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บทคัดย่อ
ธุรกิจโรงแรมเป็นส่วนสาคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็
ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ผู้ประกอบการโรงแรมจะต้องเรียนรู้และขับเคลื่อนธุรกิจให้ทันตามเทคโนโลยี และให้
ความสาคัญกับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีความเฉพาะตัวและมอบบริการที่พิเศษ
เหนือความคาดหมาย พร้อมทั้งเข้าใจถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา โรงแรมบูติกถือเป็นที่พักขนาดเล็กที่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านการออกแบบสถานที่และ
ด้านการบริการ รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าหรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษ บทความวิชาการ
นี้จึงได้ศึกษาแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ แนวคิดประสบการณ์ของตราสินค้า แนวคิดการตลาดออนไลน์เชิง
ประสบการณ์ และแนวคิดการสร้างความเชื่อมั่นและผูกพันกับตราสินค้า ซึ่งการตลาดเชิงประสบการณ์ของธุรกิจ
โรงแรมบู ติกนั้นมุ่ง เน้นการใช้สื่อ ออนไลน์ สื่อ สารกับกลุ่มลูกค้า ตั้ง แต่ขั้น ตอนการโฆษณาเชิญ ชวนด้ วยกลยุท ธ์
การตลาดต่าง ๆ จนทาให้ลูกค้าตัดสินใจเข้าพักและใช้บริการจริง ในเวลาเดียวกั น ลูกค้าก็ใช้สื่อสัง คมออนไลน์
แบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์การบริการที่น่าประทับใจผ่านสื่อสัง คมออนไลน์ของตนเองไปยังผู้อื่น ทาให้
เกิดวัฏจัก รของการใช้บริการไม่สิ้นสุดและเพิ่มผลประกอบการให้แก่โ รงแรมบูติ ก จะเห็น ได้ว่า การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ของธุรกิจ โรงแรมบูติ กนั้ นเกิดจากการผสมผสานระหว่ างข้อ ดีของโลกออนไลน์และจุดแข็ ง ของ
ออฟไลน์มาช่วยยกระดับธุรกิจออฟไลน์ได้ให้ดียิ่งขึ้น
คำสำคัญ: การตลาดเชิงประสบการณ์ คุณค่าตราสินค้า ความผูกพันกับตราสินค้า
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Abstract
The hotel sector has been growing recently and is a significant component of Thailand's tourism industry.
However, times have changed. Hotel executives must learn and drive their businesses to keep up with
technology, focusing on using artificial intelligence technology to create personalized experiences, deliver
exceptional service beyond expectations, understand the needs of tourists, and constantly adapt to changes.
Boutique hotels are small accommodations that are one-of-a-kind in terms of design, location, and service,
and they cater to customers with special needs for a specific product or service. This research investigated
the concepts of experiential marketing, brand experience, experiential online marketing, and brand loyalty.
The experiential marketing in the boutique hotel industry focuses on using online social media to
communicate with customers from the advertising process with various marketing strategies until the
customer decides to acquire the service. At the same time, customers share their stories and positive service
experiences with others through social media. This creates an endless cycle of service and boosts the bottom
line of boutique hotels. The boutique hotel experiential marketing is a combination of the advantages of the
online world and the strengths of the offline world, which helps to enhance the offline business even more.
Keywords: experiential marketing; brand equity; brand engagement
บทนา
เศรษฐกิ จ ไทยปี 2562 มี ก ารขยายตั ว ร้ อ ยละ 2.4 โดยในสาขาที่ พั ก แรมและบริ ก ารด้ า นอาหาร
มี ร ายรั บ รวมจากการท่ อ งเที่ ย ว 738.5 พั น ล้ า นบาท และมี อั ต ราการเข้ า พั ก เฉลี่ ย อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 71.2
(Macroeconomic Strategy and Planning Division, 2019) ซึ่งภายในปี 2565 หลังจากจากที่ทั่วโลกเผชิญกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 และมีวัคซีนป้องกันเกิดขึ้นอย่างทั่วถึงทั่วโลก จึงมีการคาดการณ์
ว่าทิศทางของเศรษฐกิจจะปรับตัว ได้ดีขึ้น โดย สานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สานักงานเศรษฐกิจ การคลั ง
(Macroeconomic Policy Office, Fiscal Policy Office, 2021) ได้กล่าวถึง เศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะขยาย
ตั ว เร่ ง ขึ้ น มาอยู่ ใ นช่ ว งร้ อ ยละ 4 ต่ อ ปี โดยได้ รั บ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น จากการใช้ จ่ า ยในประเทศ ที่ ข ยายตั ว หลั ง
สถานการณ์ก ารแพร่ ระบาดของไวรัสโควิ ด 19 และภาคการท่อ งเที่ย วที่ กลับ มาขยายตัว หลัง จากการเปิ ดรั บ
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ ผ่านระบบ Test & Go อีกครั้ง ซึ่งคาดว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
จานวน 7 ล้า นคน โดยมีแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ ที่จะส่ง ผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่ น
ผู้บริโภคและภาคธุรกิจ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
17(1) ม.ค. – มิ.ย. 2565 74
คุณค่าของโรงแรมบูติก / ทิพย์กนก เวียงคา และ เกิดศิริ เจริญวิศาล, น. 72-84.

ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทาให้ความต้องการ พฤติกรรม ความปรารถนาด้านการเดินทาง และการค้นหาที่พัก
ของนักท่องเที่ยวเพื่อสัมผัส ถึงประสบการณ์แปลกใหม่ในการเข้าพักที่มีแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยี ตลอดจน
ความผูกพันที่ลึกซึ้งขึ้นของผู้เข้าพักต่อที่พักที่ไ ปเยือนนั้นมากขึ้น สอดคล้องกับ บุ๊กกิ้ง ดอทคอม (Booking.com,
2019) ได้ ก ล่ า วว่ า แนวโน้ ม ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วสนใจเข้ า พั ก ในที่ พั ก แปลกใหม่ ก าลั ง มาแรงอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ซึ่ ง
ประสบการณ์เข้าพักที่สมบูรณ์แบบของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไป จากการสารวจพบว่าร้อยละ 37 ของ
นัก ท่ อ งเที่ ย วจากทั่ ว โลก มี ค วามต้ อ งการที่ จ ะแตกต่ า งจากผู้ อื่น โดยในปี 2562 นี้ นั ก ท่อ งเที่ ย วต่ า งมองหา
ประสบการณ์ใหม่ ๆ และที่พั กที่แตกต่างไม่เหมือนใครมากขึ้น สาหรับโรงแรมบูติก (boutique hotel) มีผู้ให้คา
นิยามอยู่หลากหลายความหมายตามแต่ประสบการณ์ หรือลักษณะของโรงแรมที่พบเจอ โดย Lucienne Anhar
(2001) ได้กล่าวว่า ลักษณะเด่นของโรงแรมบูติกที่ทาให้แตกต่างออกจากโรงแรมอื่น ๆ ทั่วไปจะแบ่งได้ 3 ด้าน ดังนี้
ด้านแรก คือด้านสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่น มีความอบอุ่นใกล้ชิดกับผู้พัก มีการตกแต่งในแต่ละห้องพักด้วย
รูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อให้ประสบการณ์ในการพักของลูกค้าแต่ละครั้ง ไม่เหมือนกัน ด้านที่สอง คือด้านการ
ให้บริการที่เน้นการให้บริการที่อบอุ่น ใกล้ชิด ด้านที่สาม คือด้านกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เน้นกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
ขึ้นอยู่ กับประสบการณ์ แ ละความแตกต่างที่ลูก ค้าต้ องการ โรงแรมบูติก จึง ถื อเป็ นอีก หนึ่ง ในที่ พักขนาดเล็ก ที่
แตกต่างและโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งการออกแบบและบริการที่ถูกปรับเปลี่ยนตามกระแสแฟชั่นและ
แนวคิดของผู้ประกอบการ มีความจาเพาะสาหรับกลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการสินค้าหรือบริการอย่างใดอย่าง
หนึ่งเป็นพิเศษ สู่ตลาดเฉพาะกลุ่ม (specific market segment) สร้างความนิยมให้กับผู้บริโภค ในยุค 4.0 อย่าง
รวดเร็ว โดยความคาดหวังจากการเดินทางของผู้เข้าพักไม่ใช่ เพียงแค่ความสะดวกสบายและการได้สัมผัสกับแหล่ง
ท่องเที่ยวเท่านั้น แต่เป็นประสบการณ์การเดินทางที่แตกต่าง โรงแรมบูติกจึงไม่ใช่เพียงสถานที่เพื่อการผักผ่อนค้าง
คืน แต่จะเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์เดินทางสาหรับนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน
จากที่กล่าวมานั้น การสร้ างการรับรู้ด้านการตลาดเพื่อให้ลูกค้าในยุคปัจจุ บันที่มีความต้องการค้นหา
ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการเข้าพักในโรงแรมจึงเป็นเรื่องที่สาคัญที่ผู้ประกอบการควรเรียนรู้ในการทาการตลาด
เฉพาะกลุ่ม เพื่อสร้างความนิยมให้กับลูกค้าทั้งในรูปแบบการตลาดออฟไลน์และออนไลน์ (offline and online
marketing) โดยเริ่มจากการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อนาไปสู่การสร้างตัวตนผ่านตราสินค้าของโรงแรม
ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและจดจาในแบรนด์ของโรงแรม ถึงแม้ว่าโรงแรมบูติกจะเป็นโรงแรมขนาดเล็ก แต่หาก
ทางผู้ประกอบการนั้นมีการสร้างตัวของโรงแรมและสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าเมื่อได้เข้าพักแล้ว อาจทาให้
ลูกค้าที่ไ ด้สัมผัสประสบการณ์จากการมาใช้บริการมีความทรงจาที่ดีและบอกต่อ ไปยังคนที่รู้จัก ครอบครัว และ
สังคมอย่างเต็มใจ เกิดความประทับใจส่งผลให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อโรงแรมได้ในอนาคต
ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู้ ป ระกอบการโรงแรมบู ติ ก ควรให้ ค วามส าคั ญ ในการพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ท างการตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ ทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ซึ่ง อาจนาไปสู่การส่ง มอบประสบการณ์
ใหม่ ๆ ในการบริการที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งให้กับผู้บริโภค ทาให้เพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความ
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ต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน สร้างความเชื่อมั่นและความผูกพันกับตราสินค้าของโรงแรมบูติก และอาจเป็น
การสานสัมพันธ์ทางใจกับลูกค้าในระยะยาวต่อไป
แนวคิ ด การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ ข องผู้ เ ข้ า พั ก โรงแรมบู ติ ก (Customer Experiential Marketing in
Boutique Hotel Concept)
การสร้างประสบการณ์นักท่องเที่ยวนั้น Schmitt (1999) ได้นาเสนอแนวคิดประสบการณ์เชิง กลยุทธ์
(Strategic Experiential Modules: SEMs) ในมุมมองของการตลาดเชิงประสบการณ์ (experiential marketing)
ซึ่ ง เป็ น การท าการตลาดให้ เ ป็ น ที่ น่ า จดจ าแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว โดยสามารถจ าแนกได้ เป็ น 5 ประเภท ได้ แ ก่
1) ประสบการณ์ ผู้ บ ริ โ ภคจากประสาทสั ม ผั ส (sensory experiences: sense) จากระบบประสาททั้ ง 5
ประกอบด้ ว ย การมองเห็ น (sight) การได้ ยิ น (hearing) การได้ ก ลิ่น (smell) รสชาติ (taste) และการสั ม ผั ส
(touch) โดยเป็นการกระตุ้นผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ห้าของ ผู้บริโภค เพื่อจูง ใจให้เกิดการซื้อ สินค้าหรือบริการ
2) ประสบการณ์ ผู้บริโภคจากความรู้สึก (affective experiences: feel) เป็นการตลาดที่มุ่ง เน้นกระตุ้นให้เกิ ด
ประสบการณ์เชิงลึกของอารมณ์ความรู้สึกภายใน ให้เกิดอารมณ์ร่วมเชิงลึกกับแบรนด์ ผ่านตัวอักษร ดนตรี หรือ
ภาพ เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ โ ภคมี ค วามรู้ สึ ก ผู ก พั น ลึ ก ซึ้ ง กั บ แบรนด์ 3) ประสบการณ์ ผู้ บ ริ โ ภคจากความคิ ด (creative
cognitive experiences: think) มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ เพื่อให้กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความรู้ความเข้าใจ
เกิดสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และเพื่อสร้างแนวความคิดที่ลึกซึ้งหรือปรัชญาให้กับผู้บริโภค 4) ประสบการณ์
ผู้บริโภคจากการกระทา (physical experiences, behaviors and lifestyles: act) เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและ
การใช้ชีวิตของผู้บริโภค เป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภค เปลี่ยนแปลงกระทาทางพฤติกรรม และวิถีการดาเนินชีวิต
(living patterns) 5) ประสบการณ์ผู้บริโภคจากความเชื่อมโยง (relate) เป็นประสบการณ์ที่เกิดจากการกระตุ้นให้
เกิดอารมณ์รู้สึกเชื่อมโยงหรือรู้สึกมีความสัมพันธ์กับกลุ่มสังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ เป็นการตลาดที่มุ่งขยายผล
จากการสร้างประสบการณ์มาเป็นการสานสร้างความสัมพันธ์กับบางสิ่ง บางอย่างซึ่งเกี่ยวโยงตัวตนของตนเองกับ
สังคมภายนอก Keyser et al. (2015) ได้อธิบายถึงประสบการณ์ผู้บริโภคในเชิงลึกว่า ประสบการณ์ของผู้บริโภค
ประกอบไปด้วยด้านเหตุผล (cognitive) ลักษณะทางกายภาพ (physical) และทางด้านอารมณ์ (emotional)
ซึ่งจะผ่านมุมมองทางด้านประสาทสัมผัส (sensorial) เช่น กลิ่น รสชาติ เสียง สัมผัส เป็นต้น โดยมุมมองทางด้าน
อารมณ์ จะส่งผลต่อประสบการณ์ลูกค้ าที่ลึกซึ้ ง กว่ามุ มมองด้านอื่น ซึ่ง ประสบการณ์สามารถเกิ ดขึ้นได้ ทั้ง จาก
การปฏิสัมพันธ์ทางตรงหรือทางอ้อมกับบุคคล องค์กร หรือองค์ประกอบทางสัง คมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับ
Kim and Perdue (2013) กล่าวว่า ประสบการณ์ ผู้บริโภคเกิดจากอิทธิพลด้านประสาทสัมผัส (sensory) ด้าน
อารมณ์ (emotional) และด้านเหตุผล (cognitive) ผ่านการมีส่วนร่วมและการสังเกต
การแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลที่ได้อธิบายด้วยความต้องการ
ส่วนตัวและความคาดหวังที่สัมพันธ์กับสั งคม โดย Dayour et al. (2019) ได้กล่าวถึง การแบ่งปันประสบการณ์
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หมายถึง ลั กษณะที่นักท่ องเที่ยวจะแนะนา หรือ บอกต่อแก่บุ คคลอื่นเกี่ย วกับข้อมูลการเดินทางของจุดหมาย
ปลายทางที่ต นเองเคยมี ประสบการณ์ ซึ่งการแบ่ง ปันประสบการณ์หรือข้ อมูลการท่อ งเที่ยวระหว่างบุคคลใน
รู ป แบบของการสื่ อ สารแบบปากต่ อ ปาก การแบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล ด้ ว ย โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งนี้การแบ่งปันประสบการณ์ขึ้นอยู่กับอารมณ์และพฤติกรรมส่วนตัวของ
แต่ละบุคคล โดยเหตุผลของนักท่องเที่ยวที่แบ่งปันข้อมูลมีความแตกต่างกัน (Ghaderi et al., 2019)
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า หากโรงแรมบูติกที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่แล้ว ได้ส่ง มอบ
ประสบการณ์ที่น่าจดจาแก่ลูกค้าในระหว่างที่พักอาศัยในโรงแรมได้นั้น อาจนาไปสู่การแนะนาหรือบอกต่อแก่
บุค คลอื่ น เกี่ ย วกั บ ข้อ มู ล การเข้ า พัก ในโรงแรมบูติ ก ที่เ คยได้ รับ ประสบการณ์จ ากการเข้ า พัก ดัง นั้ นการสร้ า ง
ประสบการณ์ของลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรมบูติกให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อาจเป็นแนวทางสาคัญต่อการดาเนินงาน
ของการประกอบธุรกิจโรงแรมบูติก ผ่านการสร้างสัมพันธ์ให้กับลูกค้าในเชิงการสัมผัสการบริการจากลักษณะทาง
กายภาพของโรงแรมในเชิงการกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้าและการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อโรงแรมบูติก เพื่อให้ลูกค้า
เกิดการรับรู้และจดจาโรงแรมบูติกที่ดี่ ส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีและบอกต่อได้
แนวคิดประสบการณ์ของตราสินค้าโรงแรมบูติก (Brand Experience in Boutique Hotel Concept)
แนวคิ ด ประสบการณ์ ข องตราสิ น ค้ า คื อ มุ ม มองของลู ก ค้ า เกี่ ย วกั บ ตราสิ น ค้ า และการตลาด
เชิงประสบการณ์ ซึ่งกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์นั้น มีอยู่ 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย ประสาทสัมผัสทั้ง
ห้า(sense) ความรู้สึก (feel) ความคิด (think) การกระทา (act) และ ความเชื่อมโยง (relate) ขณะที่ Brakus
et al. (2009) ได้ ก ล่ า วเพิ่ มเติ ม ว่ า แนวคิ ด ประสบการณ์ ข องตราสิน ค้ า ประกอบด้ ว ย ประสาทสั ม ผั ส ทั้ ง ห้ า
(sensory) ประสิทธิผล (effective) การรับรู้ (cognitive) พฤติกรรม (behavioral) และการตอบสนองทางสังคม
(social responses) โดยแนวคิดทั้งห้ามิติของประสบการณ์เชิงการตลาดจะเป็นมิติคู่ขนานไปพร้อมกับห้ามิติของ
ประสบการณ์ของตราสินค้าเช่นเดียวกัน
Atwal and Williams (2009) ได้เสนอว่า การตลาดที่ไร้พรมแดน คือ การมุ่ง เน้นการจัดการความรู้สึก
การเชื่อมโยงและการปฏิบัติที่มีต่อลูกค้า ด้วยเหตุนี้การสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจาให้กับลูกค้านั้นจาเป็นจะต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย เนื่องจากความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มาจากประสบการณ์นั้นมีความสาคัญมากกว่าการทา
โฆษณาใด ๆ ทั้งสิ้น โดยการศึกษาของ Burnkrant and Unnava (1995); Cobb-Walgren et al. (1995); Berry
(2000) ได้กล่าวว่า หากลูกค้ามีความพึงพอใจต่อคุณค่าของตราสินค้ามากเพียงใดก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทันที
นอกจากนี้ Zarantonello and Schmitt (2010) ได้กล่าวว่า เมื่อลูกค้าตั้งใจที่จะเลือกใช้บริการจากตราสินค้าที่มี
ความเชื่ อ มั่ น มาจากประสบการณ์ ท างประโยชน์ ที่ ลู ก ค้ า เคยได้ รั บ นั้ น เป็ น ผลมาจากความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ประสบการณ์ของตราสินค้าและความสามารถในการสร้างคุณค่าของตราสินค้านั้นที่องค์กรสร้างมาได้
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า โรงแรมบูติกควรมีการสร้างประสบการณ์ของตราสินค้า ของโรงแรม
ตนเองที่แสดงถึงความเป็น เอกลัก ษณ์เฉพาะตัว รวมไปถึง การตกแต่ ง การออกแบบ การสร้างการบริ การที่ มี
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ความโดดเด่น พร้อมกับสร้างประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส ความรู้สึก การนึกคิด และพฤติกรรมการตอบสนอง
ที่เกิดขึ้นโดยมีสิ่งเร้าที่เชื่อมโยงกลับไปสู่ตราสินค้าของโรงแรมให้กับลูกค้า ได้แก่ การออกแบบและอัตลักษณ์ของ
ตราสินค้า การสื่อสารและสภาพแวดล้อม เพื่อนาไปสู่ความเชื่อมั่นในโรงแรมบูติกและการสานสัมพันธ์ทางใจกับ
ลูกค้าในระยะยาวต่อไป
แนวคิ ด การตลาดออนไลน์ เ ชิ ง ประสบการณ์ ข องโรงแรมบู ติ ก (Online Experiencial Marketing in
Boutique Hotel Concept)
ในปัจจุบันเมื่อนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางที่จะท่องเที่ยวนั้น ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าอินเทอร์เน็ตเป็น
สิ่ง ไม่จาเป็นได้เลย อินเทอร์เน็ตกลายเป็นแหล่ง ข้อมูลที่ขาดไม่ได้เมื่อคนต้องการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สาหรับการจองพักของโรงแรมแล้ว ผู้เข้าพักได้จองห้องพักผ่านช่องทางออนไลน์ในร้อยละที่สูงที่สุดเหนือกว่า
การจองผ่านช่องทางอื่น โดยการศึกษาของ Nambisan, and Watt (2011) ได้กล่าวว่า การตลาดออนไลน์เชิง
ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมบริการสามารถนามาพัฒนาช่องทางการจองห้องพักแบบออนไลน์ที่หลากหลายให้กับ
นักท่องเที่ยว อาทิเช่น เว็บไซต์ของโรงแรม เครือข่ายของชุมชนบนโลกออนไลน์ (เช่น TripAdvisor.com) เว็บไซต์
ตัวแทนนาเที่ยวออนไลน์ที่เป็นหนึ่งในช่องทางการขายห้องของโรงแรม และเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้นาเสนอ
ข้อเสนอแนะโรงแรม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าโรงแรมจะไม่สามารถควบคุมแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่กล่าวมา
เหล่านั้นได้ทั้งหมด แต่ก็สามารถปรับปรุงประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการอัพโหลดรูปภาพ ข้อมูลของโรงแรม
รวมถึ ง การตอบกลั บ กั บลู ก ค้ า ทางสื่ อ สั งคมออนไลน์ ต่ าง ๆ และการออกแบบเนื้ อ หาเว็ บ ไซต์ข องโรงแรมได้
เช่นเดียวกัน สิ่งเหล่านี้ทาให้โรงแรมให้ความสาคัญ ต่ อภาพลัก ษณ์ที่จะมาจากคาติ ชมของลู กค้ าที่ไ ด้ เคยได้รั บ
ประสบการณ์จ ากการมาใช้ บ ริ การในโรงแรม ด้ วยเหตุนี้ ป ระสบการณ์ ใ นสภาพแวดล้ อ มออนไลน์ จึ ง ถื อ เป็ น
ประสบการณ์ระดับโลกจากการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่เกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มออนไลน์ของโรงแรมอย่างหลากหลาย
การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เปรียบเสมือนเป็นสถานที่ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเข้าพักโรงแรมค้นหาข้อมูล และเป็น
การสร้างปฏิสัมพันธ์ด้านประสบการณ์ระดับโลกให้กับผู้เข้าพักที่มีคุณลักษณะด้านความเชื่อมโยงทางอารมณ์ของ
ลูกค้าได้เป็นอย่างดี มีความท้ายทายและใช้ทักษะในการควบคุม การปฏิสัมพันธ์เสมือนจริง และสามารถสะท้อนอยู่
ในอารมณ์และความประทับใจของลูกค้าที่มาใช้บริการแบบเสมือนจริงได้ (Nambisan, & Watt, 2011)
โดยผลการศึกษาของ Rose et al. (2011) ได้กล่าวว่า กระบวนการซื้อออนไลน์ในโรงแรมนั้น สามารถแบ่ง
ออกเป็ นสามขั้ นตอนหลั กเกี่ ยวกับ การพัฒ นาประสบการณ์ ของผู้บ ริโ ภค ได้ แก่ การค้ นหาข้ อมู ลของโรงแรม
การซื้อ และการส่งมอบกระบวนการบริการ เมื่อกล่าวถึงประสบการณ์ออนไลน์จะครอบคลุมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ
ด้วย เช่น การค้นหาโรงแรม การเปรียบเทียบข้อมูล การประเมินผลข้อมูลกับโรงแรมที่ใช้ระบบออนไลน์เข้ามาใช้ใน
การนาเสนอข้อมูลของโรงแรม ซึ่ง Nambisan, and Watt (2011); Salehi et al. (2013) ได้กล่าวว่า การตลาด
ออนไลน์เชิงประสบการณ์ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ มิติทางปฏิ บัติ มิติความพึงพอใจ มิติทางเครือข่ายทางสังคม
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และการใช้งาน อย่างไรก็ตาม Mathwick et al. (2001) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า มิติในทางปฏิบัติ หมายถึงการวางแนว
พฤติกรรมและแจ้งตามปฏิสัมพันธ์ในชุมชนออนไลน์ หากผู้ใช้พบว่าประสบการณ์ออนไลน์มีประโยชน์หรือมีคุณค่า
ก็จะเกิดการแชร์เรื่องราวบอกต่อหรือแนะนาให้กับผู้อื่นในสื่อสังคมออนไลน์ต่อไป สาหรับมิติด้านความพึงพอใจ
หมายถึงคุณค่าที่แท้จริงที่ผู้ใช้บริการโรงแรมได้รับประสบการณ์ เมื่อได้รับความรู้สึกพึงพอใจและเกิดความเชื่อมโยง
ทางอารมณ์ในการค้นหาข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์แล้วเกิดประสบการณ์ทางด้านสุนทรียภาพอย่างแท้จริง แต่เมื่อ
ลูกค้าพบว่าการตลาดแบบออนไลน์ได้รับประสบการณ์เชิงลบหรือรู้สึกไม่พึงพอใจก็จะส่งผลให้ ปฏิสัมพันธ์เป็นลบ
มีความน่าเบื่อ ส่งผลต่อมิติทางเครือข่ายทางสังคมในทางลบ และทาให้ได้รับประสบการณ์ที่ไม่น่าจดจาตามมา
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ประสบการณ์ออนไลน์ของลูกค้าโรงแรมบูติกนั้นเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ขั้นตอน
การตัดสินใจเลือกเข้าพักในโรงแรมจนกระทั่งลงชื่ออกจากโรงแรม ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆในชุมชนออนไลน์
หากลูกค้าพบว่า เรื่องราวที่ค้นพบผ่านโลกออนไลน์นั้นมีประโยชน์มีคุณค่าก็จะเกิดการแชร์เรื่องราวบอกต่อในสื่อ
ออนไลน์ต่อไป รวมถึงการที่ลูกค้าได้รับประสบการณ์จากช่องทางออนไลน์ที่ดีและน่าจดจาก็จะเกิดความเชื่อมโยง
ด้านอารมณ์และพฤติกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ในการบอกเล่าเรื่องราวออกไปสู่สังคมออนไลน์ อย่างไรก็ตามหาก
ลูกค้าได้รับประสบการณ์ในการเข้าพักโรงแรมบูติกที่ไม่น่าจดจาจะส่งผลในเครือข่ายสังคมออนไลน์ในทางลบต่อไป
แนวคิดการสร้างความเชื่อมั่นและความผูกพันกับตราสินค้าอย่างลึกซึ้งของลูกค้าที่มาใช้บริการในโรงแรมบูติก
(Customer Brand Engagement in Boutique Hotel Concept)
Kumar et al. (2010) ได้ใ ห้ค วามหมายของการสร้า งความผู กพัน ระหว่ างลูกค้ ากั บโรงแรม หมายถึ ง
การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ลึ ก ซึ้ ง ระหว่ า งลู ก ค้ า กั บ โรงแรม โดย Hollebeek (2011a) ได้ ก ล่ า วว่ า การสร้ า ง
ความเชื่อมั่นและผูกพันกับตราสินค้าอย่างลึกซึ้ง ของลูกค้า ถือเป็น ระดับของการโน้มน้าวใจลูกค้าแต่ละบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับตราสินค้า และบริบทของลูกค้าแต่ละราย โดยมีลักษณะของมิติทางปฏิบัติ ความเชื่อมโยงทางอารมณ์
จากมุมมองหลายมิติที่ได้กล่าวมาของการสร้างความเชื่อมั่นและผูกพันกับตราสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
Brodie et al. (2011, 2013) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมกับแบรนด์ ลูกค้าได้รับการกล่าวถึงเป็นโครงสร้างหลายมิติ
ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านปัญญา องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรู้สึก และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม
(Hollebeek, 2011b) โดยที่ Hollebeek et al. (2014) กล่าวว่า ปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้านั้นถือเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของความผู ก พั น ของผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ ตราสิ น ค้ า ซึ่ ง หมายถึ ง ความเกี่ ย วข้ อ งของมิ ติ เ ชิ ง สั ม พั น ธ์ ด้ ว ย
สอดคล้องกับ Hoyer et al. (2010); Brodie et al. (2013) ซึ่งได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันว่า การมีส่วนร่วมกับแบรนด์
ของลูกค้าจะทาให้ช่วยเพิ่มความพึงพอใจของตราสินค้าและความภักดีต่อตราสินค้า รวมถึงมอบประสบการณ์แบ
รนด์ที่ไม่ซ้าใครและน่าจดจาอีกด้วย โดย Bowden (2009) และ Vivek et al. (2012) ได้ให้มุมมองของการสร้าง
ความผูกพันระหว่างลูกค้ากับโรงแรมว่า เป็นกระบวนการทางจิตวิทยา ซึ่งประกอบด้วยด้านความคิดและอารมณ์
ซึ่ง Bowden (2009a) ได้กล่าวถึงความผูกพันและกระบวนการเกิดซ้านั้นเริ่มต้นจากความพึงพอใจของลูกค้าและ
ปิดท้ายด้วยความจงรักภักดีของลูกค้าที่เปลี่ยนผ่านเส้นทางจากความมุ่งมั่นทางอารมณ์ ความไว้วางใจ การมีส่วน
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ร่ ว ม และความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ในขณะที่ ลู ก ค้ า รายใหม่ ที่ มี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ ถู ก คาดคะเนผลได้ ผ ลเสี ย ก่ อ น
(calculative commitment) โดยส่วนใหญ่เป็นความคิดเข้าใจตามปกติ ส่วนความมุ่งมั่นทางอารมณ์ (affective
commitment) โดยส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องและแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานทางอารมณ์มากขึ้นสาหรับการซื้อซ้า
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า หากลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรมบูติกได้รับประสบการณ์ที่น่าจดจาจาก
การมาใช้บริการในโรงแรมแล้ว ลูกค้าจะมีความเชื่อมั่นและผูกพันกับโรงแรมอย่างลึกซึ้ง โดยความผูกพันของลูกค้า
มีพื้นฐานมาจากความพึงพอใจที่ แ ละความรู้ สึกที่ดีให้กั บ โรงแรมบู ติกนั้น ดัง นั้นโรงแรมบูติกควรมี การจัดการ
ในการรักษาลูกค้า ที่มาใช้บริการให้เกิดความเชื่อมั่นในโรงแรมอย่างยั่งยืน โดยการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจา
ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เมื่อลูกค้าได้เข้าพักในโรงแรม รวมถึงหลังจากที่ได้มาใช้บริการที่โรงแรมแล้ว ก็ควร
มีก ารติด ต่อ กับ ลูก ค้า ในช่อ งทางต่า ง ๆ อยู่ เสมอ เพื่อ น าเสนอข้ อมู ลข่ าวสาร โปรโมชั่ นต่ างๆ ให้ กับ ลูก ค้า อยู่
สม่าเสมอ
แนวคิดการรับรู้คุณค่าตราสินค้าในโรงแรมบูติก (Brand Equity in Boutique Hotel Concept)
การรับรู้คุณค่าตราสินค้าของลูกค้าประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ ความภักดีต่อตราสินค้า ความเชื่อมโยงของ
ตราสินค้า การรับรู้ของตราสินค้า และการรับรู้คุณภาพ (Im et al., 2012) ซึ่ง Aaker (1991) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า
มิติของคุณค่าของตราสินค้านั่นคือนิยามของ “ความภักดีที่มีต่อตราสินค้า” นั่นคือการเชื่อมโยงลูกค้าพัฒนาร่วมกับ
ตราสินค้า เพื่อนาไปสู่การต่อต้านด้านทัศนคติของลูกค้าต่อการเปลี่ยนแปลงในทางตรงกันข้าม คุณภาพการรับรู้คือ
การรับรู้ของลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพการบริการหรือความเหนือกว่าของการบริการ นอกจากนี้ ความเชื่อมโยงของ
ตราสินค้ายังถูกกาหนดให้เป็นองค์ประกอบที่เชื่อมโยงสู่ความทรงจาที่ดีของลูกค้า
แนวคิ ดเรื่อ งตราสินค้า ยังมีค วามเชื่อมโยงกั บลูกค้ า ซึ่ง ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ Keller (2003)
ได้กล่าวว่า ความแตกต่างของเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้าหรือบริการจะทาให้ลูกค้าเกิดความรู้ความเข้าใจที่มีต่อ
ตราสินค้า ซึ่งถือเป็นการตลาดของตราสินค้านั้นด้วย นอกจากนั้น Prasad and Dev (2000) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า
องค์กรจะต้องทาความเข้าใจถึงสิ่งที่ลูกค้าเป้าหมายต้องการ รวมไปถึง การรับรู้ต่อคุณค่าตราสินค้า ซึ่ง ถือเป็น
รูปแบบของลักษณะพฤติกรรมและจิตใจของลูกค้า ดังนั้น García et al. (2018) ได้สรุปว่า คุณค่าของตราสินค้า
ในเชิงบวกจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ต่อตราสินค้า ในกรณีที่เกิดการเปรียบเทียบกับธุรกิจสินค้าหรือ
บริ การชนิ ดเดีย วกัน ซึ่ ง Keller (2003); Atilgan et al. (2005) ได้ก ล่ าวว่า คุ ณ ค่า ของตราสิ น ค้า เชิ ง บวกมี ผ ล
โดยตรงต่อการมาใช้บริการของลูกค้าและยัง ทาให้เกิดการเพิ่มรายได้และผลกาไรขององค์กรได้อีกด้วย อีก ทั้ง
Cobb-Walgren et al. (1995) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าคุณค่าของตราสินค้าจะมีอิทธิพลทางตรงต่อ ความพึงพอใจของ
ลูกค้า การตัดสินใจซื้อและการเลือกใช้บริการในตราสินค้านั้นๆ จากที่กล่าวมานั้น คุณค่าของตราสินค้าจึงถือเป็น
การประเมินประสิทธิภาพของตลาดเชิงประสบการณ์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี
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โดยที่ Berry (2000) ได้กล่าวว่า สิ่งสาคัญของคุณค่าตราสินค้าในงานบริการคือการเชื่อมโยงสู่ลักษณะ
ทั่วไปของงานบริการ อาทิเช่น การบริการเป็นสิ่ง ที่จับต้องไม่ไ ด้ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การให้ความสาคัญ คุณค่า
ของตราสินค้าในงานบริการ ถือเป็นสิ่งที่สาคัญเพื่อเกิดการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าในอนาคต และยังช่วยเพิ่ม
ความมั่นในในตราสินค้าให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในผู้ที่ไม่เคยมาใช้บริการก่อนหน้าอีกด้วย
สาหรับในภาคส่วนธุรกิจโรงแรมนั้น หากโรงแรมมีคุณค่าตราสินค้าในเชิง บวกจะส่ง ผลให้อัตราการเข้าพักและ
รายได้สูงขึ้น (Forgacs, 2003) อีกทั้ง Kim, and Kim (2005) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก
ระหว่างตราสินค้าและผลตอบแทนทางการเงิน จะทาธุรกิจโรงแรมเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน และ Cobb-Walgren
et al. (1995), Fung and King (2010) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่โรงแรมมีคุณค่าตราสินค้าในระดับที่ดีเยี่ยมจะทา
ให้ได้รับผลตอบแทนทางการเงินสูง เป็นผลมาจากลูกค้ามีความพึง พอใจในตราสินค้า เมื่อได้รับประสบการณ์ต่อ
โรงแรมเมื่อได้เข้าพักและเกิดจากตัดสินใจเลือกใช้ซ้าในอนาคต
ดั ง นั้ น Yoo and Donthu (2001) ได้ ก ล่ า วว่ า การพั ฒ นาคุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ถื อ เป็ ย ส่ ว นส าคั ญ ใน
การตัดสินใจซื้อผ่านประสบการณ์ที่ได้รับของลูกค้า โดยที่ Sabiote and Ballester (2011) ได้กล่าวว่า สินค้าหรือ
การบริการควรมีการเชื่อมโยงประสบการณ์ของของสินค้าให้กับลูกค้าให้เกิดความผู กพัน ซึ่ง Cleff et al. (2014)
ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การตลาดเชิงประสบการณ์นั้นจะเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับโรงแรม รวมถึงเป็นความเชื่อมโยง
ระหว่างประสบการณ์ทางด้านออฟไลน์จากการเข้าพักในโรงแรมบูติกและขั้นตอนการตัดสินใจจองห้องพักผ่าน
ระบบออนไลน์ก่อนการเข้าพัก เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณต่าตราสินค้าของโรงแรมบูติกที่มีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวอย่างลึกซึ้ง
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า เมื่อลูกค้าได้รับรู้คุณค่าของตราสินค้าของโรงแรมบูติกอย่างลึกซึ้งแล้วนั้น
จะเกิดความภักดีต่อตราสินค้า โดยผู้ประกอบการโรงแรมบูติกเองควรเรียนรู้การจัดการในการเชื่อมโยงการตลาด
เชิ ง ประสบการณ์ทั้ งในรูป แบบออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อ สร้า งคุณ ภาพการรับ รู้ ของลูก ค้า เกี่ย วกับ คุ ณภาพ
การบริการหรือความเหนือกว่าของการบริการในโรงแรมบูติกซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อยู่แล้ว จึงจะทาให้
เกิดการสร้างความทรงจาที่ดีให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการกลับมาใช้บริการซ้าและเกิดการบอกต่อได้อีกด้วย
บทสรุป
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จากการศึกษาบทความวิชาการนี้ตามแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ของโรงแรมบูติก พบว่า ควรเริ่ม
จากการเข้าใจถึงความหมายที่แท้ จริงของโรงแรมบูติก ซึ่ง หมายถึงที่พักแรมที่มีความแตกต่างและโดดเด่น เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งการออกแบบและบริการที่ถูกปรับเปลี่ยนตามกระแสแฟชั่นและแนวคิดของผู้ประกอบการ
มีความจาเพาะสาหรับกลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการสินค้าหรือบริ การอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษ โดยสอดคล้อง
กับความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่คาดหวัง จะได้รับ “ประสบการณ์” จากการเข้าพักที่ทาให้รู้สึกแปลก
ใหม่และตื่นตาตื่นใจอยู่เสมอ ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมบูติกจาเป็นต้องให้ความสาคัญในเรื่อง “การตลาด
เชิงประสบการณ์ ของตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าของโรงแรมบูติก ” ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการจัดการกับการ
สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าผ่านตัวตนของความเป็นตราสินค้าของโรงแรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์แบบไม่
เหมือนใคร โดยแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์นั้น ได้ให้ความสาคัญกับมุมมองการส่งมอบประสบการณ์ที่น่า
จดจาให้แก่ลูกค้าในระหว่างที่พักอาศัยในโรงแรม ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าพักเกิดอารมณ์
รู้สึกประทับใจที่ได้สัมผัสการบริการที่คงความเป็นเอกลักษณ์และแตกต่าง นอกเหนือจากนั้น สิ่งที่ขาดไม่ไ ด้ไ ด้
ปัจจุบันคือการยัง เชื่อมโยงประสบการณ์การรับรู้ต่างๆของลูกค้าในรูปแบบการตลาดออนไลน์เชิง ประสบการณ์
มาร่ว มด้ วย ซึ่ง ถือ เป็ น การสร้า งประสบการณ์ อี ก ช่อ งทางหนึ่ ง ที่ข าดไมได้เ ลย ส าหรั บการตลาดออนไลน์เ ชิ ง
ประสบการณ์มุ้งเน้นศึกษาการใช้สื่อออนไลน์ของลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกเข้าพักในโรงแรม จนกระทั่ง
ลงชื่อออกจากโรงแรมผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ในชุมชนออนไลน์ จนเกิดการแชร์เรื่องราวและความประทับใจ
ออกไปในสื่อโซเชียลต่าง ๆ ซึ่งจะเห็นว่าการตลาดประสบการณ์นั้นมีความเชื่อมโยงทั้งมิติการสร้างประสบการณ์ทั้ง
ในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อตราสินค้าของโรงแรม
อย่างไรก็ตามสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสาหรับการศึกษาเรื่อง การตลาดเชิงประสบการณ์ตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อ
คุณค่าของโรงแรมบูติก จะต้องมีการเชื่อมโยงด้านอารมณ์และพฤติกรรมของลูกค้าผ่านมิติแนวคิดการสร้างความ
เชื่อมั่นและความผูกพันกับตราสินค้าอย่างลึกซึ้งของลูกค้า ในขั้นตอนสุดท้ายหลักจากที่ลูกค้าได้ตัดสินใจเข้าพัก
และมาใช้บริการในโรงแรมบูติกแล้วก็จะได้รับประสบการณ์ที่น่าจดจา จึง ทาให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและความ
ผูกพันกับโรงแรมอย่างลึกซึ้ง โดยความผูกพันของลูกค้านั้นมีพื้นฐานมาจากความพึงพอใจที่และความรู้สึกที่ดีให้กับ
โรงแรมบูติก ส่งผลให้เกิดการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของโรงแรมในแง่การจงรักภักดีและการบอกในด้านที่ดี จึงสรุป
ได้ว่า เมื่อผู้ประกอบการโรงแรมบูติก สามารถส่ง มอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ใหม่ และมีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว แล้ว จะทาให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างตราสินค้าของโรงแรมบูติกของตนให้มีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวที่ แตกต่างจากคู่แข่ง ทาให้เกิดการสร้างความประทับใจต่อคุณค่าของตราสินค้า และเกิดความภักดีต่อ
องค์กรของลูกค้าที่มาใช้บริการ พร้อมทั้งบอกเล่าประสบการณ์ที่ได้รับเชิงบวกจากการเข้าพักในโรงแรมบูติกให้กับ
คนที่รู้จักและในเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อไปได้อย่างยั่งยืน
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