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 3. กลุม่พฤตกิรรมทีม่รีะดับควำมเีย่งน้อย โดยกลุม่นีจ้ะมผีู้ใช้งำน
เลอืกตอบนอ้ยกวำ่รอ้ยละ 20 โดยพฤตกิรรมทีม่คีวำมุ่มเีย่งมำกที่ดุของ
กลุม่นี ้ไดแ้ก ่เมือ่ิน้ดุกำรใชง้ำนอปุกรค์อมพวิเตอร์โทรศพัทเ์คลือ่นที่
ของผูอ้ืน่ รอื WiFi ำำระแลว้ ไมก่ด Log out ออกจำกกำรใชง้ำน 
(รอ้ยละ ) ในกำรท ำรุกรรมทำงกำรเงนิ มกัจะคลกิลงิกข์องนำคำร 
ทีไ่ดม้ำจำกแลง่ตำ่ง ๆ ทีไ่มใ่ชเ่วบ็ไซตข์องนำคำรโดยตรง (รอ้ยละ   
ไมต่ัง้คำ่ลอ็กนำ้จออปุกรค์อมพวิเตอร์รอืโทรศพัทเ์คลือ่นที ่เพือ่ใ้

นำ้จอลอ็กอตัโนมตัิลงัจำกเลกิใชง้ำนแลว้ (รอ้ยละ ) และอปัโลด
ภำพตวัเครือ่งบนิกอ่นกำรเดนิทำงผำ่นือ่งัคมออนไลน ์เชน่ Facebook 
โดยตั้งค่ำเป็นำำระ (ร้อยละ ) ตำมล ำดับ 

ภำพ 24 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รำยเจนเนอเรชั่น จ ำแนกตำม
พฤติกรรมทีุ่่มเี่ยงต่อกำรถูกละเมิดข้อมูลว่นบุคคล 
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SOURCE: ALEXA (JANUARY 2019). NOTES: ‘TIME / DAY’ FIGURES REPRESENT ALEXA’S ESTIMATES OF THE AVERAGE DAILY AMOUNT OF TIME THAT VISITORS SPEND ON THE SITE FOR DAYS 
WHEN THEY VISIT THE SITE, MEASURED IN MINUTES AND SECONDS. ADVISORY: SOME WEBSITES FEATURED IN THIS RANKING MAY CONTAIN ADULT CONTENT. PLEASE USE CAUTION WHEN 
VISITING UNKNOWN WEBSITES.

ALEXA’S TOP WEBSITES
RANKING OF WEBSITES BY THE NUMBER OF VISITORS AND TOTAL PAGE VIEWS

11 LIVE.COM 03M 53S 3.76

12 SANOOK.COM 03M 28S 2.12

13 KAPOOK.COM 05M 46S 3.55

14 SHOPEE.CO.TH 05M 40S 3.49

15 YAHOO.COM 04M 01S 3.60

16 ANIME-SUGOI.COM 07M 18S 7.32

17 037HD.COM 04M 24S 5.06

18 MTHAI.COM 02M 41S 2.13

19 ROBLOX.COM 16M 44S 9.13

20 DEK-D.COM 05M 29S 2.90

01 GOOGLE.COM 07M 42S 9.54

02 YOUTUBE.COM 08M 47S 5.02

03 GOOGLE.CO.TH 06M 29S 8.02

04 PANTIP.COM 04M 40S 3.61

05 MOVIE2FREE.COM 04M 39S 5.65

06 FACEBOOK.COM 09M 43S 4.03

07 LINE.ME 07M 38S 4.21

08 BLOGSPOT.COM 03M 07S 2.43

09 LAZADA.CO.TH 11M 23S 7.55

10 WIKIPEDIA.ORG 04M 15S 3.15

# WEBSITE TIME / DAY PAGES / VISIT # WEBSITE TIME / DAY PAGES / VISIT
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การใช้งาน
ส่อสังคมออน

ไลน์ Social Media) และชมชน
ออน

ไลน์ 
(Online Community) 

ภำพ 9 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตำมประเภทของ 
ื่อ

ังคมออนไลน์ชุมชนออนไลน์ 

 
ค ำถำมจำกแบบ

 ำรวจข้อ 
 ในรอบ

 
 เดือนที่ผ่ำนมำท่ำนใช้ Social Media

Online 
Com

m
unity ดังต่อไปนี้มำกน้อยเพียงใด  

 
จำกผลกำร

 ำรวจ ดังแ
ดงในภำพ 9 พบว่ำ YouTube, Line และ 

Facebook ยังคงเป็น
ื่อ

ังคมออนไลน์ยอดนิยมที่ครองใจคนไทยในยุคนี้ 
และมีผู้ใช้งำนมำกเป็น 

 อันดับแรก โดยมีัด
่วนผู้ตอบที่ใกล้เคียงกัน ดังนี้  

อันดับที่  YouTube มีผู้ตอบคิดเป็นร้อยละ 
 อันดับที่ 

 Line (ร้อยละ 
) และอันดับที่ 

 Facebook (ร้อยละ 
0) ถัดมำเป็น Facebook 

Messenger (ร้อยละ 88.4) Instagram
 (ร้อยละ 67.2) Pantip ซึ่งเป็น

ชุมชนออนไลน์
นึ่งเดียวของไทย (ร้อยละ 64.2) Twitter (ร้อยละ 43.0) 

และ W
hatsApp (ร้อยละ 10.6) ตำมล ำดับ 

 
 

ภาพ 10 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รายเจำนเนอเรชั่น เปรียบเทียบ 
ตามประเภทของสื่อสังคมออนไลน์/ชุมชนออนไลน์

97.3%

94.2%

92.2%

67.0%

51.5%

99.5%

97.5%

96.8%

83.5%

60.6%

99.6%

99.4%

98.5%

94.3%

76.0%

99.8%

96.7%

91.0%

88.1%

84.3%

Baby 
Boomer Gen X Gen Y Gen Z

ั ับ

ั ับ

ั ับ

ั ับ

ั ับ

ภำพ  
ค ำถำมจำกแบบ  ำรวจข้อ ,  ในรอบ ัปดำ ์ที่ผ่ำนมำ ช่วงวันท ำงำน วันเรียน นัง ือ และช่วงวัน ยุด ท่ำนใช้เวลำท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เ ล่ำนี้ โดย
เฉลี่ยวันละเท่ำไ ร่ (ไม่นับรวม กำรเปดอินเทอร์เน็ตทิ้งไว้โดยไม่มีกำรใช้งำน  

ภำพ  
ค ำถำมจำกแบบ  ำรวจข้อ  ในรอบ  เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนท ำกิจกรรมใดต่อไปนี้ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตบ้ำง (กรุ ำตอบทุกกิจกรรมที่ท ำ   
มำยเ ตุ  ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต อำจจะท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ไม่ครบทุกกิจกรรมดังนั้นในกำรประมวลผลจึงเป็นกำรค ำนว ร้อยละของแต่ละกิจกรรม 

ภำพ  
ค ำถำมจำกแบบ  ำรวจข้อ  ในรอบ  เดือนที่ผ่ำนมำท่ำนใช้ Social Media Online Community ดังต่อไปนี้มำกน้อยเพียงใด  

 
 

 

การใช้งาน social media/online community
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าพ 16 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ Baby Boomer 

 
 Baby Boomer คือ คนที่เกิดในช่ งปี พ 2489 - 2507 เป็นยุคที่
กำรพัฒนำเทคโนโลยียังไม่ทัน มัยมำกเท่ำไรนัก จำกผลกำร  ำร จ ดังแ ดง
ในภำพ 16 พบ ่ำ กิจกรรมยอด ิตของคน ัยนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ กำรใช้
ื่อ ังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram (ร้อยละ 84.7) 

รองลงมำ คือ กำรรับ- ่งอีเมล (ร้อยละ 81.1) และกำรพูดคุย/โทร ัพท์ผ่ำน
ทำงออนไลน์ เช่น Line, Facebook Messenger, Face Time (ร้อยละ 
75.1) ตำมล ำดับ โดยคิดจำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็น Baby Boomer ทั้ง มด 
(ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง  ในตำรำง ถิติท้ำยเล่ม  
 เมื่อพิจำร ำดู ่ำกิจกรรมใดที่คน ัยนี้ใช้เ ลำในกำรเข้ำถึงมำกที่ ุด 

 อันดับแรก โดยแบ่งออกเป็นช่ ง ันท ำงำน/ ันเรียน นัง ือ และช่ ง

ัน ยุด จำกผลกำร  ำร จ พบ ่ำ ช่ ง ันท ำงำน ันเรียน นัง ือ Baby 
Boomer จะใช้เ ลำในกำรเล่น ื่อ ังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, 
Instagram มำกเป็นอันดับที่ 1 โดยมีจ ำน นชั่ โมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย

อยู่ที่ 2 ชั่ โมง 51 นำทีต่อ ัน อันดับที่  เป็นกำรดูโทรทั น์ ดูคลิป ิดีโอ   
ดูภำพยนตร์ ังเพลงทำงออนไลน์ผ่ำนแอปพลิเคชัน เช่น YouTube, 
Netflix, Spotify (2 ชั่ โมงต่อ ัน  และอันดับที่  เป็นกำรพูดคุย/โทร ัพท์

ผ่ำนทำงออนไลน์ (1 ชั่ โมง 52 นำทีต่อ ัน   

 ่ นช่ ง ัน ยุดพักผ่อน Baby Boomer จะใช้เ ลำในกำรท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ มำกก ่ำใน ันท ำงำน นัเรียน นัง ือ โดยใช้เ ลำในกำรเล่น
ื่อ ังคมออนไลน์มำกเป็นอันดับที่  มีจ ำน นชั่ โมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตโดย

เฉลี่ยอยู่ที่ 2 ชั่ โมง 47 นำทีต่อ ัน อันดับที่  เป็นกำรดูโทรทั น์ ดูคลิป
ิดีโอ ดูภำพยนตร์ ังเพลงทำงออนไลน์ (2 ชั่ โมง 37 นำทีต่อ ัน  และ

อันดับที่  เป็นกำรเล่นเกมออนไลน์ (2 ชั่ โมง 2 นำทีต่อ ัน  (ดูรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้จำกตำรำง 3 ในตำรำง ถิติท้ำยเล่ม  
 ปัญ ำจำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่ Baby Boomer พบเจอมำกที่ ุด 
 อันดับแรก ได้แก่ ปริมำ โ ำออนไลน์ที่มำรบก น (ร้อยละ 79.5  

รองลงมำ เป็นปัญ ำเรื่องค ำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่อ ใช้งำนอินเทอร์เน็ต 
(ร้อยละ 72.4  และไม่มั่นใจ ่ำข้อมูลที่ปรำก บนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ 
(ร้อยละ 45.5  โดยคิดจำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็น Baby Boomer ทั้ง มด 
(ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 4 ในตำรำง ถิติท้ำยเล่ม  
  

 เมื่อพิจำร ำดู ่ำกิจกรรมใดที่คน ัยนี้ใช้เ ลำในกำรเข้ำถึงมำกที่ ุด 

 อันดับแรก โดยแบ่งออกเป็นช่ ง ันท ำงำน/ ันเรียน นัง ือ และช่ ง

ัน ยุด จำกผลกำร  ำร จ พบ ่ำ ช่ ง ันท ำงำน ันเรียน นัง ือ Baby 
Boomer จะใช้เ ลำในกำรเล่น ื่อ ังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, 
Instagram มำกเป็นอันดับที่ 1 โดยมีจ ำน นชั่ โมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย

อยู่ที่ 2 ชั่ โมง 51 นำทีต่อ ัน อันดับที่  เป็นกำรดูโทรทั น์ ดูคลิป ิดีโอ   
ดูภำพยนตร์ ังเพลงทำงออนไลน์ผ่ำนแอปพลิเคชัน เช่น YouTube, 
Netflix, Spotify (2 ชั่ โมงต่อ ัน  และอันดับที่  เป็นกำรพูดคุย/โทร ัพท์

ผ่ำนทำงออนไลน์ (1 ชั่ โมง 52 นำทีต่อ ัน   

 ่ นช่ ง ัน ยุดพักผ่อน Baby Boomer จะใช้เ ลำในกำรท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ มำกก ่ำใน ันท ำงำน นัเรียน นัง ือ โดยใช้เ ลำในกำรเล่น
ื่อ ังคมออนไลน์มำกเป็นอันดับที่  มีจ ำน นชั่ โมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตโดย

เฉลี่ยอยู่ที่ 2 ชั่ โมง 47 นำทีต่อ ัน อันดับที่  เป็นกำรดูโทรทั น์ ดูคลิป
ิดีโอ ดูภำพยนตร์ ังเพลงทำงออนไลน์ (2 ชั่ โมง 37 นำทีต่อ ัน  และ

อันดับที่  เป็นกำรเล่นเกมออนไลน์ (2 ชั่ โมง 2 นำทีต่อ ัน  (ดูรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้จำกตำรำง 3 ในตำรำง ถิติท้ำยเล่ม  
 ปัญ ำจำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่ Baby Boomer พบเจอมำกที่ ุด 
 อันดับแรก ได้แก่ ปริมำ โ ำออนไลน์ที่มำรบก น (ร้อยละ 79.5  

รองลงมำ เป็นปัญ ำเรื่องค ำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่อ ใช้งำนอินเทอร์เน็ต 
(ร้อยละ 72.4  และไม่มั่นใจ ่ำข้อมูลที่ปรำก บนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ 
(ร้อยละ 45.5  โดยคิดจำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็น Baby Boomer ทั้ง มด 
(ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 4 ในตำรำง ถิติท้ำยเล่ม  
  

Pre-trip Post-tripDuring trip



The New Mental Model of Marketing



Search Engines





Elements of Successful Tourism Websites

Planning

Design

DeliveryManagement

Evaluation

วางแผนให้ดีก่อนเร่ิม 
(เป้าหมาย, กลุ่มลูกค้า, ฯลฯ)

• ฟังก์ชัน + สวยงาม
• UI & UX

• Content (เน้ือหา)
• อ่านง่าย, ชัดเจน
• Personalization

• ทีมงานดูแลเว็บไซต์
• อัพเดทซอฟท์แวร์ + ข้อมูล

• ติดตาม + ประเมิน + ปรับปรุง



การใช้พ้ืนที่บน search engine ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด

Google จะทําการประมวลผลจัดอันดับเว็บไซต์ ซ่ึงข้อมูลที่ ตรงที่สุด จะขึ้นมาอยู่อันดับแรกๆ บนหน้าผลลัพธ์การค้นหา
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Googlebot
Crawling content 
on the Internet for 
Google's index 
every day, every 
night, non stop.

From here on, I'll be 
explaining various points 
on search engine 
optimization (SEO)!

SEO Basics
Create unique, accurate page titles
Make use of the "description" meta tag
Improving Site Structure
Improve the structure of your URLs
Make your site easier to navigate
Optimizing Content
Offer quality content and services
Write better anchor text
Optimize your use of images
Use heading tags appropriately
Dealing with Crawlers
Make effective use of robots.txt
Be aware of rel="nofollow" for links
SEO for Mobile Phones
Notify Google of mobile sites
Guide mobile users accurately
Promotions and Analysis
Promote your website in the right ways
Make use of free webmaster tools

An example may help our explanations, so we've created a fictitious 
website to follow throughout the guide. For each topic, we've fleshed 
out enough information about the site to illustrate the point being 
covered. Here's some background information about the site we'll 
use:

Website/business name: "Brandon's Baseball Cards"
Domain name: brandonsbaseballcards.com
Focus:  Online-only baseball card sales, price guides, articles, 

and news content
Size: Small, ~250 pages

“Paid” Search, AdWords

Organic Search

Search engine optimization affects only organic search results, not 
paid or "sponsored" results such as Google AdWords.

2 3

� Content

� HTML and associate coding

� Title

� Keywords

� Description

� Links (in-coming/out-going)

Source: Search Engine Optimization Starter Guide
http://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//webmasters/docs/search-engine-optimization-starter-guide.pdf

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)







การวิเคราะห์เว็บไซต ์โดยการนําข้อมูลของผู้ที่เข้าดูเว็บไซต์มาดูและวิเคราะห์ว่าเขาเหล่านั้นเข้ามาเว็บไซต์แล้วทําอะไรกันบ้าง

Web Analytics
On-site web analytics measure a visitor's behavior once on your website.



http://www.alexa.com

http://www.alexa.com/












Social Monitoring Tools



https://hootsuite.com/create-free-account



Mobile Friendly Website



AR and VR Technology



Source: https://www.revfine.com/virtual-reality-travel-industry/

https://www.revfine.com/virtual-reality-travel-industry/


https://vr.google.com/tourcreator/

https://vr.google.com/tourcreator/


QR Codes



http://www.qr-code-generator.com



ลูกค้าพร้อมจ่าย...ผ่านช่องทางออนไลน์
แล้วธุรกิจเราพร้อมหรือไม่
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าพ 16 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ Baby Boomer 

 
 Baby Boomer คือ คนที่เกิดในช่ งปี พ 2489 - 2507 เป็นยุคที่
กำรพัฒนำเทคโนโลยียังไม่ทัน มัยมำกเท่ำไรนัก จำกผลกำร  ำร จ ดังแ ดง
ในภำพ 16 พบ ่ำ กิจกรรมยอด ิตของคน ัยนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ กำรใช้
ื่อ ังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram (ร้อยละ 84.7) 

รองลงมำ คือ กำรรับ- ่งอีเมล (ร้อยละ 81.1) และกำรพูดคุย/โทร ัพท์ผ่ำน
ทำงออนไลน์ เช่น Line, Facebook Messenger, Face Time (ร้อยละ 
75.1) ตำมล ำดับ โดยคิดจำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็น Baby Boomer ทั้ง มด 
(ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง  ในตำรำง ถิติท้ำยเล่ม  
 เมื่อพิจำร ำดู ่ำกิจกรรมใดที่คน ัยนี้ใช้เ ลำในกำรเข้ำถึงมำกที่ ุด 

 อันดับแรก โดยแบ่งออกเป็นช่ ง ันท ำงำน/ ันเรียน นัง ือ และช่ ง

ัน ยุด จำกผลกำร  ำร จ พบ ่ำ ช่ ง ันท ำงำน ันเรียน นัง ือ Baby 
Boomer จะใช้เ ลำในกำรเล่น ื่อ ังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, 
Instagram มำกเป็นอันดับที่ 1 โดยมีจ ำน นชั่ โมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย

อยู่ที่ 2 ชั่ โมง 51 นำทีต่อ ัน อันดับที่  เป็นกำรดูโทรทั น์ ดูคลิป ิดีโอ   
ดูภำพยนตร์ ังเพลงทำงออนไลน์ผ่ำนแอปพลิเคชัน เช่น YouTube, 
Netflix, Spotify (2 ชั่ โมงต่อ ัน  และอันดับที่  เป็นกำรพูดคุย/โทร ัพท์

ผ่ำนทำงออนไลน์ (1 ชั่ โมง 52 นำทีต่อ ัน   

 ่ นช่ ง ัน ยุดพักผ่อน Baby Boomer จะใช้เ ลำในกำรท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ มำกก ่ำใน ันท ำงำน นัเรียน นัง ือ โดยใช้เ ลำในกำรเล่น
ื่อ ังคมออนไลน์มำกเป็นอันดับที่  มีจ ำน นชั่ โมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตโดย

เฉลี่ยอยู่ที่ 2 ชั่ โมง 47 นำทีต่อ ัน อันดับที่  เป็นกำรดูโทรทั น์ ดูคลิป
ิดีโอ ดูภำพยนตร์ ังเพลงทำงออนไลน์ (2 ชั่ โมง 37 นำทีต่อ ัน  และ

อันดับที่  เป็นกำรเล่นเกมออนไลน์ (2 ชั่ โมง 2 นำทีต่อ ัน  (ดูรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้จำกตำรำง 3 ในตำรำง ถิติท้ำยเล่ม  
 ปัญ ำจำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่ Baby Boomer พบเจอมำกที่ ุด 
 อันดับแรก ได้แก่ ปริมำ โ ำออนไลน์ที่มำรบก น (ร้อยละ 79.5  

รองลงมำ เป็นปัญ ำเรื่องค ำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่อ ใช้งำนอินเทอร์เน็ต 
(ร้อยละ 72.4  และไม่มั่นใจ ่ำข้อมูลที่ปรำก บนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ 
(ร้อยละ 45.5  โดยคิดจำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็น Baby Boomer ทั้ง มด 
(ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 4 ในตำรำง ถิติท้ำยเล่ม  
  

 เมื่อพิจำร ำดู ่ำกิจกรรมใดที่คน ัยนี้ใช้เ ลำในกำรเข้ำถึงมำกที่ ุด 

 อันดับแรก โดยแบ่งออกเป็นช่ ง ันท ำงำน/ ันเรียน นัง ือ และช่ ง

ัน ยุด จำกผลกำร  ำร จ พบ ่ำ ช่ ง ันท ำงำน ันเรียน นัง ือ Baby 
Boomer จะใช้เ ลำในกำรเล่น ื่อ ังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, 
Instagram มำกเป็นอันดับที่ 1 โดยมีจ ำน นชั่ โมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย

อยู่ที่ 2 ชั่ โมง 51 นำทีต่อ ัน อันดับที่  เป็นกำรดูโทรทั น์ ดูคลิป ิดีโอ   
ดูภำพยนตร์ ังเพลงทำงออนไลน์ผ่ำนแอปพลิเคชัน เช่น YouTube, 
Netflix, Spotify (2 ชั่ โมงต่อ ัน  และอันดับที่  เป็นกำรพูดคุย/โทร ัพท์

ผ่ำนทำงออนไลน์ (1 ชั่ โมง 52 นำทีต่อ ัน   

 ่ นช่ ง ัน ยุดพักผ่อน Baby Boomer จะใช้เ ลำในกำรท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ มำกก ่ำใน ันท ำงำน นัเรียน นัง ือ โดยใช้เ ลำในกำรเล่น
ื่อ ังคมออนไลน์มำกเป็นอันดับที่  มีจ ำน นชั่ โมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตโดย

เฉลี่ยอยู่ที่ 2 ชั่ โมง 47 นำทีต่อ ัน อันดับที่  เป็นกำรดูโทรทั น์ ดูคลิป
ิดีโอ ดูภำพยนตร์ ังเพลงทำงออนไลน์ (2 ชั่ โมง 37 นำทีต่อ ัน  และ

อันดับที่  เป็นกำรเล่นเกมออนไลน์ (2 ชั่ โมง 2 นำทีต่อ ัน  (ดูรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้จำกตำรำง 3 ในตำรำง ถิติท้ำยเล่ม  
 ปัญ ำจำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่ Baby Boomer พบเจอมำกที่ ุด 
 อันดับแรก ได้แก่ ปริมำ โ ำออนไลน์ที่มำรบก น (ร้อยละ 79.5  

รองลงมำ เป็นปัญ ำเรื่องค ำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่อ ใช้งำนอินเทอร์เน็ต 
(ร้อยละ 72.4  และไม่มั่นใจ ่ำข้อมูลที่ปรำก บนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ 
(ร้อยละ 45.5  โดยคิดจำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็น Baby Boomer ทั้ง มด 
(ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 4 ในตำรำง ถิติท้ำยเล่ม  
  

Pre-trip Post-tripDuring trip













Source: https://www.theguardian.com/world/2015/jul/16/japans-robot-hotel-a-dinosaur-at-reception-a-machine-for-room-service

https://www.theguardian.com/world/2015/jul/16/japans-robot-hotel-a-dinosaur-at-reception-a-machine-for-room-service
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ช่ือเสียงบนโลกออนไลน์...

สําคัญหรือไม?่??



Digital Footprints
Decide your brand’s future

ร่องรอยของคุณหรือแบรนด์ในโลกออนไลน์
ท่ีส่งผลอย่างมากต่อช่ือเสียงขององค์กร



การบอกต่อก่อนยุค DIGITAL



One message after Social Media…การบอกต่อยุค DIGITAL



ช่ือเสียงของธุรกิจ

ช่วยคุณได้



เปิดโอกาส/ส่งเสริม/กระตุ้น



เฝ้าดูความความเคล่ือนไหวบนโลกออนไลน์
Keep a watchful eye on the Internet 



ตรวจสอบช่ือเสียงของเรา

บนโลกออนไลน์





ช่ือเสียงบนโลกออนไลน์...
แล้วเราควรจะจัดการอย่างไร

Online Reputation Management



Hear
สนใจฟังว่าเกิดปัญหาอะไรข้ึน

Empathize 
แสดงความเข้าอกเข้าใจ



Apologize
แสดงความเสียใจ/ขอโทษ

Resolve 
สอบถามว่าต้องการให้แก้ไขอย่างไร



Diagnose
ค้นหาต้นเหตุของปัญหาและดําเนินการแก้ไข

Respond 
in a public forum

ตอบ/ช้ีแจงในท่ีสาธารณะ



Things to Always 
Keep in Mind… 
1. Commit to listening 

2. Don’t fear the feedback 

3. Treat reviews like precious gems 

4. Track the trends 

5. Respond with a (virtual) smile 
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www.facebook.com/laddawan.jian

laddawan.jia@mahidol.ac.th j.laddawan@gmail.com

ลัดดาวัลย์ เจยีรวทิยกิจ
สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
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