้ทาการศึกษาเรื่องความสาเร็จในการ
กาหนดกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ กรณีศึกษา: โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา
ผลการวิจัยพบว่าการทาการตลาดผ่านเว็บบล็อก (Web Blogger) เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสุงสุดใน
ปัจจุบันเนื่องจากเป็นสื่อที่แสดงรูปแบบภาษาที่เข้าใจง่ายและเป็นกันเอง มีการแนะนาสินค้าและ
บริการให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาข้อมูล อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ในการวิพากษ์วิจารณ์ในคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์และบริการรวมไปถึงการนาเอาวีดีโอ รูปภาพและเพลงมาประกอบอีกด้วย เพื่อให้เนื้อหาใน
บล็อกมีความชัดเจนน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยเนื้อหาเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของกลุ่มลูกค้า
และงานวิจัยของ เขมธัชกานท์ สกุลกฤติธีนันท์ และณารีญา วีระกิจ (2561) ศึกษาเรื่องการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์เพื่อการตลาดของโรงแรมอิสระระดับ 4-5 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษา พบว่า
ทุกโรงแรมเห็นด้วยว่า การทาการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีองค์ประกอบที่สาคัญ 4 ด้าน ได้แก่
1) การทาการตลาดแบบดั้งเดิม (Hotel Offline Marketing) 2) พื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ และรูปแบบ
เนื้อหาที่ต้องการสื่อสารทางการตลาด (Social Media Marketing) 3) กลุ่มลูกค้า (Customer) และ
4) ผู้ทรงอิทธิพล (Influencer) บนสื่อสังคมออนไลน์
จากข้างต้นที่กล่าวมา พบว่า สื่อสังคมออนไลน์ประเภท "ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคม
ออนไลน์ (Content Creator)" เป็นเครื่องมือที่มีความสาคัญเป็นอย่างมากในการทาคิดกลยุท์ทาง
การตลาดในเศรษฐกิจปัจจุบัน ทาให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมา เพื่อที่จะ
ทาการ ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน "ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Content
Creator)" ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม 4 ดาว ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยผลของการวิจัยจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการสื่อสารด้านการตลาดของธุรกิจ
โรงแรม เพื่อทาให้เกิดการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่มากขึ้น และเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ทาประโยชน์ไม่
มากก็น้อย
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์
(Content Creator)” ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
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1.2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภค ที่มีต่อกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้สรร
สร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator)” ของโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
1.2.3 เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
1.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
1.3.1 ผลการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ สามารถเป็นแนวทางให้กับนักการตลาดและนักวางแผน
ของธุรกิจโรงแรม 4 ดาว ในการนาไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์การสื่อสารการ ตลาดผ่าน
“ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator)” ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงแรมระดับ 4 ดาว เพื่อสร้างแรงกระตุ้นหรือโน้มนาวใจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
1.3.2 ผลการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ไม่ได้ให้ประโยชน์เพียงแค่ธุรกิจโรมแรมแต่เพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถนาไปใช้สาหรับธุรกิจอื่น ๆ ที่ใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้สรร
สร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator)” ในการนาเสนอเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย
เช่นเดียวกันอีกด้วย
1.3.3 ผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ในเรื่องกลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนือ้ หาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator)” เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม
และสามารถนาไปต่อยอดศึกษา/ทางานวิจัยต่อไปในอนาคต

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทนี้นาเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรของการศึกษา ผู้วิจัยได้
สืบค้นจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 5 ส่วน ดังนี้
2.1 ข้อมูลมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว
2.2 แนวคิดผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator)
2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้บริโภค (Service
Decision Process Theory)
2.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.5 สมมติฐานการวิจัย
2.6 กรอบแนวคิดตามทฤษฎี
2.1 ข้อมูลมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว
ในปี 2562 แม้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจะยังคงเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอ
ตัว แต่ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยยังคงเติบโตสวนกระแสโลก เนื่องจากได้รับอานิสงส์จาก
นักท่องเที่ยวในภูมิภาคเดียวกัน โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานสถานการณ์ท่องเที่ยว
เดือนสิงหาคม 2562 ระบุว่าในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมา
ท่องเที่ยวประเทศไทย จานวน 3.4 ล้านคน ขยายตัว 5.60% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา สร้างรายได้ 0.17 ล้านล้านบาท ขยายตัว 7.12% ทาให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
รายใหญ่บางรายหันมาขยายการลงทุนไปยังโรงแรมระดับ 4 ดาว โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากจานวน
และการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวระดับกลางและบน ยังขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจาก
สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย อินเดีย ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง ยุโรป รวมทั้งนักท่องเที่ยวใน
กลุ่ม MICE ที่มีกาลังการใช้จ่ายสูงเนื่องจากประเทศกลุ่มนี้ มีอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ
เติบโตไม่หยุด (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562) สาหรับปัจจัยการพิจารณาตัดสิน
มาตรฐานโรงแรม ตามเงื่อนไขของมูลนิธิพัฒนามาตรฐานและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ที่ตั้งไว้นั้นจะมีกฏเกณฑ์หลักจานวน 5 หัวข้อ ดังนี้
1) สภาพทางกายภาพ เช่น ทาเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อม เป็นต้น
2) การก่อสร้าง เช่น โครงสร้างกายภาพของโรงแรม ระบบในโรงแรม การเลือกใช้วัสดุ
และระบบความปลอดภัยของโรงแรม
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3) สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้เข้าพัก เช่น ของใช้ต่าง ๆ ที่จัดให้ อุปกรณ์ตกแต่ง
ห้องพัก
4) คุณภาพการบริการและการรักษาคุณภาพ เช่น บุคลิกภาพของพนักงาน การบริการ
ความสะอาด สุขอนามัย ชื่อเสียงของโรงแรม
5) การบารุงรักษาโรงแรม
ในส่วนกฎเกณฑ์ มาตราฐานของประเภทโรงแรมระดับ 4 ดาว ตามที่มูลนิธิพัฒนามาตรฐาน
และบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้กาหนดขึ้นมานั้น จะมีรายละเอียดดังนี้ โรงแรมระดับ 4
ดาว เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ มีการตกแต่งเป็นพิเศษ มีมาตรฐานการให้บริการที่สูง มีการให้บริการ
อาหารเป็นพิเศษ และมีห้องอาหารเพื่อให้บริการโดยเฉพาะ และมีอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเข้ามาอานวย
ความสะดวกอย่างมากมาย ยกตัวอย่างเช่น ไดร์เป่าผม ห้องนวด สระว่ายน้า ห้องออกกาลังกาย ห้อง
ประชุมพร้อมอุปกรณ์ เป็นต้น (มูลนิธิพัฒนามาตรฐานและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว,
2549) และในด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าพักโรงแรมระดับ 4 ดาวต่อคืนนั้น จากบทวิเคราะห์โดยอีไอซี
จากข้อมูลของ tripadvisor.com ปี 2019 พบว่า ราคาห้องพักโดยเฉลี่ยของโรงแรมระดับมาตราฐาน
4 ดาว จะอยู่ในราคาระหว่าง 2,826–3,900 บาท ราคาเฉลี่ยในที่นี้เป็นราคาที่ทางโรงแรมมีการ
กาหนดขึ้นโดยยังไม่ผ่านการกาหนดเครื่องมือทางการตลาดใด ๆ อาทิ การจัดโปรโมชั่น การแจก
ส่วนลด ฯลฯ
ในปัจจุบันจาการศึกษาถึงแนวโน้มธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยพบว่ามีการผลักดันให้
โรงแรมแต่ละแห่งเข้าเกณฑ์มาตราฐานในระดับ 4 ดาว อันเป็นผลมาจากปัจจัยสนับสนุนจากจานวน
และการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวระดับกลาง-บน ประกอบกับรัฐบาลยังเร่งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ไทยในประเทศต่าง ๆ เพื่อแสวงหากลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ ๆ สาหรับผู้ประกอบการโรงแรมระดับ 4–5
ดาวอย่าง บมจ. โรงแรม เซ็นทรัล พลาซ่า ก็ได้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ผสมผสานออกแบบและพัฒนา ระบบการโฆษณาและการขาย ให้เป็นที่รับรู้ในปัจจุบัน อาทิเช่น การ
ทาการตลาดแบบไวรอล (Viral Marketing) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook Twitter
Instargram เพื่อส่งเสริมให้ตราสินค้าของธุรกิจให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น (นุชจรินทร์ ชอบดารงธรรม,
วรางคณา อดิศรประเสริฐ และศุภิณญา ญาณสมบูรณ์, 2554)
2.2 แนวคิดการตลาดโดยอาศัยผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer Marketing) และผู้สรร
สร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator)
การตลาดโดยอาศัยผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer Marketing) เป็นศาสตร์การตลาด
ที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับยุคของดิจิทัลและโซเชียลมีเดีย ยุคที่คนสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าด้วย
ตัวเองได้มากขึ้น โดยไม่จาเป็นต้องฟังแค่แบรนด์อย่างเดียวอีกต่อไป ผลลัพธ์เชิงบวกในการใช้
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Influencer Marketing ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีมากมาย อาทิ กรณีของการรีวิวสินค้าในพันทิปที่ทาให้
สินค้าหมดตลาด การใช้บิวตี้บล็อกเกอร์ที่ทาให้เครื่องสาอางบางยี่ห้อขายดีเป็นเทน้าเทท่า เป็นต้น
เหตุการณ์เหล่านี้ เริ่มทาให้นักการตลาดและแบรนด์ต่างหันมาสนใจเครื่องมือทางการตลาดในรูปแบบ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของอินฟลูเอนเซอร์ได้จากสองเกณฑ์ คือ จานวนผู้ติดตาม
(Followers) และพลังของการโน้มน้าวความคิด (Influencing Power) โดยลาดับของอินฟลูเอนเซอร์
มี 5 ลาดับ เรียงไปตั้งแต่พลังของการเข้าถึง จนถึงพลังแห่งการโน้มน้าว เราจะอธิบายเรียงลาดับจาก
พลังโน้มน้าวสูงที่สุดไปยังพลังในการเข้าถึงคนสูงที่สุด ดังนี้
ภาพที่ 2.1: ประเภทของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์

ที่มา: สโรจ เลาหศิริ. (2560). ถอดรหัสตลาด Influencer Marketing หลังชมพู่ อารยา เปิดตัวธุรกิจ
KOL. สืบค้นจาก https://thestandard.co/influencer-marketing-kol-by-chompooaraya/.
Advocator กลุ่มคนเหล่านี้ มีพลังในการเข้าถึงและพลังในการโน้มน้าวสูงสุด เพราะเป็นคน
ใกล้ตัวของผู้บริโภคมากที่สุด ทาให้มีความน่าเชื่อถือและดูจะไม่น่ามีผลประโยชน์ใด ๆ กับตราสินค้า
หรือสิ่งที่พูดถึง
Opinion Former กลุ่มคนเหล่านี้ ประกอบด้วย นักวิเคราะห์ ผู้นาองค์กรต่าง ๆ
นักวิชาการ ดีไซเนอร์ชั้นนา บุคคลเหล่านี้ แม้ผู้ติดตามไม่เยอะ แต่พลังการโน้มน้าวความคิดเห็นให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก เพราะเป็นผู้ที่มีความรู้และได้รับการยอมรับในเรื่องเฉพาะด้าน
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Content Creator กลุ่มบุคคลเหล่านี้ มีความสามารถในการสร้างสรรค์คอนเทนต์สาหรับ
เพื่อให้ผู้ที่ติดตามเข้าใจถึงเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารให้ง่ายขึ้น เข้าใจได้มากขึ้น ผ่านมุมมองของตนเอง
โดยมุ้งเน้นไปยังการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติหรือพฤติกรรมซึ่งเราสามารถแบ่งครีเอเตอร์เหล่านี้ตาม
จานวนผู้ติดตาม เพื่อใช้ในการบอกว่าครีเอเตอร์คนนี้ค่อนไปทางผู้มีพลังในการเข้าถึงหรือพลังในการ
โน้มน้าวมากกว่ากัน โดยจุดแบ่งอยู่ที่ 500-10,000 คน, 10,000-1,000,000 คน และระดับ
1,000,000 คนขึ้นไป ซึ่งจะกลายเป็นผู้มีพลังในการเข้าถึงมาก แต่พลังในการโน้มน้าวน้อย เนื่องจาก
อัลกอริทึมของโซเชียลที่ทาให้ค่า Reach และ Engagement มีเปอร์เซ็นต์ตกลง เพื่อบีบให้จ่ายเงิน
ทางอ้อมมากขึ้น ซึ่งเราสามารถแบ่งผู้ทรงอิทธิพลกลุ่มนี้ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ Blogger, Vlogger,
Youtuber, Reviewer และ Facebook Fanpage และใน 5 ประเภทนี้ เมื่อนามาจัดกลุ่มรูปแบบ
การถ่ายทอดข้อมูลตามทฤษฎีของ Jeffcoate (1995 อ้างใน จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ, 2560) จะ
ได้ดังนี้
1) กลุ่มประเภทการถ่ายทอดผ่านบทความ ข้อความ ภาพนิ่ง ได้แก่
- Blogger คือ บุคคลที่ต้องการถ่ายทอดข้อมูลเนื้อหาที่ตนสนใจผ่านบทความ
ข้อความ ลงบนเว็บสื่อสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ ปัจจุบัน
ได้มีการจากัดความสื่อชนิดว่า บล็อก (Blog) จากการสารวจข้อมูลของเว็บไซต์ Blogyourworld.com
พบว่า ปัจจุบันบล็อกเป็นรูปแบบที่กลุ่มนักธุรกิจและนักการตลาดนิยมใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สาหรับธุรกิจที่นิยมใช้ส่วนมากจะเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมที่พัก ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจความสวยความ
งาม เป็นต้น 37% ของนักการตลาด ได้มีการกล่าวไว้ว่า ในระยะเวลานี้ บล็อก (Blog) เป็นรูปแบบ
การดาเนินการทาง Content Marketing ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์มากที่สุด สาเหตุนี้จึงทาให้บล็อก
(Blog) ได้รับความนิยมทั้งในกลุ่มผู้บริโภครวมถึงกลุ่มธุรกิจและนักการตลาด
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ภาพที่ 2.2: ตัวอย่างภาพรีวิวโรงแรม

ที่มา: รีวิว Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya. (2562). สืบค้นจาก
https://paksabuy.com/?p=19.
สาหรับสถิติการใช้เครื่องมือประเภท Blogger ในการทา Content Marketing ของธุรกิจ
โรงแรมพบว่า ในปี 2560 โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จากัด (มหาชน) หรือ เซ็นเทลมีรายได้รวม 9,357
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.5% และมีกาไรสุทธิ 1,991 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.7% (“รู้จัก “CENTEL” หุ้น
โรงแรม”, 2563) หลังจากปรับกลยุทธ์การตลาดที่หันมานาการตลาดออนไลน์เป็นสื่อในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์รูปแบบประเภทห้องพัก แทนการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ของตนเอง (ระชานนท์ ทวีผล,
2560)
- Facebook Fanpage คือ การสร้างช่องทางการสื่อสารของตนเอง บน
แพลตฟอร์มชื่อดังอย่าง Facebook มีรูปแบบการนาเสนอข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านข้อความ
ตัวอักษร เพื่อที่จะให้คนที่เข้ามาที่หน้าเพจเห็นเนื้อหานั้นได้ทันที โดยไม่จาเป็นต้องเพิ่มเพื่อน เรียก
ง่าย ๆ ก็คือ หน้าเว็บที่ดูได้ทั่วไป อีกทั้งในหน้าเพจ สามารถเพิ่มเพื่อน (หรือกลุ่มลูกค้า) ได้ตลอด ไม่
จากัดจานวน นอกจากนี้ หากในหน้าเพจ มีคนกดไลก์เกิน 300 คนไปแล้ว ก็จะทาให้ไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อเพจนี้ได้อีก
2) กลุ่มประเภทการถ่ายทอดผ่านวิดีโอภาพเคลื่อนไหว ได้แก่
- Vlogger คือ บุคคลที่บันทึกภาพหรืออัปโหลดภาพเคลื่อนไหวของตน ลงบนเว็บ
สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อนาเสนอถึงกิจกรรมที่ตนเอง
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กระทาไม่ว่าจะเป็นการกิน การท่องเที่ยว หรือแม้แต่กิจกรรมธรรมดาในแต่ละวันผ่านช่องทาง
การตลาดออนไลน์ที่เรียกว่า วล็อก (Vlog) แต่ในปัจจุบันนิยมสมัครแอคเคานท์ YouTube เพื่อให้มี
Channel เป็นของตนเอง แล้วโพสต์คลิปที่อยู่ในความสนใจของคนทั่วไปจนได้รับความนิยมขึ้นมา
ทั้งนี้ 83% ของผู้รับชมมักมีพฤติกรรมแบ่งปันวิดีโอต่อให้เพื่อน ๆ เมื่อวิดีโอที่รับชมนั้น ถูกใจ และ
อยากบอกต่อ ซึ่งเป็นการเพิ่มการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) และการมีส่วนร่วม
(Engagement) กับแบรนด์ด้วย (กนกวรรณ กานต์เกศ, 2562)
ปัจจุบัน Vlogger เริ่มเป็นที่ยอมรับและรู้จักในวงการของการท่องเที่ยว เป็นอย่างมาก
โดยการใช้เครื่องมือชนิดนี้ จะทาให้ผู้เข้ารับบริการสามารถมั่นใจและแน่ใจจากสิ่งที่ตนเองมองเห็นจาก
ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านทางสื่อชนิดนี้ จนเกิดการตัดสินใจจองที่พักตามความต้องการของ
ตนเอง โดยอัตราการจองห้องพัก 66% ของผู้เข้าพัก พบว่า ดาเนินการจองห้องพักหลังการรับชม
Vlog ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Hotel.com)
- Youtuber คือ บุคคลหรือกลุ่มคนที่ผลิตคอนเทนต์ (Content) ประเภทวิดีโอ มี
รูปแบบการถ่ายทอดข้อมูลแบบเดียวกันกับ Vlog แต่สาหรับ YouTuber จะมีข้อจากัดที่จะต้อง
นาเสนอวิดีโอผ่านแพลตฟอร์มชื่อดังอย่าง YouTube Partner ในส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นนั้นจะมาจาก
เปอร์เซ็นต์ค่าโฆษณาหลังจากที่มีผู้เข้ามาเปิดดูวิดีโอเหล่านั้นแล้ว นอกจากจะได้ส่วนแบ่งค่าโฆษณา
จากทาง YouTube แล้ว YouTuber บางคนยังอาจจะได้เงินจากการโฆษณาสินค้า (Product
Placement) จากกลุ่มธุรกิจที่สนใจจะเป็นสปอนเซอร์ให้ รวมไปถึงอาจจะได้เป็นพรีเซ็นเตอร์โฆษณา
หรือ Brand Ambassador ให้กับแบรนด์สินค้าโดยตรงอีกด้วย
3) Reviewer คือ บุคคลหรือกลุ่มคนที่วิจารณ์ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือการบริการผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ โดยเนื้อหาจะบอกเล่าถึงข้อดี ข้อเสีย ความประทับใจ ที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้สินค้า
และบริการ เพื่อให้ผู้ที่กาลังหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ตัดสินใจง่ายขึ้นซึ่งการรีวิวแบ่งออกได้
เป็น 3 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านความงาม และด้านเทคโนโลยี
- Social Connector เช่น บรรดาเหล่าดารา เซเลบริตี้ นักร้อง นักแสดง ไอดอล
ดัง ๆ หรือซูเปอร์สตาร์ต่าง ๆ ที่มีพลังการเข้าถึงมวลชนผ่านทางชื่อเสียงของตนเอง โดยกลุ่มนี้เน้นการ
ใช้ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ คาแรกเตอร์ และผลงานที่เป็นที่ชื่นชอบของคนจานวนมากเพื่อการโน้มน้าวใน
เชิงวัฒนธรรม เช่น แฟชั่น เพลง ไลฟ์สไตล์ ความสวยความงามต่าง ๆ
- Media Elite สื่อมวลชนต่าง ๆ ที่มีพลังการกระจายข่าวในระดับสูงมาก ไม่ว่าจะ
เป็นสื่อออนไลน์หรือออฟไลน์ สื่อทีวี ผู้สื่อข่าว หรือนักจัดรายการชื่อดังที่มีผู้ติดตามเป็นล้าน ๆ ก็จัด
อยู่ในประเภทนี้ มักจะทาหน้าที่หลักในการลาเลียงสารต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนให้ได้มากที่สุด โดย
พลังในการโน้มน้าวเปลี่ยนแปลงความคิดจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาคอนเทนต์และบุคคลที่ให้ข้อมูลข่าว
ดังกล่าว ซึ่งจะเป็นลาดับล่าง ๆ ตามลงมา
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้บริโภค (Service
Decision Process Theory)
Ehrenberg (1972) กล่าวถึงและอธิบายถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในรับการบริการมีความ
ซับซ้อนเป็นอย่างมาก เริ่มต้นจากการที่ก่อนที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์
ผู้บริโภคจะต้องมีทัศนคติที่ดีและมีประสบการณ์จริงจากการทดลองใช้ก่อน อีกทั้งอิทธิพลจากปัจจัย
ภายนอก เช่น กิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การจัดกิจกรรม ลดราคา
แลกซื้อสินค้า แจกผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง ฯลฯ ยังส่งผลในการตัดสินใจเลือกซื้อหรือใช้บริการ จนทา
ให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกพึงพอใจหลังการใช้สินค้าหรือการรับบริการต่าง ๆ จนแปรเปลี่ยนไปเป็น
ทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า
Kotler & Keller (2012) ได้ให้คาอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อหรือการที่จะ
เลือกใช้บริการของผู้บริโภค โดยผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ คือ การรับรู้ถึงความ
ต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือกการตัดสินใจเข้ารับการบริการ และความรู้สึก
ภายหลังการรับบริการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการรับบริการจริง ๆ และมีผลกระทบหลังจากการ
เข้ารับบริการ โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
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ภาพที่ 2.3: แสดงโมเดล 5 ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้บริโภค

ที่มา: Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). Marketing management (14th ed.). Upper Saddle
River, NJ: Pearson Education.
1) การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Arousal) หรือการรับรู้ถึงปัญหา (Problem
Recognition) หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ถึงความต้องการภายในของตน ซึ่งอาจเกิดขึ้นเอง หรือเกิด
จากสิ่งกระตุ้นกระตุ้น เช่น การต้องการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ฯลฯ
2) การค้นหาข้อมูล (Information Search) ถ้าผู้บริโภคต้องการเลือกใช้บริการ
ผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจากการกระตุ้นต่าง ๆ แล้ว ผู้บริโภคจะแสวงหาข้อมูลในตัวผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นนักการตลาดจึงต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่ผู้บริโภคจะเข้าไป
แสวงหา ซึ่งประกอบด้วย 5 แหล่งหลัก คือ
- แหล่งบุคคล (Personal Sources) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ฯลฯ
- แหล่งการค้า (Commercial Sources) ได้แก่ สื่อการโฆษณา ตัวแทนการค้า การ
จัดแสดงสินค้า ฯลฯ
- แหล่งชุมชน (Public Sources) ได้แก่ สื่อมวลชน องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ
- แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources)
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- แหล่งทดลอง (Experimental Sources) ได้แก่ หน่วยงานที่สารวจคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ หรือหน่วยวิจัยภาวะตลาดของผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ตรงของผู้บริโภคในการทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
3) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) ผู้บริโภคจะนาข้อมูลที่ได้
รวบรวมไว้มาจัดเป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา
- คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผู้บริโภคจะเลือกพิจารณาตัวผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณสมบัติ
อย่างไรบ้าง ซึ่งผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะมีคุณสมบัติกลุ่มหนึ่ง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใน
ความรู้สึกของผู้บริโภคสาหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะแตกต่างกัน
- การให้น้าหนักความสาคัญสาหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และจัดลาดับความสาคัญ
สาหรับคุณสมบัติต่าง ๆ
- ความเชื่อถือเกี่ยวกับตรา เนื่องจากความเชื่อถือของผู้บริโภค ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ของผู้บริโภคและความเชื่อถือเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงได้เสมอ
- เปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการประเมินผลเริ่มต้นด้วย
การกาหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เขาสนใจ และเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตราต่าง ๆ
4) การตัดสินใจเลือกใช้บริการ (Service Decision) การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งหลังจากมีการประเมินผลทางเลือกในขั้นที่ 3 จะช่วยให้บริโภคกาหนด
ความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคชอบมากที่สุด การตัดสินใจเลือกใช้จึงเกิดขึ้นหลังจาก
ประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) แล้วเกิดความตั้งใจใช้บริการ (Service Intention)
และเกิดการตัดสินใจเลือกใช้บริการ (Service Decision) ในที่สุด แต่ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ผู้บริโภคจะคานึงถึงปัจจัย 3 ประการ คือ
- ทัศนคติของบุคคลอื่น (Attitudes of Others) ทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีผลทั้ง
ด้านบวก และด้านลบต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
- ปัจจัยสถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ (Anticipated Situational Factors) ผู้บริโภค
จะคาดคะเนปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายได้ที่คาดคะเนของครอบครัว การคาดคะเนต้นทุนของ
ผลิตภัณฑ์และการคาดคะเนผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
- ปัจจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนไว้ (Unanticipated Situational Factors)
ขณะที่การตั้งใจเลือกใช้บริการ เช่น ผู้บริโภคไม่ชอบลักษณะของพนักงานให้บริการ หรือผู้บริโภคเกิด
อารมณ์เสียหรือวิตกกังวลจากรายได้ นักการตลาดเชื่อว่าปัจจัยที่ไม่คาดคะเนจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ การตัดสินใจของแต่ละบุคคลจะต้องมีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงได้
นักการตลาดต้องใช้ความพยายาม เพื่อทาความเข้าใจต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ เพื่อลดภาวะ
ความเสี่ยง
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5) ความรู้สึกภายหลังการใช้บริการ (Post Service Behavior) เป็นความรู้สึกพอใจ
หรือไม่พอใจหลังจากมีการเลือกใช้บริการแล้ว ความรู้สึกนี้ขึ้นกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และความ
คาดหวังของผู้บริโภคว่า ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้บริการไปนั้น สามารถสนองตามที่เขาต้องการได้จริงตาม
คาโฆษณาหรือไม่ และหลังจากการใช้บริการไปแล้วผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจ
หรือไม่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ หากเกิดความพึงพอใจก็จะทาให้เกิดการเลือกใช้บริการซ้าและเกิดการ
บอกต่อ หากไม่ได้รับความพอใจก็อาจจะหันไปสนใจผลิตภัณฑ์อื่นแทน
คุลิกา วัฒนสุวกุล (2555) ได้ให้ลักษณะของคาว่า การตั้งใจเลือกใช้บริการซ้า ไว้ว่า
พฤติกรรมที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อเวชภัณฑ์ที่แผนกเดิม เลือกใช้บริการเดิมอีกครั้งในอนาคต รวมถึงการ
สมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการของทางร้านในครั้งต่อไป
จิตติมา สิ่งสม (2555) อธิบายถึงการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้า หมายถึง การตั้งใจเลือกใช้
บริการของผู้บริโภคที่จะเข้ารับการบริการซ้า ไม่ว่าจะหมดระยะประกันของทางบริษัทแล้วก็ตาม แต่
ยังคงที่ต้องการจะได้รับการบริการเช่นเดิม
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า การตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้บริโภค เป็น
พฤติกรรมที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างมากโดยเริ่มแรกผู้บริโภคจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าหรือบริการ
นั้นเสียก่อน ต่อจากนั้นอิทธิพลภายนอก อาทิเช่น การส่งเสริมการตลาดด้วยกิจกรรมการโฆษณา การ
พบเห็นสินค้า การตั้งราคา รวมไปถึงการบอกต่อจะเข้ามาส่งผลไปถึงการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ใน
ส่วนของลาดับขั้นตอนในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้บริโภคจะสามารถวัดได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) การรับรู้ถึงความต้องการ 2) การค้นหาข้อมูล 3) การประเมินทางเลือก 4) การตัดสินใจเลือกใช้
บริการ และ 5) ความรู้สึกภายหลังการใช้บริการ
2.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.4.1 งานวิจัยในประเทศ
อิทธิภูมิ พรหมมา และธีรารัตน์ วรพิเชฐ (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การใช้ความคิดเห็น
ของลูกค้าในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการใช้บริการธุรกิจโรงแรมไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมใช้ความคิดเห็นของลูกค้าในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม
ของนักท่องเที่ยวไทย ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของนักท่องเที่ยวอยู่ในกลุ่มของคนทางาน มี
รายได้ค่อนข้างสูงโดยเฉลี่ยมากกว่า 50,000 บาท ต่อเดือน โดยพฤติกรรมการเดินทางทั่วไปของ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการใช้งานเว็บไซต์ก่อนเดินทางเฉลี่ย 2-3 เดือนต่อครั้ง สถานที่ตั้งและราคา
เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวส่วนมากให้ความสาคัญมากที่สุดในการเลือกใช้โรงแรม กลุ่มที่มีครอบครัวจะ
เลือกจองโรงแรมที่มีความครบครันของสิ่งอานวยความสะดวกซึ่งมีจานวนรองลงมา ส่วนกลุ่มที่มี
รายได้สูงจะเดินทางกับคนรักจะเลือกโรงแรมที่มีการออกแบบที่สวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในแง่
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ของการตัดสินใจเลือกจองที่พักหลังจากทาการศึกษาความคิดเห็นบนสังคมออนไลน์ มีแนวโน้มที่ได้รับ
ความนิยมเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของลูกค้าจาก
เดิมซึ่งไม่ใช้สื่อออนไลน์ (Offline) มาสู่แบบที่มีการหาข้อมูลจากเว็บไซต์รวบรวมความคิดเห็น มีความ
เชื่อมั่นและไว้ใจข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ที่เคยใช้สินค้าที่ได้ถูกกล่าวถึงในอินเทอร์เน็ต
วีระวุฒิ จงวัฒนมนตรี (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพัก
ห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของห้องพัก (AIRBNB) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีต่อการ
ตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ (AIRBNB) จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลจากการ
รีวิวเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกพักของบรรดานักเดินทางรายอื่นที่ต้องการหา
ที่พักช่วงวันหยุดยาว เนื่องจากบุคคลที่ทาการรีวิวมีประสบการณ์เข้าพักด้วยตนเอง มีความรู้สึกจริง
เกิดขึ้นมาแล้วถ่ายทอดออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดออกมาเป็น
ข้อความ เสียง ภาพถ่าย หรือ ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลานั้น โดยผ่าน
ฟีเจอร์ “Social Connections” ซึ่งผู้ที่จะใช้งานฟีเจอร์นี้จะต้องล็อกอินด้วย Facebook Account
จากนั้นจึงจะเห็นว่าเพื่อน ๆ ที่อยู่ในเครือข่ายเคยไปพักที่ไหนมาบ้าง สามารถอ่านรีวิวของเพื่อนและ
ทีมงาน AIRBNB เป็นต้น เจ้าบ้านและผู้เช่าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจาก AIRBNB ได้ผ่านเว็บไซต์
เครือข่ายออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, YouTube, Google Plus และ BNB
วิภาภรณ์ นันทสุทธิวารี (2558) ศึกษาเรื่องกลวิธีการสื่อสารประเภทเครื่องสาอางผ่านเน็ต
ไอดอลทางสื่อสังคมออนไลน์กับการตัดสินใจซื้อของวัยรุ่นหญิงไทย ผลการวิจัยพบว่า ภาพถ่ายหรือ
รูปภาพเป็นส่วนที่มีความสาคัญในการรีวิวมากที่สุด ทาให้เกิดการสร้างการรับรู้ผ่านการมองเห็นและ
ยังสามารถถ่ายทอดความรู้สึก ความหมายได้ดีกว่าการใช้บทความ ข้อความตัวอักษร อันเนื่องมาจาก
ภาพถ่ายหรือรูปภาพ มีการสื่อความหมายได้ในทุกชนชาติและวิดีโอ ซึ่งเป็นระบบดิจิทัลยังสามารถ
แสดง ข้อความ รูปภาพ เสียง ได้ดีมากกว่าองค์ประกอบอื่น ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการนาเสนอสินค้า
พรีเซ็นเตอร์ การสาธิต การลาดับขั้นตอนการนาเสนอ สถานที่ถ่าย และปัจจัยอื่น ๆ เช่น แสง
กราฟฟิก สี สัญลักษณ์ ที่จานามาใช้ในการสร้างสรรค์โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ จึงเป็นเหตุผลที่การ
นาเสนอผ่านทางรูปภาพและวิดีโอสามารถส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้
ระชานนท์ ทวีผล (2560) ได้ทาการศึกษาเรื่องความสาเร็จในการกาหนดกลยุทธ์การตลาด
ออนไลน์ กรณีศึกษา: โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
รูปแบบการดาเนินกิจกรรมทางการตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจบีช
รีสอร์ท พัทยา 2) เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา จากการศึกษา พบว่า การ
ทาการตลาดผ่านเว็บบล็อก (Web Blogger) เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสุงสุดในปัจจุบัน เนื่องจากความ
นิยมในการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น ผู้คนเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ตมากกว่าการอ่าน
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นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ ประกอบกับข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ผ่านเว็บบล็อกเกอร์ถูกนาเสนอจาก
เรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ตรงของผู้ใช้ แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือมากกว่าสื่อโฆษณาที่ผ่านการ
ปรุงแต่งจากสื่อหลักของโรงแรม โดยใช้วิธีการสื่อสารในรูปแบบภาษาที่เข้าใจง่ายและเป็นกันเอง การ
แนะนาสินค้าและบริการให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาข้อมูล การสื่อสารทางการตลาดผ่านบล็อกเกอร์
ส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้า นอกจากนี้การใช้บุคคลสาคัญที่เป็นที่รู้จักของ
สังคมไทย เช่น ศิลปิน ดารานักแสดง เป็นผู้นาเสนอการบริการที่ได้รับเพื่อสร้างการรับรู้
เขมธัชกานท์ สกุลกฤติธีนันท์ และณารีญา วีระกิจ (2561) ศึกษาเรื่องการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อการตลาดของโรงแรมอิสระระดับ 4-5 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สารวจการใช้สื่อสังคมออนไลน์การตลาดของโรงแรม 2) สารวจตัวชี้วัด
ผลความสาเร็จที่สาคัญจากการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ 3) วิเคราะห์โอกาสและความท้าทายจาก
การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการตลาดของโรงแรมอิสระ 4-5 ดาว ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก สุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงแรมอิสระ 4-5 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต ที่มีการสื่อสารการตลาด
บนสื่อสังคมออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ทุกโรงแรมเห็นด้วยว่าการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์มี
องค์ประกอบที่สาคัญ 4 ด้าน ดังนี้
1) การทาการตลาดแบบดั้งเดิม (Hotel Offline Marketing) การให้ความสาคัญกับ
ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง สถาปัตยกรรม การตกแต่งทั้งภายในและภายนอก รวมไป
ถึงการบริการที่ดีจะทาให้ลูกค้าที่มาเข้าพักเกิดความประทับใจ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การไลฟ์สด แฮชแท็ก หรือข้อความสั้น
ไปยังลูกค้าบนโลกออนไลน์
2) พื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) และรูปแบบเนื้อหาที่ต้องการ
สื่อสารทางการตลาด (Content Marketing) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1). สื่อที่โรงแรมเป็น
เจ้าของ (Owner Media) สื่อประเภทนี้ที่โรงแรมผู้ให้ข้อมูลหลักใช้มากที่สุด คือ เฟซบุ๊ก เนื่องจากเป็น
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการเริ่มใช้งานเป็นระยะเวลสนานเมื่อเทียบกับช่องทางอื่น ๆ จึงทาให้มี
ผู้ติดตามจานวนมาก (2). สื่อจ่ายเงิน (Paid Media) เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์เว็บหรือช่องทาง
สื่อสังคมออนไลน์ของทางโรงแรมบนพื้นที่การแสดงผลค้นหาทางธรรมชาติ เช่น กูเกิลเสิร์ช (Google
Search) อินสตาแกรมเสิร์ช (Instagram Search) เฟซบุ๊กเพจ (Facebook Page)
3) กลุ่มลูกค้าของโรงแรม (Customer) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง
25-45 ปี มีพฤติกรรมความชอบและความสนใจในเรื่องเดียวกัน โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นผ่าน 5 รูปแบบที่นิยม เช่น การกดไลก์ (Like) การให้ความเห็น
(Comment) กดแชร์ (Share) การเช็คอิน (Check In) และการแท๊ก (Tag)
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4) ผู้ทรงอิทธิพล (Influencer) บนสื่อสังคมออนไลน์ เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งผล
ต่อการทากรตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ของโรงแรม ได้แก่ บล็อกเกอร์ (Blogger) ผู้เชี่ยวชาญ (Guru)
ดารานักร้องผู้มีชื่อเสียงในวงสังคมชั้นสูง (Celebrities) ซึ่งมีรูปแบบการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าพักและใช้บริการในโรงแรมในรูปแบบการเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
ตนแตกต่างจากรูปแบบการนาเสนอของโรงแรม โดยมีการสื่อสารบนพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ใน
ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ซึ่งเป็นบัญชีส่วนตัวของผู้ทรงอิทธิพล ช่วยกระตุ้นความ
สนใจและทาให้เกิดการตีดสินใจของผู้ใช้งานบุคคลอื่นบนโลกออนไลน์ ผู้ทรงอิทธิผลจึงถือเป็น
กระบอกเสียงที่ช่วยสนับสนุนการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ของทางฌรงแรม และเพิ่มช่องทางการ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่แก่ทางโรงแรมด้วย
2.4.1 งานวิจัยต่างประเทศ
Choi & Chu (2001) ศึกษาเรื่องปัจจัยสาคัญต่อระดับความพึงพอใจในการเข้าพักโรงแรม
ในฮ่องกงและแนวโน้มในการกลับมาพักซ้าในอนาคต โดยได้ศึกษาปัจจัย 7 ประการ ได้แก่ คุณภาพ
การบริการของพนักงาน คุณภาพห้องพัก สิ่งอานวยความสะดวกภายในห้องพัก การให้บริการทาง
ธุรกิจ ความคุ้มค่าเงิน ความปลอดภัย และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆภายในโรงแรม ผลการวิจัย
พบว่า อันดับแรกที่มีผลต่อความพึงพอใจของแขกผู้เข้าพักและแนวโน้มที่จะกลับมาใช้บริการซ้าใน
อนาคต ได้แก่ คุณภาพการให้บริการของพนักงาน คุณภาพของห้องพักและความคุ้มค่าของเงิน
Antony & Fergusson (2004) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การประเมินคุณภาพบริการของ
โรงแรมในเครือประเทศอังกฤษ โดยงานวิจัยนี้ ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับ
ผลการดาเนินงานของธุรกิจ โดยใช้กรณีศึกษา กลุ่มโรงแรมในประเทศอังกฤษในบริเวณที่ต่างกัน
ออกไป 6 แห่ง ในการประมวลผลคุณภาพการบริการ โดยจะใช้ SERVQUAL ของ Parasuraman,
Berry & Zeithaml (1990) เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงในการให้บริการ ประกอบไปด้วย
1) ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles)
2) ความน่าเชื่อถือ หรือ ไว้วางใจได้ (Reliability)
3) การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness)
4) การให้ความมั่นใจ (Assurance)
5) การเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการ (Empathy)
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีความสาคัญที่สุดในการให้บริการคือ การตอบสนองต่อความ
ต้องการ (Responsiveness) เป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุด และการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของ
ผู้รับบริการ (Empathy) เป็นปัจจัยที่สาคัญน้อยที่สุด ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการให้บริการ
ช้าเป็นปัญหาสาคัญของโรงแรมในเครือนี้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่พนักงานขาดความเข้าใจในความ
ต้องการของผู้มาใช้บริการ
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2.5 สมมติฐานการวิจัย
ในการศึกษาการใช้กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดผ่าน "ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคม
ออนไลน์ (Content Creator)" ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม 4 ดาว ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร สมมติฐานของการวิจัย ดังนี้
การใช้กลยุทธ์ “ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ (ContentCreator)” ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
1) การถ่ายทอดผ่านบทความ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2) การถ่ายทอดผ่านวิดีโอภาพเคลื่อนไหว ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม
ระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2.6 กรอบแนวคิดตามทฤษฎี
ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นามากาหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจัยที่แสดงองค์ประกอบตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย ดังภาพที่ 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน "ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator)" ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม 4 ดาว ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ภาพที่ 2.4: กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ
4 ดาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
1) การรับรู้ถึงความต้องการ
2) การค้นหาข้อมูล
3) การประเมินผลทางเลือก
4) การตัดสินใจใช้บริการ
5) ความรูส้ ึกภายหลังการใช้บริการ
(Kotler & Keller (2016)

ตัวแปรตาม
“ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคม
ออนไลน์ (ContentCreator)”
รูปแบบบทความ
รูปแบบวิดีโอภาพเคลื่อนไหว
(Jeffcoate, 1995 อ้างใน
จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ,
2560)
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จากรูปแสดงถึงกรอบแนวคิดการวิจัย ที่มีตัวแปรต้นคือ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน
“ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator)” ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการทางการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อ
สังคมออนไลน์ (Content Creator)” ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขอนาเสนอวิธีการดาเนินการวิจัยตามลาดับ ดังต่อไปนี้
3.1 วิธีการวิจัย
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
3.4 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.5 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) ซึ่งใช้วิธีการศึกษาเชิงสารวจ
(Survey Research Method) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัย
จากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาทดสอบเครื่องมือ และแปลผลข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติในการ
วิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ทั้งชายและหญิง ช่วงอายุ 21–60 ปี ซึ่งอยู่ในวัยทางาน มีจานวนลักษณะเท่ากัน (สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน, 2563) ที่ต้องการพักผ่อนในช่วงวันหยุดประจาสัปดาห์หรือช่วงวันหยุดยาว
ตามเทศกาล มีรายได้ที่สามารถนาไปใช้จ่ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้ จานวน 400 คน ทั้งนี้จะ
คัดเลือกเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถามที่นิยมเลือกหาข้อมูลโรงแรมที่จะใช้บริการผ่านการสื่อการทาง
การตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนือ้ หาบนสื่อสังคมออนไลน์” (Content Creator) เท่านั้น ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างนี้ถือว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะขนาดใหญ่ ไม่สามารถทราบจานวนที่แน่นอนได้ ดังนั้น
ผู้วิจัยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนระชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549)
และกาหนดค่าระดับความเชื่อมั่น 95% จะมีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5% จะได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการวิจัย จานวน 400 คน ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน
ดังกล่าว โดยใช้ตารางของ Yamane (1967) โดยมีวิธีการเลือกผู้ตอบแบบสอบถาม 400 ชุด ดังนี้
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เลือกพื้นที่เก็บข้อมูลในเขตพื้นที่เศรษฐกิจในกรุงเทพมหานคร ที่มีประชากรประกอบอาชีพและได้รับ
อัตราค่าจ้างสูงสุด 5 แห่ง ได้แก่ เขตสาธร เขตบางรัก เขตจตุจักร เขตห้วยขว้าง และเขตดินแดง
(สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2563) เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเข้าพักในโรงแรมระดับ 4 ดาว จะ
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2,826–3,900 บาท (อีไอซี ธนาคารไทยพาณิชย์, 2562) ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ค่อนข้างสูง
จึงเป็นเหตุผลอีกประการที่ผู้วิจัยเลือกพื้นที่การจัดเก็บแบบสอบถามตาม 5 แห่งที่ระบุในข้างต้น
สุ่มตัวอย่างประชากรชาวไทย ในเขตพื้นที่ สาธร บางรัก จตุจักร ห้วยขว้าง และดินแดง ที่
กาลังวางแผนที่จะท่องเที่ยวในประเทศไทยแบบค้างคืน โดยสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental
Sampling) เป็นจานวน 8 ครั้ง ในแต่ละครั้งให้โควตา (Quota Sampling) ครั้งละ 50 คน ในเขต
พื้นที่ภายในกรอบพื้นที่ 5 แห่ง ตามที่ได้กาหนดไว้
ตารางที่ 3.1: แสดงการดาเนินการเก็บแบบสอบถามจานวน 400 ชุด
ครัง้ ที่
วัน เดือน ปี
1 01 ตุลาคม 2563
2 12 ตุลาคม 2563
3
4
5
6
7
8

สถานที่
อาคารสเปช 48 เขตห้วยขว้าง กรุงเทพมหานคร.
อาคารเมืองไทยภัทร เขตห้วยขว้าง
กรุงเทพมหานคร
15 ตุลาคม 2563
อาคารซันทาวเวอร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
19 ตุลาคม 2563
อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
26 ตุลาคม 2563
อาคาร เมืองไทยประกันชีวิต เขตห้วยขว้าง
กรุงเทพมหานคร.
5 พฤศจิกายน 2563 อาคาร ตลาดหลักทรัพย์ ฯ เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
24 พฤศจิกายน 2563 อาคาร สาธร ซิตี้ทาวเวอร์ เขตสาธร
กรุงเทพมหานคร
30 พฤศจิกายน 2563 อาคาร บางกอก ซิตี้ทาวเวอร์ เขตสาธร
กรุงเทพมหานคร
จานวนทั้งหมด

จานวน/คน
50
50
50
50
50
50
50
50
400
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัย
ได้นาแนวคิด ทฤษฏี กรอบแนวคิดการศึกษา และตัวแปรที่ใช้ในการศึกษามาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบ Check List เลือกตอบเพียง 1 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมและการสืบค้นข้อมูล
ข่าวสารในแต่ละครั้ง ได้แก่ ลักษณะเนื้อหาการถ่ายทอดข้อมูล จานวนวันต่อครั้งในการเข้าพักใช้
บริการในแต่ละครั้ง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง อุปกรณ์สื่อกลางที่เลือกใช้สืบค้นข้อมูล เหตุผลในการเลือก
สืบค้นข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยลักษณะคาถามเป็นแบบ Check List เลือกตอบเพียง 1
ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ของการสื่อสารการตลาดผ่าน“ผู้สรรสร้างเนื้อหา
บนสื่อสังคมออนไลน์” (Content Creator) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 4 เป็นข้อมูลคาถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัยกาหนดเกณฑ์แบ่งระดับความคิดเห็นส่วนที่ 3 และ 4 โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท
(Likert Scale) (Likert, 1961) ซึ่งใช้แบ่งเกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี้
1 คะแนน
=
เห็นด้วยน้อยที่สุด
2 คะแนน
=
เห็นด้วยน้อย
3 คะแนน
=
เห็นด้วยปานกลาง
4 คะแนน
=
เห็นด้วยมาก
=
เห็นด้วยมากที่สุด
5 คะแนน
เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแรงจูงใจการใช้บริการ (บุญชม ศรีสะอาด,
2554, หน้า 82) ดังนี้
อันตรภาคชั้น
=
ค่าสูงสุด–ค่าน้อยสุด
จานวนชั้น
จานวนชั้น
=
5–1
5
=
0.80
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ช่วงชั้น
1.00–1.80
1.81–2.61
2.62–3.42
3.43–4.23
4.24–5.00
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

คาอธิบายสาหรับแปลผล
เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากที่สุด

3.4 ความเชื่อมั่นและความตรงของเนื้อหา
การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Validity Test) และการทดสอบ
ความเชื่อมั่น (Reliability Test) ของแบบสอบถาม
3.4.1 หาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Validity Test) งานวิจัยนี้จะนา
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมความ
สอดคล้องของเนื้อหา และความชัดเจนของคาถาม พร้อมเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เนื้อหาคล
อบคลุมตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.4.2 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability Test) เมื่อผู้วิจัยได้แก้ไขแบบสอบถามตามที่
อาจารย์ที่ปรึกษาระบุเรียบร้อยแล้ว นาไปทดสอบความเชื่อมั่น โดยทาการแจกแบบสอบถามเพื่อทา
การทดสอบก่อนปฏิบัติจริง (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับประชากรที่ต้องการ
ศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่เคยใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 40 คน เพื่อ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ โดยคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์ (α) จากสูตรครอนบัค (Cronbach)
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546, หน้า 449) ซึ่งค่าที่ได้รวมเท่ากับ 0.806 โดยมีรายละเอียดตามตารางที่
3.2
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ตารางที่ 3.2: แสดงค่าความเชื่อมั่น (Cronbach Alpha Analysis Test)
ตัวแปร
ข้อมูลด้านกลยุทธ์ของการสื่อสารการตลาดผ่าน
“ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์”
(Content Creator)
1. ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์
รูปแบบบทความ
2. ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์
รูปแบบวิดีโอภาพเคลื่อนไหว
ข้อมูลด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม
ระดับ 4 ดาว ของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร

จานวน
ข้อ
12

ค่าความเชื่อมั่น ค่าความเชื่อมั่น
(n = 40)
(n = 400)
0.844
0.832

6

0.852

0.839

6

0.835

0.824

10

0.768

0.759

เกณฑ์การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (α) มีค่าระหว่าง 0 < α < 1 ผล
จากการทดสอบค่าความเชื่อมั่น พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเมื่อนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ทดลอง (Pilot Test) จานวน 40 ชุด มีทั้งหมด 4 ด้านดังนี้ ข้อมูลด้านกลยุทธ์ของการสื่อสาร
การตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนือ้ หาบนสื่อสังคมออนไลน์” (Content Creator) โดยรวม มีค่าความ
เชื่อมั่น 0.844 ด้านผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ รูปแบบบทความ มีค่าความเชื่อมั่น 0.852
ด้านผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ รูปแบบวิดีโอภาพเคลื่อนไหว มีค่าความเชื่อมั่น 0.835
และ ด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า
ความเชื่อมั่น 0.768
ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ชุด ทั้งหมด 4 ด้านมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
แต่ละด้านดังนี้ ข้อมูลด้านกลยุทธ์ของการสื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคม
ออนไลน์ (Content Creator)” โดยรวม มีค่าความเชื่อมั่น 0.832 ด้านผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคม
ออนไลน์ รูปแบบบทความ มีค่าความเชื่อมั่น 0.839 ด้านผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์
รูปแบบวิดีโอภาพเคลื่อนไหว มีค่าความเชื่อมั่น 0.824 และ ด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม
ระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าความเชื่อมั่น 0.759 จะเห็นได้ว่าคาถามในแต่
ละตัวแปรมีระดับความเชื่อมั่นระหว่าง 0.700–0.822 ซึ่งผลของค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอน-บาค
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ของทั้งสองกลุ่มตัวอย่าง เป็นไปตามเกณฑ์ (Nunnally, 1978) นอกจากนี้ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นได้
ผ่านการตรวจสอบเนื้อหาจากอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถนาไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549)
3.5 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้กาหนดค่าสถิติสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ ดังนี้
3.5.1 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้บรรยาย
เกี่ยวกับ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ จานวนสมาชิกในครอบครัว และ
ภูมิลาเนาของผู้ตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมและการรับข้อมูล คือ ลักษณะการ
ถ่ายทอดเนื้อหาในการสืบค้นข้อมูลโรงแรม จานวนคืนในการเข้าพักในแต่ละครั้ง ค่าใช้จ่ายในแต่ละ
ครั้งของการการเข้าพักโรงแรม แหล่งสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลโรงแรมใน 1 ปีที่ผ่าน
มา สื่อกลางในการค้นหาข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ บุคคลใดเป็นคนแนะนาให้ท่านรู้จักค้นหาข้อมูล
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เหตุผลที่ท่านเลือกที่จะสืบค้นข้อมูลโรงแรมที่พักผ่านสื่อสังคมออนไลน์
3.5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์การเปรียบเทียบและ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา คือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัว
แปรจะใช้การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression) ได้แก่ กลยุทธ์ของการสื่อสาร
การตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนือ้ หาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator)” โดยรวมที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจัยย่อยทั้ง
สอง ได้แก่ ด้านการใช้ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ รูปแบบบทความ และด้านการใช้ผู้สรร
สร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์รูปแบบวิดีโอภาพเคลื่อนไหว จะใช้การวิเคราะห์ถดถ้อยเชิงพหุคูณ
(Multiple Regression)

บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหาบน
สื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator)” ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อการอธิบายและการทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร
แต่ละตัว ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามที่มีคาตอบครบถ้วนสมบูรณ์ จานวนทั้งหมด 400
ชุด ผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 6 ข้อ ดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมและการรับข้อมูล
4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อการทางการตลาดผ่านผู้สรรสร้าง
เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator)
4.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
4.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจก
แจงความถี่ และร้อยละ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน จานวนสมาชิกในครอบครัว และภูมิลาเนา
ตารางที่ 4.1: แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
89
311
400

ร้อยละ
22.25
77.75
100.00
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก เป็นเพศหญิงเป็นอันดับ 1 จานวน 311 คน
คิดเป็นร้อยละ 77.75 อันดับรองลงมาเป็นเพศชาย จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25
ตารางที่ 4.2: แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล จาแนกตามอายุ
อายุ
21–30 ปี
31–40 ปี
41–50 ปี
51–60 ปี
รวม

จานวน (คน)
244
134
15
7
400

ร้อยละ
61.00
33.50
3.75
1.75
100.00

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21–30 ปี เป็นอันดับที่ 1
จานวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.00 รองลงมาเป็นอันดับที่สอง มีอายุระหว่าง 31–40 ปี จานวน
134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 อันดับที่สาม มีอายุระหว่าง 41–50 ปีจานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ
3.75 และอันดับสุดท้าย คือ อายุระหว่าง 51–60 ปี จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75
ตารางที่ 4.3: แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล จาแนกตาม
สถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง
หม้าย
รวม

จานวน (คน)
232
163
2
3
400

ร้อยละ
58.00
40.75
0.50
0.75
100.00

จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด เป็นอันดับที่ 1 จานวน 232
คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมาเป็นอันดับที่สอง มีสถานภาพสมรส จานวน 163 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 40.75 อันดับที่สาม มีสถานภาพหม้าย จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 และอันดับสุดท้าย
คือมีสถานภาพหย่าร้าง จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50
ตารางที่ 4.4: แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล จาแนกตามระดับ
การศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม

จานวน (คน)
20
372
8
400

ร้อยละ
5.00
93.00
2.00
100.00

จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีเป็นอันดับที่หนึ่ง
จานวน 372 คน คิดเป็นร้อยละ 93.00 รองลงมาเป็นอันดับที่สองมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา
จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 และอันดับสุดท้ายมีระดับการศึกษาปริญญาโท จานวน 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.00
ตารางที่ 4.5: แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
รวม

จานวน (คน)
19
371
10
400

ร้อยละ
4.75
92.75
2.50
100.00

จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนเป็น
อันดับที่ 1 จานวน 371 คน คิดเป็นร้อยละ 92.75 รองลงมาเป็นอันดับที่สอง ประกอบอาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 และอันดับสุดท้าย ธุรกิจส่วนตัว จานวน
10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50
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ตารางที่ 4.6: แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล จาแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า หรือเท่ากับ 15,000 บาท
15,001–25,000 บาท
25,001–35,000 บาท
35,001–45,000 บาท
45,001–55,000 บาท
รวม

จานวน (คน)
12
122
245
8
13
400

ร้อยละ
3.00
30.50
61.25
2.00
3.25
100.00

จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 25,001–
35,000 บาท อันดับที่ 1 จานวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.25 รองลงมาอันดับที่สอง มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนระหว่าง 15,001–25,000 บาท จานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 อันดับที่สาม มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 45,001–55,000 บาท จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 อันดับที่สี่ มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า หรือเท่ากับ 15,000 บาท จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 และอันดับ
สุดท้าย คือ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 35,001–45,000 บาท จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00
ตารางที่ 4.7: แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล จาแนกตามจานวน
สมาชิกในครอบครัว
จานวนสมาชิกในครอบครัว
1 คน
2–3 คน
4–5 คน
6–7 คน
รวม

จานวน (คน)
18
261
109
12
400

ร้อยละ
4.50
65.25
27.25
3.00
100.00

จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 2–3 คน
อันดับ 1 จานวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.25 รองลงมาอันดับที่สอง มีจานวนสมาชิกในครอบครัว
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4–5 คน จานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 อันดับที่สาม มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.50 และอันดับสุดท้าย มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 6-7 คน จานวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.00
ตารางที่ 4.8: แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล จาแนกตามภูมิลาเนา
ภูมิลาเนา
เหนือ
ตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
รวม

จานวน (คน)
9
6
31
354
400

ร้อยละ
2.25
1.50
7.75
88.50
100.00

จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีภูมิลาเนาอยู่ในภาคกลาง เป็นอันดับที่ 1
จานวน 354 คน คิดเป็นร้อยละ 88.50 รองลงมาอันดับที่สอง มีภูมิลาเนาอยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 อันดับที่สาม มีภูมิลาเนาอยู่ในภาคเหนือ
จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 และอันดับสุดท้าย มีภูมิลาเนาอยู่ในตะวันออก จานวน 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.50
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมและการรับข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมและการรับข้อมูลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจง ความถี่ และร้อยละ ซึ่งสรุปผลได้ตามตาราง
และคาอธิบาย ต่อไปนี้
ตารางที่ 4.9: แสดงจานวนและร้อยละของรูปแบบการถ่ายทอดเนื้อหา
รูปแบบการถ่ายทอดเนื้อหา
การถ่ายทอดผ่าน บทความ
การถ่ายทอดผ่าน วิดีโอภาพเคลื่อนไหว

จานวน (คน)
122
225

ร้อยละ
30.50
56.25
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ): แสดงจานวนและร้อยละของรูปแบบการถ่ายทอดเนื้อหา
รูปแบบการถ่ายทอดเนื้อหา
อื่น ๆ
รวม

จานวน (คน)
53
400

ร้อยละ
13.25
100.00

จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ นิยมรับข้อมูลการถ่ายทอดผ่านวิดีโอ
ภาพเคลื่อนไหว เป็นอันดับ 1 จานวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 รองลงมาอันดับที่สอง นิยมรับ
ข้อมูลการถ่ายทอดผ่านบทความ จานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 และสุดท้าย อื่น ๆ เช่น การ
ถ่ายทอดปากต่อปาก จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25
ตารางที่ 4.10: แสดงจานวนและร้อยละของจานวนวันต่อครั้งในการเข้าพักใช้บริการโรงแรม
แต่ละแห่ง
จานวนวันต่อครั้งในการเข้าใช้บริการ
คืน 1
คืน 2
คืน 3
คืนขึ้นไป 4
รวม

จานวน (คน)
97
269
26
8
400

ร้อยละ
24.25
67.25
6.50
2.00
100.00

จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ นิยมเข้าใช้บริการโรงแรมจานวน 2 คืนต่อ
ครั้ง เป็นอันดับ 1 จานวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 67.25 รองลงมาอันดับที่สองนิยมเข้าใช้บริการ
โรงแรมจานวน 1 คืนต่อครั้งจานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 อันดับที่สาม เข้าใช้บริการโรงแรม
จานวน 3 คืน ต่อครั้งจานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 และอันดับสุดท้าย นิยมเข้าใช้บริการ
โรงแรมจานวน 4 คืนขึ้นไปต่อครั้ง จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00
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ตารางที่ 4.11: แสดงจานวนและร้อยละของค่าใช้จ่ายในการเข้าพักโรงแรมในแต่ละครั้งคืน
ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักโรงแรมในแต่ละครั้งคืน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,500 บาท ต่อคืน
2,501-3,000 บาท ต่อคืน
3,001-3,500 บาท ต่อคืน
3,501-4,000 บาท ต่อคืน
4,001-4,500 บาท ต่อคืน
มากกว่า 4,501 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
83
313
4
0
0
0
400

ร้อยละ
20.75
78.25
1
0.00
0.00
0.00
100.00

จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักโรงแรมในแต่ละ
ครั้ง 2,501–3,000 บาทต่อคืน เป็นอันดับ 1 จานวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 78.25 รองลงมาอันดับ
สอง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,500 บาท ต่อคืน จานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 และอันดับ
สุดท้าย 3,001-3,500 บาท ต่อคืน จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1
ตารางที่ 4.12: แสดงจานวนและร้อยละของช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ในการสืบค้นข้อมูล
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ในการสืบค้นข้อมูล
เว็บไซต์ (Website)
เฟซบุ๊ก (Facebook)
ยูทูป (Youtube)
อื่น ๆ
รวม

จานวน (คน)
65
152
183
0
400

ร้อยละ
16.25
38.00
45.75
0.00
100.00

จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ สืบค้นข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ประเภท
ยูทูป (Youtube) เป็นอันดับ 1 จานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.75 รองลงมาอันดับสอง สืบค้น
ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ประเภท เฟซบุ๊ก (Facebook) จานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00
และอันดับสุดท้าย สืบค้นข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ประเภท เว็บไซต์ (Website) จานวน 65 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.25
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ตารางที่ 4.13: แสดงจานวนและร้อยละของอุปกรณ์สื่อกลางในการสืบค้นข้อมูล
อุปกรณ์สื่อกลางในการสืบค้นข้อมูล
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก
แล็ปท็อป/ IPad
โทรศัพท์เคลื่อนที่
อื่น ๆ
รวม

จานวน (คน)
69
82
14
235
0
400

ร้อยละ
17.25
20.50
3.50
58.75
0.00
100.00

จากตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้อุปกรณ์สื่อกลางในการสืบค้นข้อมูล
ประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นอันดับ 1 จานวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 รองลงมา อันดับสอง
ใช้อุปกรณ์สื่อกลางในการสืบค้นข้อมูลประเภทโน้ตบุ๊ค จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 อันดับ
สาม ใช้อุปกรณ์สื่อกลางในการสืบค้นข้อมูลประเภทคอมพิวเตอร์ จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ
17.25 และอันดับสุดท้าย ใช้อุปกรณ์สื่อกลางในการสืบค้นข้อมูลประเภทแล็ปท็อป/IPad จานวน 14
คน คิดเป็นร้อยละ 3.50
ตารางที่ 4.14: แสดงจานวนและร้อยละของเหตุผลในการสืบค้นข้อมูลโรงแรมที่พักผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์
เหตุผลในการสืบค้นข้อมูลโรงแรมที่พักผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์
ประหยัด
ง่าย/สะดวก
มีผู้ติดตามที่รับรองได้
ทันสมัย
อื่น ๆ
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

44
199
70
87
0
400

11.00
49.75
17.50
21.75
0.00
100.00
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จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เลือกสืบค้นข้อมูลโรงแรมที่พักผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ เพราะง่าย/สะดวก เป็นอันดับ 1 จานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75 รองลงมา
อันดับสองทันสมัย จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 อันดับสาม มีผู้ติดตามที่รับรองได้ จานวน
70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 และอันดับสุดท้าย ประหยัด จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11
4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหาบน.
สื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator)”
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล เพื่อ
อธิบายถึงระดับความคิดเห็นว่าความสาคัญของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหา
บนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator)” ในรูปแบบบทความ และ รูปแบบวิดีโอภาพเคลื่อนไหว
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554,
หน้า 82) โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล ดังนี้
ค่าเฉลี่ยมีค่าระหว่าง 4.24–5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยมีค่าระหว่าง 3.43–4.23 หมายถึง เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ยมีค่าระหว่าง 2.62–3.42 หมายถึง เห็นด้วยปานกลางที่สุด
ค่าเฉลี่ยมีค่าระหว่าง 1.81–2.61 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยมีค่าระหว่าง 1.00–1.80 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
ซึ่งสรุปได้ตามตารางอธิบาย ดังนี้
ตารางที่ 4.15: แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กลยุทธ์การสื่อการทาง
การตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนือ้ หาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator)”
โดยรวม
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน
“ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์”
ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์
รูปแบบบทความ
ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์
รูปแบบวิดีโอภาพเคลื่อนไหว
รวม

ค่าเฉลี่ย
(Mean)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน (S.D)

การแปลค่า

4.13

0.863

เห็นด้วยมาก

4.17

0.771

เห็นด้วยมาก

4.15

0.817

เห็นด้วยมาก
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จากตารางที่ 4.15 พบว่า ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้าง
เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator)” โดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย = 4.15 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ = 0.817 เมื่อพิจารณาปัจจัยกลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator)” แต่ละข้อมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์รูปแบบวิดีโอ
ภาพเคลื่อนไหวมีค่าเฉลี่ย = 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ = 0.771 และ ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อ
สังคมออนไลน์รูปแบบบทความ มีค่าเฉลี่ย = 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ = 0.863
ตารางที่ 4.16: แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อ
สังคมออนไลน์ ผ่านรูปแบบการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านบทความ
ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์
(Content Creator)
รูปแบบบทความ
1) ท่านคิดว่าการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านบทความเป็น
รูปแบบที่สามารถถ่ายทอดข้อมูลที่มีความสร้างสรรค์
และข้อมูลนั้นมีความหลากหลาย
2) ท่านคิดว่าวาทศิลป์ในการเขียนบทความมีส่วนช่วย
ในการเชิญชวน ให้ผู้ค้นข้อมูลเกิดความต้องการที่จะ
เข้าใช้บริการที่โรงแรมแห่งนั้น
3) ท่านคิดว่าการถ่ายทอดข้อมูลผ่านบทความ มีการ
เขียนนาเสนอข้อมูลเชิงลึกเพียงพอ จนท่านสามารถนา
ข้อมูลดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับโรงแรมแห่งอื่นได้
4) ท่านคิดว่ารูปแบบการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านบทความ
สามารถอธิบายครบทุกองค์ประกอบของโรงแรม อาทิ
บรรยากาศภายใน/ภายนอก, รูปแบบห้องพัก, สถานที่
เที่ยวใกล้เคียง เป็นต้น
5) ท่านคิดว่าการอ่านข้อมูลเนื้อหาจากบทความ จะทา
ให้ท่านเกิดการตัดสินใจใช้บริการของโรงแรมมากขึ้น

ค่าเฉลี่ย
(Mean)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน
(S.D)

การแปล
ค่า

4.08

0.792

เห็นด้วย
มาก

4.09

0.872

เห็นด้วย
มาก

4.23

0.750

เห็นด้วย
มาก

4.06

0.765

เห็นด้วย
มาก

4.20

0.816

เห็นด้วย
มาก
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4.16 (ต่อ): แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผู้สรรสร้างเนื้อหาบน
สื่อสังคมออนไลน์ ผ่านรูปแบบการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านบทความ
ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์
(Content Creator) รูปแบบบทความ
6) ท่านคิดว่าบทความที่พบในสื่อสังคมออนไลน์ มีการ
นาเสนอเนื้อหาในมุมมองที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภค
และข้อมูลดังกล่าวมีความจริงใจ เชื่อถือได้
รวม

ค่าเฉลี่ย
(Mean)

การแปล
ค่า

4.09

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน
(S.D)
0.863

4.13

0.810

เห็นด้วย
มาก

เห็นด้วย
มาก

จากตารางที่ 4.16 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การ
สื่อสารทางการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์” รูปแบบบทความ อยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย = 4.13 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ = 0.810 และเมื่อพิจารณาในแต่ละ
ข้อแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับมากในทุกหัวข้อโดยเรียงตามลาดับ ได้แก่
ผู้อ่านสามารถนาข้อมูลที่ได้รับจากการอ่านบทความที่มีการนาเสนอข้อมูลเชิงลึกที่มากเพียงพอ จน
สามารถนาไปข้อมูลดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับโรงแรมแห่งอื่นได้ ได้ระดับค่าเฉลี่ย = 4.23 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ = 0.750 รองลงมาอันดับสอง ข้อมูลที่ได้รับจากการอ่านเนื้อหาจากบทความ
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงแรมมากขึ้น ระดับค่าเฉลี่ย = 4.20 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ = 0.816 วาทศิลป์ในการเขียนบทความมีส่วนช่วยในการเชิญชวนให้ผู้ค้นข้อมูลเกิดความ
ต้องการอยากเข้าใช้บริการที่โรงแรม ระดับค่าเฉลี่ย = 4.09 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ = 0.872
ข้อมูลบทความที่พบในสื่อสังคมออนไลน์ มีการนาเสนอเนื้อหาในมุมมองที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภค
และข้อมูลดังกล่าวมีความจริงใจ เชื่อถือได้ ระดับค่าเฉลี่ย = 4.09 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ =
0.863 การถ่ายทอดเนื้อหาผ่านบทความเป็นรูปแบบที่สามารถถ่ายทอดข้อมูลที่มีความสร้างสรรค์และ
ข้อมูลนั้นมีความหลากหลาย ระดับค่าเฉลี่ย = 4.08 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ = 0.792 และ
สุดท้ายรูปแบบการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านบทความ สามารถอธิบายครบทุกองค์ประกอบของโรงแรม
อาทิ บรรยากาศภายใน/ภายนอก รูปแบบห้องพัก สถานที่เที่ยวใกล้เคียง เป็นต้น ระดับค่าเฉลี่ย =
4.06 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ = 0.765

39

ตารางที่ 4.17: แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อ
สังคมออนไลน์ ผ่านรูปแบบการถ่ายทอดผ่านวิดีโอภาพเคลื่อนไหว
ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์
(Content Creator)
รูปแบบวิดีโอภาพเคลื่อนไหว
1) ท่านคิดว่าการถ่ายทอดผ่านรูปแบบวิดีโอภาพ
เคลื่อน ไหว สามารถทาให้ท่านเห็นความเป็นจริง
ของข้อมูลโรงแรมได้มากยิ่งขึ้น
2) การบรรยายที่มีประกอบภาพและเสียงพร้อม ๆ
กัน ทาให้ท่านเกิดความต้องการที่จะเข้าใช้บริการ
โรงแรมนั้น ๆ
3) การถ่ายทอดผ่านรูปแบบวิดีโอภาพเคลื่อนไหว
มีส่วนทาให้ผู้ติดตาม เกิดการตัดสินใจเลือกเข้าพักใน
โรงแรมนั้น ๆ
4) การดาเนินเรื่องราวผ่านรูปแบบวิดีโอ
ภาพเคลื่อนไหว ทาให้เกิดความสนุกสนานอยากจะ
ติดตามรับชมจนจบ
5) ท่านจะเลือกรับชมเฉพาะวิดีโอภาพเคลื่อนไหว
ที่มีทศั นคติที่คล้ายคลึงกับท่าน
6) ท่านคิดว่าการถ่ายทอดผ่านรูปแบบวิดีโอภาพ
เคลื่อน ไหว เกิดจากประสบการณ์จริงที่ได้รับ โดย
เนื้อหาที่นาเสนอมากจากการพบเจอจริงจากการเข้า
ใช้งานจริง
รวม

ค่าเฉลี่ย
(Mean)
4.22

ส่วนเบี่ยงเบน การแปลค่า
มาตราฐาน
(S.D)
0.745
เห็นด้วย
มาก

4.23

0.729

เห็นด้วย
มาก

4.12

0.826

เห็นด้วย
มาก

4.17

0.793

เห็นด้วย
มาก

4.07

0.720

4.22

0.814

เห็นด้วย
มาก
เห็นด้วย
มาก

4.17

0.771

เห็นด้วย
มาก

จากตารางที่ 4.17 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การ
สื่อสารทางการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์” ผ่านรูปแบบวิดีโอภาพเคลื่อนไหว
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ระดับค่าเฉลี่ย = 4.17 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ = 0.771 และเมื่อ
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พิจารณาในแต่ละข้อแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับมากในทุกหัวข้อโดยเรียง
ตามลาดับ ได้แก่ การถ่ายทอดข้อมูลที่มีการใช้ภาพและเสียงพร้อม ๆ กัน ทาให้ท่านเกิดความต้องการ
ที่จะเข้าใช้บริการโรงแรมนั้น ๆ ระดับค่าเฉลี่ย = 4.23 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ = 0.729
รองลงมาการถ่ายทอดผ่านรูปแบบวิดีโอภาพเคลื่อนไหว เกิดจากประสบการณ์จริงที่ได้รับ โดยเนื้อหา
ที่นาเสนอมากจากการพบเจอจริงจากการเข้าใช้งานจริงระดับค่าเฉลี่ย = 4.22 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ = 0.81 การถ่ายทอดผ่านรูปแบบวิดีโอภาพเคลื่อนไหว สามารถทาให้ผู้รับชมพบเห็นถึง
ความเป็นจริงของข้อมูลโรงแรมได้มากยิ่งขึ้น ระดับค่าเฉลี่ย = 4.22 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ =
0.74 การดาเนินเรื่องราวผ่านรูปแบบวิดีโอภาพเคลื่อนไหว ทาให้ผู้รับชมเกิดความสนุกสนานและ
อยากจะติดตามรับชมจนจบ ระดับค่าเฉลี่ย = 4.17 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ = 0.79 การ
ถ่ายทอดผ่านรูปแบบวิดีโอภาพเคลื่อนไหวมีส่วนทาให้เกิดการตัดสินใจเลือกเข้าพักในโรงแรมนั้น ๆ
ระดับค่าเฉลี่ย = 4.12 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ = 0.826 และสุดท้ายผู้รับชมจะเลือกรูปแบบ
การถ่ายทอดวิดีโอภาพเคลื่อนไหวจากทัศนคติที่คล้ายคลึงในแต่ละตัวบุคคล ระดับค่าเฉลี่ย = 4.07
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ = 0.720
4.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล เพื่อ
อธิบายถึงระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์
และแปรผลข้อมูล ดังนี้
ค่าเฉลี่ยมีค่าระหว่าง
4.24–5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยมีค่าระหว่าง
3.43–4.23 หมายถึง เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ยมีค่าระหว่าง
2.62–3.42 หมายถึง เห็นด้วยปานกลางที่สุด
ค่าเฉลี่ยมีค่าระหว่าง
1.81–2.61 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยมีค่าระหว่าง
1.00–1.80 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
ซึ่งสรุปได้ตามตารางอธิบาย ดังนี้
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ตารางที่ 4.18: แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงแรมระดับ 4 ดาว ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4
ดาว ของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร
1) เมื่อท่านต้องการเลือกใช้บริการโรงแรม
ท่านจะมองหาโรงแรมที่ได้รับมาตราฐาน
ระดับ 4 ดาว
2) ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมมาตรา
ระดับ 4 ดาวท่านจะคานึงถึงองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที่ท่านต้องการตามไลฟ์สไตล์
3) ท่านค้นหาข้อมูลโรงแรมระดับ 4 ดาว
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และนาข้อมูลที่ได้
รับมาประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
4) ท่านค้นหาข้อมูลโรงแรมระดับ 4 ดาว ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์มากกว่า 2 แห่ง เพื่อใช้ใน
การประกอบการตัดสินใจ
5) ท่านมีการเปรียบเทียบ คุณภาพการบริการ
ราคา ของโรงแรมระดับ 4 ดาว ทุกครั้งก่อน
จะตัดสินใจเลือกใช้บริการ
6) เมื่อค้นหาข้อมูลของโรงแรมระดับ 4 ดาว
ครบถ้วนแล้ว ท่านจะตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โดยไม่เกิดความลังเล
7) การตัดสินใจที่จะเลือกใช้บริการโรงแรม
ระดับ 4 ดาว ณ แห่งใดแห่งหนึ่ง จะเกิดจาก
ความพึงพอใจของท่านคนเดียว
8) ชื่อเสียงของโรงแรมเป็นอีกหนึ่ง
องค์ประกอบ ที่ท่านนามาเป็นตัวช่วยในการ
ตัดสินใจ

ค่าเฉลี่ย
(Mean)

ส่วนเบี่ยงเบน การแปลค่า
มาตราฐาน (S.D)

4.17

0.765

เห็นด้วย
มาก

4.29

0.708

เห็นด้วย
มากที่สุด

4.32

0.711

เห็นด้วย
มากที่สุด

4.18

0.721

เห็นด้วย
มาก

4.16

0.825

เห็นด้วย
มาก

4.26

0.763

เห็นด้วย
มากที่สุด

4.02

0.868

เห็นด้วย
มาก

4.35

0.764

เห็นด้วย
มากที่สุด
(ตารางมีต่อ)

42

ตารางที่ 4.18 (ต่อ): แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตัดสินใจเลือกใช้
บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4
ดาว ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
9) ท่านจะเลือกเข้าพักโรงแรมระดับ 4 ดาว
แห่งเดิม เมื่อท่านเกิดความพึงพอใจสูงสุด
10) เมื่อท่านตัดสินใจเลือกรับการบริการ
โรงแรมระดับ 4 ดาวแล้วเกิดความพึงพอใจ
สูงสุดท่านจะบอกต่อและแนะนาให้ผู้อื่นมา
ลองใช้บริการ
รวม

ค่าเฉลี่ย
(Mean)
4.24
4.40

4.24

ส่วนเบี่ยงเบน การแปลค่า
มาตราฐาน (S.D)
0.688
เห็นด้วย
มากที่สุด
0.696
เห็นด้วย
มากที่สุด

0.751

เห็นด้วย
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.18 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ (Service Decision) อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ระดับค่าเฉลี่ย = 4.24 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ = 0.751 แต่เมื่อพิจารณาด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการ (Service Decision) ในแต่ละ
หัวข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ได้แก่ เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามได้
เข้าไปรับการบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวแล้ว และเกิดความพึงพอใจสูงสุด จะเกิดการบอกต่อและ
แนะนาให้ผู้อื่นมาลองใช้บริการ ระดับค่าเฉลี่ย = 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ = 0.69 ชื่อเสียง
ของโรงแรมเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ช่วยในการตัดสินใจ ระดับค่าเฉลี่ย = 4.35 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ = 0.76 ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ผู้ตอบแบบสอบถามจะนา
ข้อมูลของที่พักที่ทาการค้นหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์มาประกอบในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ระดับ
ค่าเฉลี่ย = 4.32 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ = 0.71 ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมมาตรา
ระดับ 4 ดาว องค์ประกอบสาคัญในการเลือกใช้บริการ คือ ต้องตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้รับบริการ
ระดับค่าเฉลี่ย = 4.29 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ = 0.70 เมื่อค้นหาข้อมูลของโรงแรมระดับ 4
ดาวครบถ้วนแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามจะตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยไม่เกิดความลังเล ระดับค่าเฉลี่ย
= 4.26 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ = 0.76 ผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกเข้าพักโรงแรมระดับ 4
ดาวแห่งเดิม และเมื่อท่านเกิดความพึงพอใจสูงสุด ระดับค่าเฉลี่ย = 4.24 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ที่ = 0.688 รองลงมา ในความคิดเห็นระดับปานกลาง โดยเรียงตามลาดับ ได้แก่ ผู้ตอบแบบสอบถาม
จะค้นหาข้อมูลโรงแรมระดับ 4 ดาว ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากกว่า 2 แห่ง เพื่อใช้ในการประกอบการ
ตัดสินใจ ระดับค่าเฉลี่ย = 4.18 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ = 0.721 ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการ
เลือกใช้บริการโรมแรม ท่านจะมองหาโรงแรมที่ได้รับมาตราฐานระดับ 4 ดาว ระดับค่าเฉลี่ย = 4.17
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ = 0.765 ผู้ตอบแบบสอบถาม มีการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการ
ราคา ของโรงแรมระดับ 4 ดาว ทุกครั้ง ก่อนจะตัดสินใจเลือกใช้บริการ ระดับค่าเฉลี่ย = 4.16 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ = 0.825 และการตัดสินใจที่จะเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ณ แห่ง
ใดแห่งหนึ่ง จะเกิดจากความพึงพอใจของท่านคนเดียว ระดับค่าเฉลี่ย = 4.02 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ = 0.868
4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย Multiple Regression Analysis
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อ
สังคมออนไลน์ (Content Creator)” ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้สถิติการวิเคราะห์แบบถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression)
และสถิติการวิเคราะห์แบบถดถ้อยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ความหมายของ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี้
หมายถึง ระดับนัยสาคัญ
Sig.
B
หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ใน สมการที่เขียนในรูป
คะแนนดิบ
β (Beta) หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน
t
หมายถึง ค่าสถิตทิ ี่ใช้การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของสมการ
แต่ละค่าที่อยู่ในสมการ
สมมติฐานที่ 1 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้สรร
สร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator)” ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม
ระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านรูปแบบบทความ ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านรูปแบบแบบวิดีโอภาพเคลื่อน
ไหว ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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มีผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
ตารางที่ 4.19: แสดงการทดสอบอิทธิพลของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหาบน
สื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator)” ในภาพรวมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ
B
Beta
ค่าคงที่ (Constant)
2.470
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน
0.441
0.574
“ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์”
R2 = 0.329, Adjusted R Squard = 0.327, F = 124.765, P < 0.05

t
18.761

Sig.
0.000

11.253

0.000

จากค่า Adjusted R Squard = 0.327 อธิบายได้ว่า การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม
ระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นผลมาจากกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้
สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์” ร้อยละ 32.70 ส่วนที่เหลืออีก 67.30 เป็นผลมาจากปัจจัยอื่น
ที่ไม่ทราบได้
มีสมมติฐานตามสถิติ ดังนี้
H0 = กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์
(Content Creator)” ไม่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 = กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์
(Content Creator)” มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
จากตารางที่ 4.19 พบว่าค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งต่ากว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้น
จึงยอมรับสมมติฐาน H1 สรุปว่ากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคม
ออนไลน์ (Content Creator)” มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ในรูปแบบมาตรฐาน (Beta) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.574
หมายความว่า กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Content
Creator)” มีอิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร กล่าวคือ หากกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคม
ออนไลน์ (Content Creator)” มีผลมากขึ้น 1 หน่วย จะมีผลต่อการการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 0.574 และเมื่อวิเคราะห์ตัวแปร
อิสระรายปัจจัยทั้ง 2 ด้าน พบว่า
ตารางที่ 4.20: แสดงการทดสอบอิทธิพลของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหาบน
สื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator)” แบบแบ่งประเภท ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ
B
Beta
ค่าคงที่ (Constant)
2.048
ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์
0.184
0.255
ผ่านรูปแบบบทความ
ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์
0.223
0.294
ผ่านรูปแบบแบบวิดีโอภาพเคลื่อนไหว
R2 = 0.294, Adjusted R Squard = 0.287, F = 27.315, P < 0.05

t
13.970

Sig.
0.000

2.674

0.000

3.918

0.000

จากค่า Adjusted R Squard = 0.287 อธิบายได้ว่า การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม
ระดับ 4 ดาว ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ผ่าน
รูปแบบทความ และผ่านผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านรูปแบบวิดีโอภาพเคลื่อนไหว มี
อยู่ ร้อยละ 28.70 ที่เหลืออีก 71.30 เป็นผลมาจากปัจจัยอื่นที่ไม่ทราบได้
สมมติฐานย่อยที่ 1.1 ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านรูปแบบบทความ ส่งผลต่อ
การต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
มีสมมติฐานตามสถิติ ดังนี้
H0 = ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านรูปแบบบทความ ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 = ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านรูปแบบบทความ มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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จากตารางที่ 4.20 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึง่ ต่ากว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้น
จึงยอมรับสมมติฐาน H1 ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านรูปแบบบทความ มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ในรูปแบบมาตรฐาน (Beta) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.255
หมายความว่า ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านรูปแบบบทความ มีอิทธิพลเชิงบวกกับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ หากผู้สรร
สร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านรูปแบบบทความ มีผลมากขึ้น 1 หน่วย จะมีผลต่อการการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 0.255
สมมติฐานย่อยที่ 1.2 ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านรูปแบบวิดีโอ
ภาพเคลื่อนไหว ส่งผลต่อการต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มีสมมติฐานตามสถิติ ดังนี้
H0 = ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านรูปแบบวิดีโอภาพเคลื่อนไหว ไม่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 = ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านรูปแบบวิดีโอภาพเคลื่อนไหว มี
อิทธิพลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จากตารางที่ 4.20 พบว่าค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึง่ ต่ากว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้น
จึงยอมรับสมมติฐาน H1 สรุปว่า ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านรูปแบบวิดีโอ
ภาพเคลื่อนไหว มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ในรูปแบบมาตรฐาน (Beta) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.294
หมายความว่า ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านรูปแบบการถ่ายทอดผ่านวิดีโอ
ภาพเคลื่อนไหว มีอิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ หากผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านรูปแบบการถ่ายทอด
วิดีโอภาพเคลื่อนไหว มีผลมากขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อการการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ
4 ดาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 0.294
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4.6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ภาพที่ 4.1: สรุปผลการวิเคราะห์ในกรอบแนวคิดวิจัย
ตัวแปรอิสระ
“ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์
(ContentCreator)”
(β= 0.574, Sig. = 0.000)
ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์
ผ่านรูปแบบบทความ
(β= 0.255, Sig. = 0.000)
ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์
ผ่านรูปแบบวิดีโอภาพเคลื่อนไหว
(β= 0.294, Sig. = 0.000)
(Jeffcoate, 1995 อ้างใน จิตติมา
เทียมบุญประเสริฐ, 2544)

ตัวแปรตาม

การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม
ระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
1) การรับรู้ถึงความต้องการ
2) การค้นหาข้อมูล
3) การประเมินผลทางเลือก
4) การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
5) ความรู้สึกภายหลังการใช้บริการ
(Kotler & Keller, 2016)

จากผลการทดสอบค่าสถิติของค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระได้ผลสรุปว่า กลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator)” ในภาพรวม
มีอิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
เมื่อวิเคราะห์ตัวแปรอิสระของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อ
สังคมออนไลน์ (Content Creator)” ผ่านรูปแบบบทความ และผ่านรูปแบบวิดีโอภาพเคลื่อนไหว
พบว่าทั้งสองรูปแบบมีอิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อวิเคราะห์ในแต่ละรูปแบบ
แยกกันจะพบว่า ค่า Beta ของทั้งสองรูปแบบมีค่าแตกต่างกัน กล่าวคือ ปัจจัยผู้สรรสร้างเนื้อหาบน
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สื่อสังคมออนไลน์ ผ่านรูปแบบวิดีโอภาพเคลื่อนไหว (β = 0.294) มีค่าสูงกว่าผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อ
สังคมออนไลน์ ผ่านรูปแบบบทความ (β = 0.255) ดังนั้นควรพิจาราณาเลือกใช้ตามลาดับ
ตารางที่ 4.21: สรุปผลการทดสอบสมมติฐานเรื่องอิทธิพลของกลยุทธ์การสื่อการทางการตลาดผ่าน
“ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์” ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 กลยุทธ์การสื่อการตลาดผ่าน "ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคม
ออนไลน์ (Content Creator)" ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม
ระดับ 4 ดาว ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านรูปแบบบทความ
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านรูปแบบวิดีโอ
ภาพเคลื่อนไหว ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
ยอมรับ

ยอมรับ

ยอมรับ

ผลการทดสอบสมมติฐานตามตารางที่ 4.21 สรุปได้ว่า กลยุทธ์การสื่อการตลาดผ่าน "ผู้สรร
สร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator)" ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม
ระดับ 4 ดาว ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณา
ปัจจัยย่อยพบว่า ปัจจัยย่อยทั้งสอง คือ ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านรูปแบบบทความ
และผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านรูปแบบวิดีโอภาพเคลื่อนไหว มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จึงสรุปได้ว่า ยอมรับ
สมมติฐานทั้งหมดที่ตั้งไว้

บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผล
งานวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงสารวจ (Survey Resesearch) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์
(Content Creator)” ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภค ที่มีต่อกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้สรร
สร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator)” ของโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
3) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม ข้อมูลจากผู้เข้าใช้บริการ จานวน 400
คน ซึ่งทาการจัดเก็บแบบสอบถามในรูปแบบแจกแบบสอบถามที่สมบูรณ์ให้กับผู้ต่อแบบสอบถามราย
คน โดยได้รับแบบสอบถามกลับมาทั้งหมด ร้อยละ 100.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage ) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) การวิเคราะห์ถดถ้อยอย่างง่าย (Simple Regression) การวิเคราะห์ถดถ้อย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้วิจัยสรุปผลการศึกษา
การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้
5.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์
(Content Creator)” ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21–30 ปี มีสถานภาพโสด มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 25,001–
35,000 บาท โดยมีสมาชิกในครอบครัว 2–3 คน และมีภูมิลาเนาอยู่ที่ภาคกลาง
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมและการรับข้อมูล
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมและการรับข้อมูลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ นิยมรูปแบบการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านวิดีโอ
ภาพเคลื่อนไหว/การบันทึกภาพ โดยมีจานวนวันต่อครั้งในการเข้าพักใช้บริการโรงแรมแต่ละแห่ง
เท่ากับ 2 คืน ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเข้าพักโรงแรมในแต่ละครั้งจะอยู่ที่ 2,501-3,000 บาท ต่อ
คืน นิยมสืบค้นข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ผ่านช่องทางยูทูป (YouTube) โดยมีอุปกรณ์สื่อกลางในการ
สืบค้นข้อมูลคือโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเหตุผลในการสืบค้นข้อมูลโรงแรมที่พักผ่านสื่อสังคมออนไลน์
คือ ง่าย/สะดวก
ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นกลยุทธ์การสื่อการทางการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อ
สังคมออนไลน์”
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลกลยุทธ์การสื่อการตลาดผ่าน "ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคม
ออนไลน์ (Content Creator)" มีภาพรวมและผลในแต่ละรูปแบบในระดับเห็นด้วยมาก โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อการทางการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคม
ออนไลน์” ผ่านรูปแบบบทความ มีผลความคิดเห็นอยู่ใน “ระดับเห็นด้วยมาก” ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นด้วยว่า การค้นหาข้อมูลที่พักผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในรูปแบบบทความนั้นสามารถ
ที่จะนาข้อมูลที่ได้รับมาเปรียบเทียบกันก่อนเลือกใช้บริการ และเกิดการตัดสินใจใช้บริการของโรงแรม
นั้น ๆ ได้มากขึ้น ในเรื่องของรูปแบบการเขียนการถ่ายทอดยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะเชิญชวนให้ผู้ศึกษา
ข้อมูลเกิดความต้องการอยากเข้าใช้บริการที่โรงแรม โดยมีการนาเสนอเนื้อหาออกมาในมุมมองที่ตอบ
โจทย์ของผู้บริโภค และข้อมูลดังกล่าวมีความจริงใจ เชื่อถือได้ ทั้งนี้รูปแบบการถ่ายทอดผ่านบทความ
บนสื่อสังคมออนไลน์ยังสามารถถ่ายทอดข้อมูลออกมาอย่างหลากหลายและมีความสร้างสรรค์ และยัง
สามารถถ่ายทอดออกมาได้ครบทุกองค์ประกอบของโรงแรม อาทิ บรรยากาศภายใน/ภายนอก,
รูปแบบห้องพัก และสถานที่เที่ยวใกล้เคียง เป็นต้น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อการทางการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคม
ออนไลน์” ผ่านรูปแบบวิดีโอภาพเคลื่อนไหว มีผลความคิดเห็นอยู่ใน “ระดับเห็นด้วยมาก” ทั้งนี้เป็น
เพราะผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกพอใจในรูปแบบที่มีลักษณะการบรรยายทั้งภาพและเสียงไปพร้อม ๆ
กันจนส่งผลให้เกิดความต้องการที่จะเข้าใช้บริการโรงแรมนั้น ๆ เนื่องจากการถ่ายทอดในลักษณะนี้
จะช่วยเพิ่มอรรถรสในการรับชมให้เกิดความรู้สึกไปพร้อมกับการรับชม อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอด
ความรู้จริง ณ เวลานั้น ๆ ให้ดูสมจริง จนทาให้ผู้รับชมการถ่ายทอดข้อมูลในลักษณะนี้เกิดการติดตาม
และรับชมเรื่องราวไปจนจบการนาเสนอ จึงกล่าวได้ว่าการถ่ายทอดข้อมูลในลักษณะนี้ มีประสิทธิผล
เป็นอย่างมาก เพราะทาให้ผู้รับชมรับทราบข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ถ่ายทอดต้องการนาเสนอส่วนที่ 4 ระดับ
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ความคิดเห็นกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวผ่านกลยุทธ์การสื่อการทางการตลาด
ผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์”
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวผ่านกลยุทธ์การสื่อ
การทางการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์” อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เนื่องจาก
ผลสรุปสุดท้ายหลังจากที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าใช้บริการพักโรงแรมระดับ 4 ดาวแล้วนั้น
จะเกิดการบอกต่อไปยังผู้อื่น ๆ เมื่อผู้เข้าพักได้รับการบริการจนเกิดความพึงพอใจสูงสุด ในส่วนของ
การตัดสินใจจะเข้าพักในโรงแรมใดโรงแรมหนึ่งนั้น ชื่อเสียงของโรงแรมยังเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่
สาคัญ รวมไปถึงการดาเนินการถ่ายทอดข้อมูลผ่านผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์จาเป็น
จะต้องมีการถ่ายทอดที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้ค้นหาข้อมูล และข้อมูลที่ดังกล่าวที่ถูกถ่ายทอดออกมา
นั้น ผู้บริโภคจะนามาเปรียบเทียบคุณภาพการบริการ ราคา ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม
ระดับ 4 ดาวโดยไม่เกิดความลังเล
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 กลยุทธ์การสื่อการตลาดผ่าน "ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์
(Content Creator)" ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลยุทธ์การสื่อการตลาดผ่าน "ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อ
สังคมออนไลน์ (Content Creator)" ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 กลยุทธ์การสื่อการตลาดผ่าน "ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์
(Content Creator)" ผ่านรูปแบบบทความ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลยุทธ์การสื่อการตลาดผ่าน "ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อ
สังคมออนไลน์ (Content Creator)" ผ่านรูปแบบบทความ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงแรมระดับ 4 ดาว ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 3 กลยุทธ์การสื่อการตลาดผ่าน "ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์
(Content Creator)" ผ่านรูปแบบวิดีโอภาพเคลื่อนไหว ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม
ระดับ 4 ดาว ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลยุทธ์การสื่อการตลาดผ่าน "ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อ
สังคมออนไลน์ (Content Creator)" ผ่านรูปแบบวิดีโอภาพเคลื่อนไหว ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
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5.2 การอภิปรายผล
จากการศึกษาสรุปผลได้ว่า กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อ
สังคมออนไลน์ (Content Creator)” ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้เป็นเพราะการใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน “ผูส้ รรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคม
ออนไลน์ (Content Creator)” สามารถโน้มน้าวทาให้ผู้รับชมเกิดการตัดสินใจเลือกใช้บริการเข้าพัก
เนื่องจากการที่ผู้รับบริการจะเลือกดาเนินการจองสถานที่พักผ่อน ณ โรงแรมแห่งใดแห่งหนึ่งนั้น การ
สืบค้นข้อมูลก่อนดาเนินการจะเป็นวิธีการแรกที่เกิดขึ้น เพื่อที่ผู้เลือกใช้บริการจะได้รับรู้องค์ประกอบ
ต่าง ๆ ว่าในสถานที่ที่ตน จะทาการเข้าพักในอนาคตนั้นจะเป็นเช่นไร มีสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นประเภทห้อง บรรยากาศภายในห้อง บรรยากาศภายนอกห้อง ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของผู้เข้า
พักหรือไม่อีกทั้งการศึกษาข้อมูลก่อนนจองที่พัก ยังจะสามารถให้ผู้เลือกรับบริการเกิดการวางแผน
และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะถึงจุดหมาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วีระวุฒิ จงวัฒนมนตรี
(2558) ที่พบว่า ข้อมูลจากการรีวิวเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกพักของบรรดา
นักเดินทางรายอื่นที่ต้องการหาที่พักช่วงวันหยุดยาว เนื่องจากบุคคลที่ทาการรีวิวมีประสบการณ์เข้า
พักด้วยตนเอง มีความรู้สึกจริงเกิดขึ้นมาแล้วถ่ายทอดออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น
การถ่ายทอดออกมาเป็นข้อความ เสียง ภาพถ่าย หรือ ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่เกิดขึ้นจริง
ในช่วงเวลานั้น โดยผ่านฟีเจอร์ “Social Connections”
ผลการศึกษาที่สรุปว่า ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านรูปแบบบทความ ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะจาก
การวิจัยพบว่า การที่ผู้บริโภคนิยมรับข้อมูลที่พัก ผ่านการถ่ายทอดในรูปแบบบทความนั้น มาจากการ
ที่ผู้ถ่ายทอดมีหลักการเขียนบรรยายเนื้อหาได้อย่างชัดเจน อ่านแล้วสามารถจินตนาการและคล้อย
ตามจนทาให้เกิดแรงจูงใจอยากที่จะเข้าไปทดลองสัมผัสด้วยตนเอง ซึ่งหลักการเขียนบรรยายนั้นจึง
กลาย เป็นส่วนที่สาคัญสาหรับการถ่ายทอดเนื้อหาในรูปแบบนี้เป็นอย่างมาก เพราะการที่จะเขียน
บรรยายถึงสถานที่จริงได้อย่างชัดเจนนั้น ผู้เขียนจาเป็นที่จะต้องทาการสารวจ สืบค้น ข้อมูลของแหล่ง
ที่พักนั้นได้อย่างชัดเจนเสียก่อน ด้วยหลักการเขียนนี้ทาให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่า
เมื่อเข้าไปพักแล้วจะพบเจอตามที่ได้สืบค้นมา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ระชานนท์ ทวีผล
(2560) ที่กล่าวว่า ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ผ่านเว็บบล็อกเกอร์ถูกนาเสนอจากเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์
ตรงของผู้ใช้ แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือมากกว่าสื่อโฆษณาที่ผ่านการปรุงแต่งจากสื่อหลักของ
โรงแรม โดยใช้วิธีการสื่อสารในรูปแบบภาษาที่เข้าใจง่ายและเป็นกันเอง การแนะนาสินค้าและบริการ
ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาข้อมูล การสื่อสารทางการตลาดผ่านบล็อกเกอร์ส่งผลต่อกระบวนการการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้า
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ผลการศึกษาที่สรุปว่า ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านรูปแบบวิดีโอภาพ
เคลื่อน-ไหว ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านรูปแบบวิดีโอ
ภาพเคลื่อนไหว มีการใช้วิธีการถ่ายทอดออกมาในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวที่มาพร้อมภาพและเสียงที่
เป็นองค์ประกอบสื่อออกมาให้ผู้บริโภคเกิดการรับชมได้อย่างเพลิดเพลิน อีกทั้งการถ่ายทอดประสบ
การด้วยภาพเคลื่อนไหว ยังสามารถทาให้ผู้บริโภคสัมผัสถึงสถานที่พักนั้นได้อย่างสมจริง ไม่ว่าจะป็น
ในเรื่องของบรรยากาศภายในที่พัก บรรยาการศภายนอกที่พัก และเทปบันทึกภาพในขณะนั้นยังจะ
แสดงข้อมูลกิจกรรมภายในที่พักนั้นได้อย่างทันเหตุการณ์ ยกตัวอย่าง (1) ในสถานที่พักแห่งหนึ่งมีการ
เพิ่มห้องเครื่องเล่นสาหรับเด็กเล็กขึ้นมา ทาให้ผู้รับชมในขณะนั้นรับรู้ถึงกิจกรรมนี้ว่ามีภายในที่พัก ซึ่ง
สิ่งนี้อาจจะเป็นแรงจูงใจอีกประการที่ ผู้เข้าพักจะเชิญชวนครอบครัวที่มีเด็กเล็กไปพัก ณ ที่แห่งนี้ (2)
การที่ที่พักมีกิจกรรมนันทนาการภายใน เช่น การห้อยตัวจากหอคอย การเดินบนเชือก กิจกรรม
เหล่านี้เมื่อถูกถ่ายทอดผ่านรูปแบบภาพเคลื่อนไหว จะทาให้ผู้บริโภคที่รับชมอยู่เกิดความสนุกสนานไป
ตามสิ่งที่ได้รับชม จนทาให้เกิดความต้องการที่อยากไปสัมผัสหรือเกิดความนึกคิดว่าหากตนเองทาการ
เข้าพักสามารถทากิจกรรมเหล่านี้ได้เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิภาภรณ์ นันทสุทธิวารี
(2558) ที่สรุปไว้ว่า รูปภาพสามารถสร้างการรับรู้จากการมองเห็นและถ่ายทอดความหมายได้ดีกว่า
ข้อความ เนื่องจากภาพสามารถสื่อสารความหมายได้ในทุกชนชาติและวิดีโอเป็นระบบดิจิทัลที่
สามารถนาเสนอข้อความ รูปภาพ เสียง ได้ดีมากกว่าองค์ประกอบอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการ
นาเสนอสินค้า พรีเซ็นเตอร์ การสาธิต การลาดับขั้นตอนการนาเสนอ สถานที่ถ่าย รวมไปถึงปัจจัยเอื้อ
อื่น ๆ อาทิ แสง กราฟฟิก สี สัญลักษณ์ ที่นามาใช้ในการสร้างสรรค์โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ จึงเป็น
เหตุผลที่การนาเสนอผ่านทางรูปภาพและวิดีโอสามารถส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้
5.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลไปใช้
จากการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคม
ออนไลน์ (Content Creator)” ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถนาผลการศึกษาไปใช้ได้ ดังนี้
5.3.1 ผลการศึกษาจากสมมติฐานของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหา
บนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator)” ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคมีความต้องการข้อมูลที่มีความชัดเจน และข้อมูล
นั้นต้องตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้นนักการตลาดควรเลือกใช้ผู้สรรสร้างเนื้อหาบน
สื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator) ที่มีลักษณะรูปแบบการถ่ายทอดที่มีความละเอียด และ
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ถ่ายทอดข้อมูลอย่างชัดเจน รวมไปถึงต้องปรับปรุงสถานที่ที่มีการถ่ายทอดออกไปอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้
เข้ามารับบริการเกิดความพึงพอใจเมื่อเข้ามารับการบริการ
5.3.2 ผลการศึกษาจากสมมติฐานของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหา
บนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator)” ผ่านรูปแบบวิดีโอภาพเคลื่อนไหว ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เครื่องมือ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ดังนั้นนักการตลาดควรให้
ความสา คัญกับเครื่องมือชนิดนี้เป็นอันดับแรก โดยจะเลือกบุคคลหรือกลุ่มสื่อที่สามารถถ่ายทอด
เนื้อหาได้อย่างเป็นธรรมชาติ มีการถ่ายทอดข้อมูลผ่านภาพ เสียง และแสง ได้ดูสมจริง อีกทั้งต้อง
คานึงถึงความสมจริงในสถานที่นั้น ๆ เป็นหลัก
5.3.3 ผลการศึกษาจากสมมติฐานของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหา
บนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator)” ผ่านรูปแบบบทความส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงแรมระดับ 4 ดาว ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าวาทศิลป์ในการถ่ายทอดข้อมูลผ่าน
บทความมีผลต่อความต้องการศึกษาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายดังนั้น หากผู้ประกอบการอยากนา “ผู้
สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator)” ผ่านรูปแบบบทความมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการประชาสัมพันธ์การบริการ ควรที่จะให้ความสาคัญในส่วนนี้เป็นลาดับแรก รวมไปถึงการเขียน
บทความควรจะถ่ายทอดข้อมูลให้มีความหลากหลาย เพื่อจะได้ช่วยทาให้การค้นหาข้อมูลของผู้บริโภค
เกิดความน่าสนใจในข้อมูลที่หลาหลายและมีการติดตามข้อมูลจนจบบทความ
5.4 คาแนะนาในการนาไปใช้ครั้งต่อไป
เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาจึงได้มีการเสนอแนะ ดังนี้
5.4.1 การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาถึงปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติม ที่สามารถส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น กลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด (Marketing Mix)
เพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้กับงานวิจัย
5.4.2 การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ ประเภทต่าง ๆ อาทิ
Media Elite, Social Conector, Opinion Former หรือ Avocator เพื่อให้ข้อมูลการวิจัยมีการ
เจาะลึกมากยิ่งขึ้น และสามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได้ละเอียดขึ้น
5.4.3 การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรขยายพื้นที่เพื่อทาการวิจัยออกไปหรือวิจัยในส่วนของ
การตัดสินใจของผู้บริโภคในจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย เนื่องจากในปัจจุบันสื่อออนไลน์สามารถ
ครอบคลุมและเข้าถึงในทุกพื้นที่ ผู้บริโภคในจังหวัดอื่นสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้เช่นเดียวกัน ซึ่ง
ข้อมูลที่มากขึ้นนี้จะสามารถนามาใช้ในการปรับแผนกลยุทธ์ได้
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แบบสอบถาม
เรื่อง
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน“ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator) ”
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
............................................................................................................................. .......
แบบสอบถามนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยประกอบการค้นคว้า
อิสระกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator)”
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แบบสอบถามแบ่งอกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมและการรับข้อมูล
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้าง
เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator)”
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
กรุณาทาเครื่องหมาย “√ ” ลงใน ( ) หน้าข้อที่ท่านต้องการเลือกหรือเติมข้อความในช่องว่างที่
กาหนดให้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
( ) 1.ชาย
( ) 2.หญิง
2. อายุ
( ) 1. 21–30 ปี
( ) 2. 31–40 ปี
( ) 3. 41–50 ปี
( ) 4. 51–60 ปี
3. สถานภาพ
( ) 1. โสด
( ) 2. สมรส
( ) 3. หย่าร้าง
( ) 4. หม้าย
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4. ระดับการศึกษา
( ) 1. มัธยมศึกษา
( ) 3. ปริญญาโท
5. อาชีพ
( ) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
( ) ธุรกิจส่วนตัว
6. รายได้
( ) 1. ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
( ) 3. 25,001–35,000 บาท
( ) 5. 45,001–55,000 บาท
7. จานวนสมาชิกในครอบครัว
( ) 1. 1 คน
( ) 3. 4–5 คน
( ) 5. 7 คนขึ้นไป
8. ภูมิลาเนาของผู้ตอบแบบสอบถาม
( ) 1. ภาคเหนือ
( ) 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
( ) 5. ภาคใต้

( ) 2. ปริญญาตรี
( ) 4. อื่น ๆ .......................
( ) พนักงานบริษัทเอกชน
( ) อื่น ๆ .......................
( ) 2. 15,001–25,000 บาท
( ) 4. 35,001–45,000 บาท
( ) 6. 55,001 บาทขึ้นไป

( ) 2. 2–3 คน
( ) 4. 6–7 คน

( ) 2. ภาคตะวันออก
( ) 4. ภาคกลาง

ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมและการรับข้อมูล
9. ท่านนิยมสืบค้นข้อมูลโรงแรมที่จะเข้าพักผ่านช่องทางการถ่ายทอดเนื้อหาแบบใดมากที่สุด
( ) 1. การถ่ายทอดผ่าน บทความ
( ) 2. การถ่ายทอดผ่าน วิดีโอภาพเคลื่อนไหว
( ) 3. อื่น ๆ (โปรดระบุ) ......................................................
10. จานวนวันต่อครั้งในการเข้าพักใช้บริการโรงแรมแต่ละแห่ง
( ) 1. 1 คืน
( ) 2. 2 คืน
( ) 3. 3 คืน
( ) 4. 4 คืนขึ้นไป
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11. ท่านจ่ายเงินในการเข้าพักโรงแรมในแต่ละครั้งคืนละเท่าไร
( ) 1. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,500 บาท/คืน
( ) 2. 2,501-3,000 บาท/คืน
( ) 3. 3,001-3,500 บาท/คืน
( ) 4. 3,501-4,000 บาท/คืน
( ) 5. 4,001-4,500 บาท/คืน
( ) 6. มากกว่า 4,501 บาทขึ้นไป
12. ท่านนิยมสืบค้นข้อมูลโรงแรมที่พักจากช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ใดใน 1 ปีที่ผ่านมามากที่สุด
( ) 1. เว็บไซต์ (Website)
( ) 2. เฟซบุ๊ก (Facebook)
( ) 3. ยูทูป (YouTube)
( ) 4. อื่น ๆ โปรดระบุ ......................
13. ท่านรับชมข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อกลางชนิดใดมากที่สุด
( ) 1. คอมพิวเตอร์
( ) 2. โน้ตบุ๊ค
( ) 3. แท็ปเลท/iPad
( ) 4. โทรศัพท์เคลื่อนที่
( ) 5. อื่น ๆ (โปรดระบุ).................................................
14. เหตุผลที่คุณเลือกที่จะสืบค้นข้อมูลโรงแรมที่พักผ่านสื่อสังคมออนไลน์
( ) 1. ประหยัดเวลา
( ) 2. ง่าย/สะดวกสบาย
( ) 3. มีผู้ติดตามรับรองข้อมูล
( ) 4. ปลอดภัย
( ) 5. อื่น ๆ .................................................
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหา
บน.สื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator)”
กรุณาทาเครื่องหมาย “√” ลงใน ที่ช่องระดับต่าง ๆ ตามความคิดเห็นของท่าน
ระดับความคิดเห็น
ประเด็นคาถาม
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator): รูปแบบบทความ
15. ท่านคิดว่าการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านบทความเป็น
(5) (4) (3) (2) (1)
รูปแบบที่สามารถถ่ายทอดข้อมูลที่มีความสร้างสรรค์
และข้อมูลนั้นมีความหลากหลาย
16. ท่านคิดว่าวาทศิลป์ในการเขียนบทความมีส่วน
(5) (4) (3) (2) (1)
ช่วยในการเชิญชวนให้ผู้ค้นข้อมูลเกิดความต้องการ
อยากเข้าใช้บริการที่โรงแรม
17. ท่านคิดว่าการถ่ายทอดผ่านบทความ มีการเขียน
(5) (4) (3) (2) (1)
นาเสนอข้อมูลเชิงลึกเพียงพอ เพื่อให้ท่านสามารถนา
ข้อมูลดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับโรงแรมแห่งอื่นได้
18.) ท่านคิดว่ารูปแบบการถ่ายทอดเนื้อหาผ่าน
(5) (4) (3) (2) (1)
บทความ สามารถอธิบายครบทุกองค์ประกอบของ
โรงแรม อาทิ บรรยากาศภายใน/ภายนอก, รูปแบบ
ห้องพัก, สถานที่เที่ยวใกล้เคียง เป็นต้น
ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator): รูปแบบบทความ
15. ท่านคิดว่าการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านบทความเป็น
(5) (4) (3) (2) (1)
รูปแบบที่สามารถถ่ายทอดข้อมูลที่มีความสร้างสรรค์
และข้อมูลนั้นมีความหลากหลาย
16. ท่านคิดว่าวาทศิลป์ในการเขียนบทความมีส่วน
(5) (4) (3) (2) (1)
ช่วยในการเชิญชวนให้ผู้ค้นข้อมูลเกิดความต้องการ
อยากเข้าใช้บริการที่โรงแรม
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ระดับความคิดเห็น
ประเด็นคาถาม
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator): รูปแบบบทความ
17. ท่านคิดว่าการถ่ายทอดผ่านบทความ มีการเขียน
(5) (4) (3) (2) (1)
นาเสนอข้อมูลเชิงลึกเพียงพอ เพื่อให้ท่านสามารถนา
ข้อมูลดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับโรงแรมแห่งอื่นได้
18.) ท่านคิดว่ารูปแบบการถ่ายทอดเนื้อหาผ่าน
(5) (4) (3) (2) (1)
บทความ สามารถอธิบายครบทุกองค์ประกอบของ
โรงแรม อาทิ บรรยากาศภายใน/ภายนอก, รูปแบบ
ห้องพัก, สถานที่เที่ยวใกล้เคียง เป็นต้น
ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator): รูปแบบบทความ
18.) ท่านคิดว่ารูปแบบการถ่ายทอดเนื้อหาผ่าน
(5) (4) (3) (2) (1)
บทความ สามารถอธิบายครบทุกองค์ประกอบของ
โรงแรม อาทิ บรรยากาศภายใน/ภายนอก, รูปแบบ
ห้องพัก, สถานที่เที่ยวใกล้เคียง เป็นต้น
19. ท่านคิดว่าการอ่านข้อมูลเนื้อหาจากบทความ จะ
(5) (4) (3) (2) (1)
ทาให้ท่านเกิดการตัดสินใจใช้บริการของโรงแรมมาก
ขึ้น
20. ท่านคิดว่าบทความที่พบในสื่อสังคมออนไลน์ มี
(5) (4) (3) (2) (1)
การนาเสนอเนื้อหาในมุมมองที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภค
และข้อมูลดังกล่าวมีความจริงใจ เชื่อถือได้
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ตัวอย่าง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน “ผู้สรรสร้างเนื้อหาบน สื่อสังคมออนไลน์ (Content
Creator)” รูปแบบวิดีโอภาพเคลื่อนไหว
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ประเด็นคาถาม

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด
กลาง
ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator): รูปแบบวิดีโอภาพเคลื่อนไหว
21. ท่านคิดว่าการถ่ายทอดผ่านรูปแบบวิดีโอ
(5) (4) (3) (2)
ภาพเคลื่อนไหว สามารถทาให้ท่านเห็นความเป็นจริง
ของข้อมูลโรงแรมได้มากยิ่งขึ้น
22. การบรรยายที่มีประกอบภาพและเสียงพร้อม ๆ
(5) (4) (3) (2)
กัน ทาให้ท่านเกิดความต้องการที่จะเข้าใช้บริการ
โรงแรม นั้น ๆ
23. การถ่ายทอดผ่านรูปแบบวิดีโอภาพเคลื่อนไหว มี
(5) (4) (3) (2)
ส่วนทาให้ผู้ติดตาม เกิดการตัดสินใจเลือกเข้าพักใน
โรงแรม นั้น ๆ
24. การดาเนินเรื่องราวผ่านรูปแบบวิดีโอ
(5) (4) (3) (2)
ภาพเคลื่อนไหว ทาให้เกิดความสนุกสนานอยากจะ
ติดตามรับชมจนจบ
25. ท่านจะเลือกรับชมเฉพาะวิดีโอภาพเคลื่อนไหว ที่
(5) (4) (3) (2)
มีทัศนคติที่คล้ายคลึงกับท่าน
26. ท่านคิดว่าการถ่ายทอดผ่านรูปแบบวิดีโอ
(5) (4) (3) (2)
ภาพเคลื่อนไหว เกิดจากประสบการณ์จริงที่ได้รับ โดย
เนื้อหาที่นาเสนอมากจากการพบเจอจริงจากการเข้าใช้
งานจริง

น้อย
ที่สุด
(1)

(1)

(1)

(1)

(1)
(1)
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัด สิน ใจเลือกใช้บริ การโรงแรมระดับ 4 ดาวของผู้บริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
กรุณาทาเครื่องหมาย “” ลงใน ที่ช่องระดับต่าง ๆ ตามความคิดเห็นของท่าน
ประเด็นคาถาม

27. เมื่อท่านต้องการเลือกใช้บริการโรมแรม ท่านจะ
มองหาโรงแรมที่ได้รับมาตราฐานระดับ 4 ดาว
28. ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมมาตราระดับ
4 ดาวท่านจะคานึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ท่าน
ต้องการตามไลฟ์สไตล์
29. ท่านค้นหาข้อมูลโรงแรมระดับ 4 ดาว ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ และนาข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ
30. ท่านค้นหาข้อมูลโรงแรมระดับ 4 ดาว ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์มากกว่า 2 แห่ง เพื่อใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจ
31. ท่านมีการเปรียบเทียบ คุณภาพการบริการ ราคา
ของโรงแรมระดับ 4 ดาว ทุกครั้งก่อนจะตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ
32. เมื่อค้นหาข้อมูลของโรงแรมระดับ 4 ดาว
ครบถ้วนแล้ว ท่านจะตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยไม่
เกิดความลังเล
33. การตัดสินใจที่จะเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4
ดาว ณ แห่งใดแห่งหนึ่ง จะเกิดจากความพึงพอใจของ
ท่านคนเดียว

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
(5) (4) (3) (2) (1)
(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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ประเด็นคาถาม
34. ชื่อเสียงของโรงแรมเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่
ท่านนามาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ
35. ท่านจะเลือกเข้าพักโรงแรมระดับ 4 ดาวแห่งเดิม
เมือ่ ท่านเกิดความพึงพอใจสูงสุด
36. เมื่อท่านตัดสินใจเลือกรับการบริการโรงแรมระดับ
4 ดาวแล้วเกิดความพึงพอใจสูงสุดท่านจะบอกต่อและ
แนะนาให้ผู้อื่นมาลองใช้บริการ

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
(5) (4) (3) (2) (1)
(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
.................................................................................................................................. ..............................
.................................. ..............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.
*** ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม***
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ–นามสกุล

ไตรภพ ขันธรรม

E-mail

tkhanthum@gmail.com

ประวัติการศึกษา
2556

ประสบการณ์ทางาน
2561–ปัจจุบัน
2559–2561
2556–2559

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

นักวิเคราะห์ข้อมูลอาวุโส บริษัท ไวซ์ไซท์
(ประเทศไทย) จากัด
นักวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค บริษัท วันบิต
แมทเทอร์ จากัด
เจ้าหน้าที่พัฒนาลูกค้า บริษัท สยามแม็คโคร
จากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสารนิพนธ์
วันที่ 28

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ไตรภพ ขันธรรม
อยู่บ้านเลขที่ 84/49
ซอย 3
ถนน บางพูน - รังสิต
ตาบล/แขวง
บางพูน
อาเภอ/เขต เมือง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ 12000
ปทุมธานี
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รหัสประจาตัว 7600201672
ระดับปริญญา
ตรี  โท
เอก
หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ” ฝ่ายหนึ่ง และ

-

คณะ บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตั้งอยู่เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 12120 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ” อีกฝ่ายหนึ่ง
ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ และ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ตกลงทาสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิขอรับรองว่าเป็นผู้สร้างสรรค์และมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในงานสารนิพนธ์หัวข้อ
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน "ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์" (Content Creator) ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรม 4 ดาวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
(ต่อไปนี้เรียกว่า “สารนิพนธ์”)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ของมหาวิท ยาลัยกรุงเทพ

ข้อ 2. ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิตกลงยินยอมให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ใช้สิทธิโดยปราศจากค่าตอบแทนและไม่มี
กาหนดระยะเวลา ในการนาสารนิพนธ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการทาซ้า ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน
ให้เช่าต้นฉบับหรือสาเนางาน ให้ประโยชน์ในสารนิพนธ์ แก่ผู้อื่น อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิโดยจะกาหนดเงื่อนไข
อย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ก็ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน หรือการกระทาอื่นใดในลักษณะทานองเดียวกัน
ผู้ได้รับ อนุ ญ าตให้ ใช้สิท ธิมีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิด เผยข้อมู ลส่วนบุ คคลของผู้
อนุญาตให้ใช้สิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสารนิพนธ์ ของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ
ตลอดไป โดยข้าพเจ้าในฐานะผู้อนุ ญ าตให้ใช้สิ ท ธิ ตกลงยิ น ยอมให้ ผู้ได้รับ อนุ ญ าตให้ ใช้ สิ ท ธิท าการจัด เก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าได้
ข้อ 3. หากกรณีมีข้อขัดแย้งในปัญหาลิขสิทธิ์ในสารนิพนธ์ระหว่างผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิกับบุคคลภายนอกก็ดี หรือ
ระหว่างผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิกับบุคคลภายนอกก็ดี หรือมีเหตุขัดข้ องอื่นๆ เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ อันเป็นเหตุให้
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่สามารถนางานนั้นออกทาซ้า เผยแพร่ หรือโฆษณาได้ ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ยินยอมรับ

ผิดและชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ทั้งสิ้น
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสาคัญ และเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ

ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ
(

ลงชื่อ

นายไตรภพ ขันธรรม

)

ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ

(ดร.อัฏฐิภา จุลพิสิฐ)
ผู้อานวยการสานักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้

ลงชื่อ
พยาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์)
ผู้อานวยการหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลงชื่อ
พยาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ รุจิพงษ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

