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       บทคดัย่อ  
 
  วิจัยครัง้น้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้า ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดและ               
การรอ้งเรยีนของลูกคา้ ทีม่อีทิธพิลส่งผลต่อความภกัด ีต่อเวบ็ไซต ์Agoda ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยอาศัย 
3 ตวัแปรอสิระในการท าวิจัย โดยใช้ดา้นภาพลักษณ์ 6 ส่วนประกอบไปดว้ย คุณสมบตั ิคุณประโยชน์ คุณค่า วฒันธรรม 
บุคลิกภาพและผูใ้ช้ ดา้นความพงึพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยดา้น สนิคา้/บรกิาร ราคา ช่องทางการใน
การส ารองหอ้งพกั การส่งเสรมิการตลาด และดา้นการรอ้งเรยีน ทีม่อีทิธพิลต่อความภกัดตี่อเวบ็ไซต ์ Agoda ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคอื กลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริการส ารองห้องพักผ่านทางเวบ็ไซต์ 
Agoda ทีอ่ยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งทราบขนาดกลุ่มประชากร จ านวน 400 ตวัอย่าง และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอื
ในการเก็บข้อมูล โดยสิถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  
  ผลการทอดสอบสมมตฐิาน พบว่า: 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์ตราสินค้า ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทาง
การตลาด และการร้องเรียน ที่มีอิทธิพลต่อความภักดี ต่อเว็บไซต ์Agoda ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 40.2 
   จากงานวจิยัพบว่าในดา้นภาพลักษณ์ตราสนิคา้ดา้นคุณค่าและดา้นบุคลิกภาพ ในส่วนของความพงึพอใจดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดในดา้นสนิคา้/บรกิาร ดา้นราคาและดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด รวมไปถงึการรอ้งเรยีนมอีทิธพิลต่อ
ความภกัดตี่อเวบ็ไซต ์Agoda ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   
  
ค าส าคญั: ภาพลักษณ์ตราสนิคา้ ความพงึพอใจ การรอ้งเรยีน และความภกัดี 
1     
 
 
                                              
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2อาจารย ์ดร. คณะบรหิารธุรกจิเพื่อสงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  



2 
 

ABSTRACT 
 
 This research aims to study the key factors used for the assessment of the loyalty to the Agoda website 
among consumers in the Bangkok metropolitan area in term of the three factors that influenced consumer loyalty. 
The aspects of brand image included with usefulness, quality, value, culture, personality and users. The factors of 
satisfaction included product, price, place and promotion. The last factor was complaints, which influenced the 
loyalty of Agoda website among consumers in Bangkok. The samples in this research included four hundred 
consumers booked hotels through the Agoda website. The population of this group was available. A questionnaire 
was used for data collection and the analytical methods included percentage, mean and standard deviation. The 
hypotheses were tested using Multiple Regression Analysis. 
 The results of hypotheses testing were as follows: 
 The overall brand image had an influence on consumers in the Bangkok Metropolitan area and their loyalty 
to the Agoda website was at the most important level in terms of worth and personality following by satisfaction 
with the Agoda’s website included are products/services, price, promotion and customer complaints that had also 
had an influence on consumers in Bangkok regarding loyalty to the Agoda website at a statistically significant level 
of 0.05, which can be explained by a percentage of 40.2% 
 
Keywords: Brand Image, Satisfaction, Complaint and Brand Loyalty 
 
บทน า 

ปจัจุบนั โลกของธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมต่างๆ ทีม่อียู่อย่างแพร่หลาย รวมถงึการเกิดขึน้ของธุรกิจใหม่ๆ จาก
ววิฒันาการและเทคโนโลยทีีท่นัสมัยและพัฒนาขึน้ ท าใหป้ญัหาภาวะคู่แข่งขนัทางธุรกิจเพิ่มมากขึน้ตามไปดว้ย ทีผ่่านมา
หน่ึงในธุรกิจที่มภีาวะการณ์แข่งขันสูงขึ้นก็คือ ธุรกิจการส ารองห้องพักออนไลน์ในประเทศไทย จากข้อมูลการท่องเทีย่ว
พบว่าปจัจุบันคนไทยมีการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการส ารองทีพ่ักผ่านทาง online 
booking ที่มี่ศักยภาพเตบิโตขึ้นทัง้จากการส ารองห้องพักโดยตรง การส ารองหอ้งพกัผ่านทางเอเ จนซี่ รวมถึงการส ารอง
หอ้งพกัผ่านทาง Mobile Application เพิม่จากรอ้ยละ 35 เป็นรอ้ยละ 50 ในปีพ.ศ. 2560 รวมถงึผลการส ารองจากส านักงาน
สถติแิห่งชาตร่ิวมกับการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ทีไ่ดท้ าการส ารวจพฤตกิรรมการเดนิทางของนักท่องเทีย่วชาวไทยในปี
พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา โดยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปจ านวน 63 ,060 คน พบว่าในแต่ละการ
ท่องเทีย่วจะมปีระชากร 48.6% ทีเ่ป็นการท่องเทีย่วแบบคา้งคนือย่างน้อย 1 คนื ซึ่งแสดงถงึความเตบิโตในธุรกิจ ทัง้ในส่วน
ของหอ้งพกัเองก็ยังมกีารเตบิโตและพัฒนาระบบการส ารองหอ้งพกั เพื่อตอบสนองความพงึพอใจต่อผูบ้รโิภคทีเ่ปลี่ยนไป
ตามกาลเวลา ณ ขณะที่ปจัจุบัน ระบบออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากได้อ านวยความสะดวกใหแ้ก่
ผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอย่างด ี
 เน่ืองจากกระแสทีเ่กี่ยวกับการท่องเที่ยวไดก้ าลังเป็นทีนิ่ยมมากขึน้ ทัง้การท่องเทีย่วในประเทศและต่างประเทศ 
จากสมัยก่อนที่การท่องเทีย่วไปสถานทีต่่างๆอาจจะต้องใช้บริการบริษัททวัร์ในการน าเที่ยวแต่ละที่ แต่ปจัจุบันเองดว้ย
ววิฒันาการของเทคโนโลย ีสิง่แวดล้อม และพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วไดเ้ปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ ทุกๆ คน สามารถเขา้ถงึ
โลกออนไลน์เพื่อคน้หาข้อมูลในการท่องเที่ยวไดด้้วยตวัเองอย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายขึน้ รวมถึงในส่วนของเวบ็ไซต์             
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ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ปจัจุบันได้มีการปรับปรุงระบบเพื่อที่จะให้มีความครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้รโิภคไดอ้ย่างสูงสุด เป็น One stop service เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกิดความสะดวก และไม่เสยีเวลา เพยีงแค่ลูกคา้เขา้มาใช้
บรกิารของเวบ็ไซตก์็สามารถทีจ่ะท าการส ารองตัง้แต่ตัว๋เครื่องบนิ ทีพ่กั และบรกิารเช่ารถไดอ้ย่างครบครนั ส าหรบัในยุค
ปจัจุบนัอุตสาหกรรมน้ีถอืว่ามกีารแข่งขนักันอย่างรุนแรง เน่ืองจากรูปแบบธุรกิจเริ่มมกีารเกิดขึน้ของบริษัท หรอืองคก์าร
ใหม่ๆ กันมากขึ้น Agoda เอง ก็เป็นอีกเวบ็ไซตก์ารส ารองห้องพักอกีตวัอย่างหน่ึง ที่ได้พยายามปรับเปลี่ยนและพฒันา
ระบบการส ารองหอ้งพกัในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ โรงแรม บา้นพกั  รวมไปถงึตัว๋เครื่องบนิ เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดอ้ย่างครบครนั สะดวกและรวดเรว็ตามพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลี่ยนไปเช่นกัน  
  เน่ืองจากธุรกิจส ารองหอ้งพกัออนไลน์ทีเ่กิดขึน้มามากในยุคปจัจุบนั ทีเ่พิม่มากขึน้ในแต่ละวนั ดงันัน้ท าใหเ้กิดการ
แข่งขนักันอย่างสูงขึน้ แต่ละบรษิัทหรอืองคก์รต่างก็ต้องหาข้อไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และจุดแขง็ของตนเอง เพื่อน ามา
เสนอเป็นทางเลือกใหก้ับผูบ้รโิภค ปจัจุบนัคู่แข่งทางธุรกิจน้ีทีเ่ป็นเจา้ยกัษ์ใหญ่ในตลาดอุตสาหกรรมการส ารองหอ้งพกั หรอื
ที่เรียกกันว่า OTA (Online travel agencies) โดยบริษัท 2 ยักษ์ใหญ่ของวงการท่องเที่ยวในโลก ที่เป็นคู่แข่งกันมาโดย
ตลอด คอื  
  1. บรษิัทในเครอื Priceline Group โดยม ีBooking.com, Agoda.com 
  2. บรษิัทในเครอื Expedia โดยม ีExpedia.com, Hotels.com, Trivago 
 (https://www.alexa.com/siteinfo.//2560:/ออนไลน์) ซึ่งเป็นเครื่องมอืคน้หาสนิคา้ เช็คและเปรยีบเทยีบราคา รวบรวมขอ้มูล 
และเ ป็น เว็บไซต์ที่ส ามารถร ะบุค่ าควา มนิ ยม ในแต่ล ะ เว็บไซต์ ชี้ ให้เห็นว่ า เว็บไซต์ส า รองห้อ งพัก ข อ ง  
  Booking.com     อนัดบัที ่89             Agoda.com       อนัดบัที ่744  
  Expedia.com     อนัดบัที ่540           Hotels.com       อนัดบัที ่612 
  Trivago.com      อนัดบัที ่5,046 
  บรษิัททัง้ 2 เครอืน้ีทีเ่ป็นคู่แข่งกันมาโดยตลอด ในขณะเดยีวกันบางกลุ่มผูบ้รโิภคสามารถตรวจสอบราคาห้องพัก
แต่ละแห่ง เพื่อท าการเปรยีบเทยีบราคาก่อนการส ารองเขา้หอ้งพกั โดยอาศัยปจัจยัเรื่องราคาเป็นทีต่ ัง้ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งราคา
ทีด่ทีีสุ่ด แต่ในลูกคา้บางกลุ่มอาจจะใหค้วามสนใจในเรื่องความสะดวกสบาย รวมถงึความคุน้เคยต่อเวบ็ไซตนั์น้ๆ ทีเ่คยได้
ท าการส ารองหอ้งพกัและยงัคงใช้อย่างต่อเน่ือง อาจมเีหตุผลมาจากบางแคมเปญ หรอืโปรโมชัน่ทีด่งึดูดใจลูกคา้ได ้ ท าให้
เกิดการใช้ซ ้าซึ่งแสดงถงึความภกัด ี ดงันัน้การทีจ่ะท าใหผู้บ้รโิภคเกิดความพึงพอใจและความภกัดใีนตราสนิคา้จงึถือเป็น
อกีหนุ่งกลยุทธท์ีจ่ะท าใหธุ้รกิจประสบความส าเรจ็ได้ 
 ดงันัน้ เพื่อใหแ้ต่ละธุรกิจหรอืบรษิัทตอ้งสรา้งกลยุทธเ์พื่อทีจ่ะประสบความส าเรจ็ต่อไปในอนาคต อาจตอ้งอาศัยกล
ยุทธท์างการตลาดทีแ่ตกต่างจากคู่แข่ง หน่ึงในกลยุทธท์ีส่ามารถสรา้งความเตบิโตใหก้ับธุรกิจ ท าใหส้ามารถเพิม่ยอดขาย 
และสรา้งรายไดอ้ย่งมัน่คง ท าใหม้ลูีกคา้เขา้มาใช้บรกิารหมุนเวียนอย่างต่อเน่ือง รวมถงึการทีลู่กคา้ไดใ้ช้สนิค้าและบริการ
เป็นประจ า และทีส่ าคญัคอืใช้ตน้ทุนน้อยและมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดก็คอื การรกัษาลูกคา้ทีม่อียู่ไวใ้หน้านทีสุ่ด เรยีกไดว้่า
ท าอย่างไร ทีจ่ะใหลู้กคา้เก่านัน้ กลับมาซื้อสนิคา้หรอืบรกิารอกีครัง้ ดงันัน้วธิกีารรกัษาลูกคา้ทีอ่ยู่ในมอื หรอืท าใหลู้กคา้ขา
จร กลายเป็นลูกคา้ประจ าใหไ้ดนั้น้ จ าเป็นตอ้งสรา้งความภกัดใีนตราสนิคา้ใหเ้กิดกับลูกคา้ โดยการท าใหลู้กคา้มทีศันคตทิีด่ ี
และเกิดความเชื่อมัน่ต่อสินคา้หรือบริการ มีการนึกถงึ รวมถึงมีการใช้บริการซื้อซ ้าอย่างต่อเน่ือง เหมือนดงัค ากล่าวทีว่่า 
การทีเ่ราจะสรา้งลูกคา้ใหม่ 1 คน จะมตีน้ทุนสูงกว่าการรกัษาลูกคา้เก่า 1 คน เท่ากับ 5-10 เท่า ยิง่ในปจัจุบนั มกีารเกิดขึน้
ของแบรนดส์นิคา้และบรกิารอย่างต่อเน่ืองมากมาย ประกอบกับเจา้ของธุรกิจไดใ้ช้กลยุทธท์างการตลาดต่างๆเพื่อดึงดูดใจ
ใหผู้บ้รโิภคเปลี่ยนหรอืหนัไปใช้สนิคา้ของตนเองอยู่เสมอ  
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 ปจัจุบนั Agoda.com ถอืเป็นธุรกิจ Online booking ทีม่อีตัราการเตบิโตเรว็ทีสุ่ดในปีทีผ่่านมา (อา้งองิจากเวบ็ไซต)์ 
โดยมโีรงแรมในเครอืมากกว่า 2,000,000 แห่ง ทีเ่ป็นทัง้ในส่วนของโรงแรม เกสทเ์ฮา้ส ์รสีอรท์ รวมไปถงึอพารทเ์มน้ท ์ อกี
ทัง้เว็บไซต์ Agoda ยังได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆมากถึง 38 ภาษา (www.google.com.//2561:/ออนไลน์ ) และ 
(https://www.agoda.com/th-th/info/about-agoda.html?cid=-211.//2561:/ออนไลน์)   
 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น เน่ืองจากเว็บไซต์ Agoda ได้เปิดให้ใช้บริการมายาวนานกว่า 10 ปี และปจัจุบันก็มี
เว็บไซต์คู่แข่งรายใหม่ๆเกิดขึ้นมาเป็นจ านวนไม่น้อย แต่เว็บไซต ์Agoda ยังถือเป็นเวบ็ไซต ์Online Booking ที่ผู ้คนให้
ความเชื่อมัน่ในการใช้บริการส ารองห้องพัก ผู ้ว ิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปจัจยัความพึงพอใจด้านส่วนประสมทาง
การตลาด ทีส่่งผลใหลู้กคา้เกิดความภกัดตี่อเวบ็ไซต ์ Agoda ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไดศ้ึกษาขอ้มูลใน
ดา้น ภาพลักษณ์ตราสนิคา้ และส่วนประสมทางการตลาดทีเ่กี่ยวกับการใช้บรกิารส ารองห้องพกั ซึ่งแบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นสนิคา้และบรกิาร, ดา้นราคา, ดา้นการส่งเสรมิการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เพื่อน าผลการวจิยัทีไ่ดเ้ป็น
ขอ้มูลส ารบัผูท้ีส่นใจจะประกอบธุรกิจดา้นทีพ่กั หรอืผูท้ีม่คีวามสนใจท่านอื่น สามารถน าไปใช้ปรบัปรุงกลยุทธต์่างๆให้ตรง
กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อช่วยสรา้งความไดเ้ปรยีบทางธุรกิจ และความสามารถในการแข่งขนั การรกัษาฐานลูกคา้ รวมไปถึง
การขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  (https://www.agoda.com/th-th/info/about-
agoda.htmI?cid=343.//2561:/ออนไลน์) 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 ในการศึกษาวจิยัครัง้น้ี ผูศ้ึกษาวจิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งัน้ี 
            เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ตราสินคา้ ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด และการร้องเรียนทีม่ีอทิธพิลต่อ
ความภกัดตี่อเวบ็ไซต ์Agoda ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ภาพลักษณ์ตราสนิคา้ และความพงึพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด และการรอ้งเรยีนทีม่อีทิธพิลต่อความภกัดี
ต่อเวบ็ไซต ์Agoda ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มกีรอบแนวคดิในการวจิยั ดงัน้ี 

http://(www.google.com./2561:/ออนไลน์)%20และ
https://www.agoda.com/th-th/info/about-agoda.html?cid=-211
https://www.agoda.com/th-th/info/about-agoda.htmI?cid=343.//2561:/ออนไลน์
https://www.agoda.com/th-th/info/about-agoda.htmI?cid=343.//2561:/ออนไลน์
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สมมติฐานงานวิจยั 
         ภาพลักษณ์ตราสินคา้ ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาด และการร้องเรียนที่มีอิทธิพลต่อความภกัดี           
ของเวบ็ไซต ์Agoda ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ตราสินค้า คอทเลอร ์(Kotler, 2003) ใหค้วามหมายของตราสนิคา้ไวว้่า 
การสรา้งตราสนิคา้ขึน้มาเป็นเรื่องทีส่ าคญัในกลยุทธผ์ลิตภณัฑต์ราสนิคา้ทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลาย สามารถก าหนดราคาสนิคา้
ไดม้ากขึน้ โดยทีส่มาคมการตลาดแห่งสหรฐัอเมรกิาไดก้ าหนดใหค้ านิยาม ตราสนิคา้ ว่าเป็น ชื่อ วลี เครื่องหมาย สญัลักษณ์ 
หรอืการออกแบบ หรอืสิง่เหล่าน้ีรวมกัน เพื่อใช้ระบุว่าสนิคา้หรอืบรกิารเป็นของผูข้ายหรอืกลุ่มผูข้ายรายใด และยงัเพื่อแสดง
ความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ดงันัน้ตราสนิคา้จงึสามารถบ่งบอกถึงตัวผู ้ขายหรอืผู ้ผลิตภายใตก้ฎหมายเครื่องหมายการค้า  
ผูข้ายไดร้บัสทิธผิูกขาดใหเ้ป็นผูใ้ช้ชื่อตราสนิคา้แต่ผูเ้ดยีวตลอดกาล ตราสนิคา้แตกต่างจากสนิทรพัยอ์ื่น เช่น สทิธบิตัร และ
ลิขสทิธ ์ทีม่กี าหนดวนัหมดอายุ ตราสนิคา้เป็นสญัลักษณ์ทีม่คีวามสลับซับซ้อน สามารถสื่อความหมายได ้6 ดา้น ดงัน้ี 
   1. คุณสมบัติ (Attributes) ตราสินค้าท าให้นึกถึงคุณสมบัต ิหรือคุณลักษณะที่ชัดเจน ของผลิตภัณฑ์นั ้นๆ เช่น             
รถ Mercedes ท าใหนึ้กถงึรถยนตท์ีม่รีาคาสูง การผลิตทีย่อดเยีย่ม ทนทาน และเกียรตภูิม ิศักดิศ์รสีูง 
  2. คุณประโยชน์ (Benefits) คุณสมบัติคือต้องการให้ความหมายออกมา  เป็นคุณประโยชน์ตามหน้าที่และ
คุณประโยชน์ทางอารมณ์ เช่น ความทนทาน แสดงให้เห็นคุณประโยชน์ตามหน้าทีก่ารใช้งาน หรือคุณสมบัติราคาแพง 
แสดงใหเ้หน็คุณประโยชน์ทางอารมณ์ 

3. คุณค่า (Value) ตราสินค้าบ่งบอกบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับคุณค่าของผู ้ผลิต  เช่น Mercedes ได้บ่งบอกถึง
สมรรถนะการท างาน ความปลอดภยั ความรูส้กึทางจติใจ ความผูกพนัธ ์และเกียรตภูิมสิูง 
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4. วัฒนธรรม (Culture) ตราสินค้าอาจเป็นตัวแทนของวัฒนธรรม เช่น Mercedes เป็นตัวแทนของวัฒนธรรม
เยอรมนัทีม่รีะเบยีบ ประสทิธภิาพรวมถงึคุณภาพสูง 

5. บุคลิกภาพ (Personality) ตราสนิคา้บ่งชี้ถงึบุคลิกภาพของสนิคา้ว่าตราสนิคา้นัน้ๆ มบีุคลิกอย่างไรเช่น กระชับ
กระเฉง หรูหรา ราคาแพง ใช้งานสะดวก ผ่อนคลาย 

6. ผู้ใช้ (User) ตราสินค้าชี้ให้เห็นถึงประเภทของผู้บริโภคที่ซื้อหรือใช้  สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายไดใ้นแง่ของประสทิธภิาพ (Performance) และยงัสามารถครอบคลุมไปถงึสิง่ทีไ่ม่สามารถจบัต้องได้ 
(Intangible) อีกขัน้หน่ึง ไม่ว่าจะเป็น  ความน่าเชื่ อถือ  (Trust/Reliability),ความมัน่ใจ  (Confidence), ความคุ้นเคย 
(Familiarity),ประสบการณ์ทีไ่ดส้ะสมมา (Shared Experiences) ,ความสมัพนัธแ์ละความผูกพนั (Relationship) ,สถานภาพ 
(Status)  และบุคลิกภาพ (Personality)  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัด้านความพึงพอใจ 
คอต คอตเลอร ์และอารม์สตรอง (Kotler & Armstrong.2016:38) ไดใ้หค้ าอธบิาย เกี่ยวกับเรื่องความพงึพอใจของ

ลูกคา้ ไวว้่า ความพงึพอใจของลูกคา้ขึน้อยู่กับการรับรู้ในสนิคา้และบรกิารนัน้ๆ เทยีบกับความคาดหวงัของลูกคา้ สรุปได้
ดงัน้ี 

1. ถา้ประสทิธภิาพของสนิคา้/บรกิาร ต ่ากว่าความคาดหวงั – ลูกคา้เกิดความไม่พงึพอใจ 
2. ถา้ประสทิธภิาพของสนิคา้/บรกิาร ตรงตามความคาดหวงั – ลูกคา้เกิดความพงึพอใจ 
3. ถา้ประสทิธภิาพของสนิคา้/บรกิาร มากกว่าความคาดหวงั – ลูกคา้เกิดความพงึพอใจมาก 
ทฤษฎีเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 
คอตเลอร์ (Kotler. 2017: 78) กล่าวไว้ว่าการผสมผสานด้านการตลาดซึ่งเป็นหน่ึงในแนวคิดที่ส าคัญในดา้น

การตลาดสมัยใหม่ นัน่ก็คือการใช้ชุดเครื่องมือทางการตลาดแบบผสมผสานเพื่อสร้างการตอบสนองที่ตอ้งการในตลาด
เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาดประกอบดว้ยดา้นสนิคา้/บรกิาร, ราคา, ช่องทางการจดัจ าหน่าย, กิจกรรมส่งเสรมิทางการ
ตลาด ทีส่ามารถท าไดเ้พื่อดงึดูดผูบ้รโิภคและส่งมอบคุณค่าของลูกคา้ ความเป็นไปไดห้ลายอย่างสามารถรวบรวมได้เป็น            
สีก่ลุ่มดงัต่อไปน้ี  

 - ด้ า น ผลิ ต ภัณฑ์ หม า ยถึ ง ก า ร รว มสิน ค้า และบ ริก าร เ พื่ อน า เ สน อให้กับ ก ลุ่มต ลา ด เ ป้า หมาย 
 -  ด้ า น ร า ค า  หมา ยถึ ง จ า น วน เ งิน ที่ ลู ก ค้ า พึ งพอ ใ จที่ จ ะ จ่ า ย เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ซึ่ ง สิน ค้ า / บ ริก า ร นั้ น ๆ  
 -  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึงกิจกรรม/ช่องทางในการสื่อสารไปยังผู ้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได ้
 - ดา้นกิจกรรมส่งเสรมิการตลาด หมายถงึ กิจกรรมทีส่ ื่อสารถงึประโยชน์ของสนิคา้/บรกิารและสามารถชักชวนให้
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายซื้อสนิคา้/บรกิารนัน้ๆได ้

แนวคิดเกี่ยวกบัการร้องเรียนและพฤติกรรมการร้องเรียนของลูกค้า 
Singh 1991( ) ไดแ้บ่งประเภทของพฤตกิรรมการรอ้งเรยีนของลูกคา้ ออกเป็น 4 รูปแบบ ดงัน้ี  
ป ระ เ ภทที่  1 เ รี ย ก ว่ า  Exit Action หม า ยถึ ง  พว กที่ จ ะ เ ป ลี่ ย น ไ ป ใช้ สิน ค้ า แ ล ะบ ริก า รอื่ น แ ทน  

           ประเภทที ่2 เรยีกว่า Negative Word-of-Mouth Action หมายถงึ พวกทีจ่ะบอกต่อเกี่ยวกับประสบการณ์ในทางลบ
ทีม่ตี่อสนิคา้และบรกิารแก่คนทีรู่จ้กั ญาตพิีน้่อง หรอืกลุ่มเพื่อนฝูง เป็นตน้ ซึ่งปจัจุบนันอกจากจะมกีารบอกต่อเมื่อพบเจอ
กันแล้ว ยงัสามารถทีจ่ะบอกเล่าในทางลบ หรอืรอ้งเรยีนผ่านช่องทางออนไลน์อกีดว้ย (Negative Online Complaint) เช่น 
การไปตัง้กระทูใ้นกระดานสนทนาออนไลน์ 

ประเภทที่ 3 เรียกว่า Voice Action หมายถึง พวกที่จะท าการร้องเรียนไปยังผูท้ี่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง เช่น 
การรอ้งเรยีนผ่านผูจ้ดัการรา้น หรอืฝ่ายรบัเรื่องรอ้งเรยีนของทางบรษิัท เป็นตน้ 
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   ประเภทที ่ 4 เรยีกว่า Third Party Action หมายถงึ พวกทีจ่ะท าการร้องเรยีนผ่านบุคคลที ่ 3 เช่น รอ้งเรยีนผ่าน
ทางส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรอืหน่วยงานราชการต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัความภกัดีในตราสินค้า  
             วรารตัน์ สนัตวิงษ์ (2549, หน้า 11) สรุปไดว้่า ความจงรกัภกัดมีทีัง้หมด 6 ระดบั คอื  
            1. กลุ่มบุคคลที่มีการคาดการณ์ไวว้่าน่าจะเป็นลูกคา้ (Suspect) เป็นกลุ่มบุคคลโดยทัว่ไปที่ องค์การหรือธุรกิจ
คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นผูท้ีซ่ื้อและใช้สนิคา้ของธุรกิจ 
 2. ผูท้ีม่โีอกาสว่าจะซื้อและใช้สนิคา้ (Prospect) เป็นกลุ่มลูกคา้ทีถู่กพจิารณาและไตร่ตรองจากกลุ่มทีค่าดวา่จะเป็น
ลูกคา้ว่าเป็นผูท้ีม่ศีักยภาพและความสามารถทีน่่าจะซื้อและใช้สนิคา้ของธุรกิจ  
 3. กลุ่มลูกคา้ทีเ่ลือกซื้อและเลือกใช้บรกิารเป็นครัง้แรก (First Time Customer) เป็นกลุ่มลูกคา้ ทีไ่ดม้กีารตดัสนิใจ
เลือกซื้อและเลือกใช้สนิคา้ขององคก์าร  
  4. กลุ่มลูกคา้ที่ซื้อหรือใช้สนิคา้ซ ้า (Repeat Customer) เป็นกลุ่มลูกค้าที่เกิดความพึงพอใจและความประทบัใจ             
ในตวัสนิคา้ของธุรกิจจนเกิดการซื้อหรอืใช้สนิคา้ขององคก์ารซ ้า  
  5. กลุ่มลูกคา้ประจ า (Client) กลุ่มลูกคา้ทีจ่ะท าการซื้อสนิคา้และใช้สนิคา้อย่างปกติ  
 6. กลุ่มลูกค้าผู ้ภักด ี(Advocate) เป็นกลุ่มลูกคา้ที่คอยสนับสนุนธุรกิจอย่างต่อเน่ืองดว้ยดีตลอดมาและมีความ
พรอ้มทีจ่ะแก้ต่างใหแ้ก่องคก์ารหากมใีครเขา้ใจผดิหรอืมทีศันคตแิง่ลบทีผ่ดิๆ ต่อธุรกิจ  
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
  ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ีคอืผูบ้รโิภคหรอืผูท้ีเ่คยใช้บรกิารส ารองหอ้งพกัผ่านทางเวบ็ไซต ์ Agoda ทีอ่าศัยอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดให้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ( Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก                 
(Lottery Method) พืน้ทีใ่นเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นตวัแทน 6 เขต จากปจัจุบนัทีม่ ี 50 เขต ไดแ้ก่ พญาไท คลองเตย 
จตุจกัร บางกะปิ คลองสาน ภาษีเจรญิ โดยมกีารก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา ( Quota Sammpling) จากการก าหนด
พืน้ทีใ่นเขตกรุงเทพมหานครทีไ่ดจ้บัสลากในขัน้ที ่1 ดว้ยการก าหนดสดัส่วนของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน จะไดส้ดัส่วน
พื้นที่เขตละเท่าๆกัน คือเขตละ 66 และ 67 คน โดยเจาะจงเลือกสถานที่อาคารส านักงานบริษัทเอกชนและศูนย์การคา้ที่
ตัง้อยู่ในแต่ละเขตกรุงเทพมหานครทีถู่กเลือกไว ้
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้น้ี ผู ้ท าวิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู ้ว ิจัยได้
ก าหนดกรอบแนวคดิจากข้อมูลที่ไดจ้ากการศึกษาเอกสาร แนวคดิทฤษฎี และงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง น ามาประยุกตใ์ช้และ
ออกแบบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี ขอ้มูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสนิคา้ ประกอบดว้ย ขอ้มูลดา้นคุณสมบตัิ              
4 ข้อ ด้านคุณประโยชน์ 3ข้อ ด้านคุณค่า 4ข้อ ด้านวัฒนธรรม 2ข้อ ด้านบุคลิกภาพข้อ และด้านผู้ใช้ 3ข้อ ต่อมาคือ                
ความพงึพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บรกิารส ารองทีพ่กั โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นสนิคา้
และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วน  (Likert  Scale) และมีสเกลอยู่  5  ระดับ จัดเป็นการวดัระดบัข้อมูลประเภทอนัตรภาคชัน้  (Interval Scale)  
ประกอบดว้ยค าถามทัง้หมด 13 ขอ้ โดยใหเ้ลือกค าตอบไดเ้พยีงค าตอบเดยีว โดยแบ่งค าตอบออกเป็น 5 ระดบั  
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สรปุผลการวิจยัและอภิปรายผล 
ด้านภาพลกัษณ์ตราสินค้า 

  ระดบัความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมนัน้ เหน็ดว้ยอย่างยิง่กับภาพลักษณ์ตราสนิคา้ดา้นคุณสมบัติ
ของเว็บไซต์ Agoda โดยให้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.461 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าผู ้บริโภคมคีวามเห็นว่าเวบ็ไซต ์Agoda มี
ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากที่สุด อาจเป็นเพราะมีสีสันและรูปแบบของเว็บไซต์ที่สวยงามน่าใช้บ ริการ  
 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมนั้น เห็นด้วยอย่างยิ่งกับภาพลักษณ์ตราสินค้าด้าน
คุณประโยชน์ของเวบ็ไซต ์Agoda โดยใหค้่าเฉลี่ยอยู่ที ่0517 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูบ้รโิภคมคีวามเหน็ว่าเวบ็ไซต์ 
Agoda มคีวามสะดวกและใช้งานง่าย อาจเป็นเพราะทางเวบ็ไซต์มกีารแจ้งไวว้่าสามารถท าการจองที่พกัได้ส าเรจ็ ภายใน
ระยะเวลา 2 นาท ี
 ระดบัความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมนัน้ เหน็ดว้ยกับภาพลักษณ์ตราสนิคา้ดา้นคุณค่าของเว็บไซต์ 
Agoda โดยให้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.685 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู ้บริโภคมีความเห็นว่าเว็บไซต์ Agoda สร้างความ
ประทบัใจใหก้ับผูบ้รโิภค 
  ระดบัความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมนัน้ เหน็ดว้ยอย่างยิง่กับภาพลักษณ์ตราสนิคา้ดา้นวฒันธรรม 
โดยใหค้่าเฉลี่ยอยู่ที ่ 0.542 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าผู ้บรโิภคมคีวามเหน็ว่าเวบ็ไซต ์ Agoda สามารถตอบโจทย์การ
ส า รอ งที่พั ก ขอ งคน ไ ทย  ใ น ป ัจ จุ บัน ที่ ช อ บ ใช้ บ ริก า รผ่ า น ท า งอิน เ ต อ ร์ เ น ต  แ ล ะ เ ว็บ ไ ซ ต์อ อ น ไ ล น์ 
  ระดบัความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมนัน้ เหน็ดว้ยอย่างยิง่กับภาพลักษณ์ตราสนิค้าดา้นบุคลิกภาพ 
โดยใหค้่าเฉลี่ยอยู่ที ่ 0.5 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าผู ้บรโิภคมคีวามเหน็ว่าเวบ็ไซต ์ Agoda สามารถบ่งบอกความเป็น
ตวัตนของผูใ้ช้บรกิารได ้ 

ระดบัความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมนัน้ เหน็ดว้ยกับภาพลักษณ์ตราสนิคา้ดา้นผูใ้ช้ โดยใหค้่าเฉลี่ย
อยู่ที ่0.533 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูบ้รโิภคมคีวามเหน็ว่าเวบ็ไซต ์Agoda มคีวามน่าเชื่อถอื 

ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาด 
  ระดบัความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมมคีวามพงึพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดมดา้นสนิคา้และ
บรกิารในระดบัมากทีสุ่ด โดยใหค้่าเฉลี่ยอยู่ที ่ 0.554 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูบ้รโิภคมคีวามเหน็ว่าเวบ็ไซต ์ Agoda 
มสีถานทีพ่กัใหม่ๆ มาใหเ้ลือกอยู่เสมอ 
 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา                 
ในระดับมาก โดยให้ค่าเฉลี่ยอยู่ที ่0.5447 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู ้บริโภคมีความเห็นว่าเว็บไซต์ Agoda ที่มีการ
รับประกันราคาห้องพักถูกที่สุดเมื่อเทียบกับเว็บไซตอ์ื่นๆ หากพบว่าการส ารองหอ้งพักประเภทและวนัเดนิทางเดยีวกัน            
จากเวบ็ไซตอ์ื่น Agoda ยนิยอมทีจ่ะคนืส่วนต่างใหก้ับผูใ้ช้บรกิาร 
 ระดบัความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมมคีวามพงึพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการ
ส ารองหอ้งพกัในระดบัมากทีสุ่ด โดยใหค้่าเฉลี่ยอยู่ที ่0.491 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูบ้รโิภคมคีวามเหน็ว่าเว็บไซต์ 
Agoda มช่ีองทางการส ารองหอ้งพกั ทีส่ามารถใช้บรกิารผ่านทาง Mobile application ได ้
  ระดบัความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมมคีวามพงึพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริม
การตลาดในระดับมากที่สุด โดยให้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.525 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู ้บริโภคมีความเห็นว่าเวบ็ไซต์ 
Agoda มกีารประชาสมัพนัธ ์ผ่านทางช่องทาง และสื่อต่างๆ อย่างต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ  
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ด้านการร้องเรียน 
  ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมเรื่องการร้องเรียนน้อยที่สุด โดยให้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.661                   
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูบ้รโิภคมคีวามเหน็ว่าเคยท าการร้องเรียนเรื่องราคาหอ้งพกัทีเ่ปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา
ในการจอง 

ด้านภาพลกัษณ์ตราสินค้า 
  ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีความภักดีในระดับมาก โดยให้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.517                  
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูบ้รโิภคมแีนวโน้มที่จะใช้บรกิารเวบ็ไซต ์ Agoda ถงึแมว้่าในบางครัง้จะมกีารก าหนดราคาค่า
หอ้งพกัสูงกว่าเวบ็ไซตอ์ื่น 
 
ตาราง 14 แสดงผลการคดัเลือกตวัแปรอสิระ เขา้สมการถดถอยเชิงพหุในรูปแบบเสน้ตรงดว้ยวธิ ีStepwise 

ตวัแปร B Beta SE t Sig. 

ค่าคงที ่(constant) 0.711 - 0.258 2.752 0.006 
ภาพลักษณ์ดา้นคุณสมบตั ิ(X1) -0.048 -0.042 0.058 -0.826 0.409 
ภาพลักษณ์ดา้นคุณประโยชน์ (X2) -0.042 -0.042 0.051 -0.830 0.407 
ภาพลักษณ์ดา้นคุณค่า (X3) 0.177 0.178 0.056 3.154** 0.002 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 
** มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 
 

จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรที่สามารถท านายความภักดีของลูกค้าที่มีต่อตราสินคา้เวบ็ไซต์ 
Agoda คือ ภาพลักษณ์ด้านคุณค่า  (X3) ภาพลักษณ์ด้านบุคลิกภาพ (X5) ความพึงพอใจด้านสินค้า  บริการ/(X7)                    
ความพงึพอใจดา้นราคาของสนิคา้ (X8) ความพงึพอใจดา้นการส่งเสรมิการตลาด (X10) และการรอ้งเรยีน (X11) ซึ่งตวัแปร 
ทัง้ 6 สามารถท านายความภักดีของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้าเว็บไซต์ Agoda ได้ร้อยละ 40.2)  Adjusted R2  = 0.402              
และสามารถเขยีนเป็นสมการท านายความภกัดขีองลูกคา้ทีม่ตี่อตราสนิคา้เวบ็ไซต ์Agoda ไดด้งัน้ี  

 

ภาพลักษณ์ดา้นวฒันธรรม (X4) 0.007 0.007 0.046 0.145 0.885 
ภาพลักษณ์ดา้นบุคลิกภาพ (X5) 0.211 0.211 0.051 4.152** 0.000 
ภาพลักษณ์ดา้นผูใ้ช้ (X6) 0.085 0.087 0.050 1.701 0.090 
ความพงึพอใจดา้นสนิคา้ บรกิาร/(X7) 0.189 0.202 0.054 3.521** 0.000 
ความพงึพอใจดา้นราคาของสนิคา้ (X8) 0.144 0.152 0.053 2.719** 0.007 
ความพึงพอใจด้านช่องทางในการส า รอง
หอ้งพกั (X9) 

0.008 0.008 0.060 0.138 0.891 

ความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาด 
(X10) 

0.114 0.116 0.050 2.292* 0.022 

การรอ้งเรยีน (X11) -0.067 -0.085 0.032 -2.068* 0.039 
 R  =  0.647 Adjusted R2  =  0.402 

 R2 =  0.419 SE  =  0.400 
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Y   =  0.711  -  0.048 X1  - 0.042 X2  +  0.177 X3 **  +  0.007 X4  +  0.211 X5 **  +  0.085 X6               
                   +  0.189 X7 **   +  0.144 X8 **  +  0.008 X9  +  0.114 X10 *  - 0.067 X11  * 

 
 ภาพลักษณ์ดา้นคุณค่า (X3) มคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากับ 0.177 หมายความว่า หากภาพลักษณ์ของเวบ็ไซต ์ Agoda 
ดา้นคุณค่า (X3) เพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะส่งผลท าใหค้วามภกัดขีองลูกคา้ทีม่ตี่อตราสนิคา้เวบ็ไซต ์Agoda เพิม่ขึน้ 0.177 หน่วย 
เมื่อก าหนดใหป้จัจยัอื่นๆ มคี่าคงที ่
  ภาพลักษณ์ด้านบุคลิกภาพ(X5) มีค่าสัมประสิทธิเ์ท่ากับ 0.211 หมายความว่า หากภาพลักษณ์ของเว็บไซต์ 
Agoda ดา้นบุคลิกภาพ (X5) เพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะส่งผลท าใหค้วามภกัดขีองลูกคา้ที่มตี่อตราสนิคา้เวบ็ไซต ์ Agoda เพิม่ขึน้ 
0.211 หน่วย เมื่อก าหนดใหป้จัจยัอื่นๆ มคี่าคงที ่
  บรกิาร/ความพงึพอใจดา้นสนิคา้(X7) มคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากับ 0.189 หมายความว่า หากลูกคา้ทีใ่ช้บรกิาร มคีวาม
พงึพอใจในการส ารองหอ้งพกัของเวบ็ไซต ์ Agoda ดา้นสนิคา้ บรกิาร/(X7) เพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะส่งผลท าใหค้วามภักดีของ
ลูกคา้ทีม่ตี่อตราสนิคา้เวบ็ไซต ์Agoda เพิม่ขึน้ 0.189 หน่วย เมื่อก าหนดใหป้จัจยัอื่นๆ มคี่าคงที ่
 ความพึงพอใจด้านราคาของสินค้า (X8) มีค่าสัมประสิทธิเ์ท่ากับ 0.144 หมายความว่า หากลูกค้าที่ใช้บริการ              
มีความพึงพอใจในการส ารองห้องพักของเว็บไซต์ Agoda ด้านราคาของสินค้า (X8) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลท าให้             
ความภกัดขีองลูกคา้ทีม่ตี่อตราสนิคา้เวบ็ไซต ์Agoda เพิม่ขึน้ 0.144 หน่วย เมื่อก าหนดใหป้จัจยัอื่นๆ มคี่าคงที ่
 ความพงึพอใจดา้นการส่งเสรมิการตลาด (X10) มคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากับ 0.114 หมายความว่า หากลูกคา้ทีใ่ช้บรกิาร 
มคีวามพงึพอใจในการส ารองหอ้งพกัของเวบ็ไซต ์Agoda ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (X10) เพิม่ขึน้ 1 หน่วย                 จะ
ส่งผลท าให้ความภักดีของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้า เว็บไซต์ Agoda เพิ่มขึ้น 0.114 หน่วย เมื่อก าหนดให้ปจัจัยอื่นๆ                    
มคี่าคงที ่
  การร้องเรียน(X11) มีค่าสัมประสิทธิเ์ท่ากับ - 0.067 หมายความว่า หากการร้องเรียนของลูกค้า (X11) เพิ่มขึ้น               
1 หน่วย จะส่งผลท าใหค้วามภกัดขีองลูกคา้ทีม่ตี่อตราสนิคา้เวบ็ไซต ์Agoda ลดลง 0.067 หน่วย เมื่อก าหนดใหป้จัจยัอื่นๆ 
มคี่าคงที ่
 
ข้อเสนอแนะ 

ด้านภาพลกัษณ์ตราสินค้า ควรมุ่งเน้นไปดา้นบุคลิกภาพ ทีแ่สดงออกถงึความสนุกสนานและความทนัสมยัของ
ผูใ้ช้บรกิาร และ ดา้นคุณค่าไดแ้ก่ความรูส้กึถงึคุณภาพและบรกิาร รวมถงึความมมีาตรฐานและความปลอดภยัทีไ่ดร้บัในการ
ใช้บรกิารส ารองหอ้งพกันัน้สรา้งใหเ้กิดความประทบัใจและรูส้กึคุม้ค่ากับราคาทีผู่ ้บรโิภคจ่ายไปเมื่อเทยีบกับการส ารองที่พัก
ผ่านทางช่องทางอื่นๆ  

ด้านความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด   ควรมุ่งเน้นไปดา้นสินคา้ /บริการ เช่นมีการน าเสนอทีพ่กั
ใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อใหผู้บ้รโิภคไดเ้กิดความหลากหลายในการเลือกทีพ่กั ดา้นราคาหอ้งพกัเช่นสามารถเลือกวนัช าระในการ
ส ารองทีพ่กัก่อน หรอื หลังจากบรกิารเขา้พกัได ้ อกีทัง้ยงัสามารถเลือกช าระไดห้ลากหลายช่องทางเช่นบตัรเครดิต ช าระที่ 
7/11, LinePay เป็นต้น  และสุดท้ายด้านการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเน่ืองเช่น การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร รวมถงึโปรโมชัน่ในช่วงเทศกาลต่างๆใหเ้หน็อย่างเด่นชัด และแพร่หลาย เพื่อกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

ด้านการร้องเรียน จากงานวจิยัพบว่าการรอ้งเรียนจากผูบ้รโิภคเกิดขึน้น้อยครัง้ทีสุ่ด ทัง้น้ี Agoda เองควรเพิ่ม
ช่องทางในการรอ้งเรยีนเพื่อทีจ่ะไดน้ ามาพัฒนาปรบัปรุงเวบ็ไซต ์ เช่นทางแฟนเพจ facebook หรอืเวบ็ไซต ์pantip รวมถึง
การรอ้งเรยีนในเรื่องราคา   
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ด้านความภกัดี ควรมุ่งไปพัฒนาโดยการเน้นไปที่การเพิ่มระดบัความคิดเห็นของลูกคา้ที่มีต่อภาพลักษณ์ดา้น
เวบ็ไซตใ์หดู้มคีวามทนัสมยั บ่งบอกความเป็นตวัเอง มหีลากหลายสสนัทีส่ามารถบ่งบอกถงึความสนุกสนานเพื่อสรา้งความ 
ดงึดูดในใหผู้บ้รโิภคทีจ่ะใช้บรกิารใหสู้งขึน้เป็นพเิศษ เน่ืองจากในการศึกษาวจิยัครัง้น้ี พบว่า เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความ
ภกัดขีองลูกคา้ทีม่ตี่อตราสนิคา้เวบ็ไซต ์Agoda 
 

กิตติกรรมประกาศ  
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เป็นผู ้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถาม และเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ และให้
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