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บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัครัง้นี้มุ่งศึกษาความสมัพันธ์ขององค์ประกอบเวบ็ไซต์ตัวแทนผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยว 
พฤติกรรมการส ารองที่พัก และพฤติกรรมการใช้บริการผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอื่นๆ ภายในประเทศของ
นักท่องเที่ยวสตรชีาวไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ประกอบดว้ย ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 
และการวเิคราะหส์มัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 ผลการวิจยัพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี มีสถานภาพโสด มจี านวน
สมาชิกในครอบครัว 4 คนขึ้นไป ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนักงาน
บรษิัทเอกชน มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 15,001 - 30,000 บาท และ มีประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง   
(ในระยะเวลา 1 ปี) จ านวน 4 ครัง้ขึน้ไป 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) นักท่องเที่ยวสตรชีาวไทยที่มีสถานภาพสมรส และประสบการณ์
เดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตนเองในระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมาที่แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารส ารองทีพ่กัผ่าน
ทางเวบ็ไซต์ตวัแทนผูใ้ห้บรกิารทางการท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 2) ปัจจยั
องค์ประกอบของเว็บไซต์ มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการส ารองที่พักผ่านทางเว็บไซต์ตัว แทนผู้
ให้บริการทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสตรีชาวไทย โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ระดับ
ความสมัพนัธ์ปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 3) พฤตกิรรมการใช้บรกิารส ารองที่พกัผ่านทาง
เวบ็ไซต์ตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทางการท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่วสตรีชาวไทย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใช้
บริการผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอื่นๆ โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ระดับความสมัพันธ์ต ่ า อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เช่นเดยีวกบัการแนะน าหรอืบอกต่อใหผู้อ้ื่นใชบ้รกิารผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วอื่นๆ 
 
ค าส าคญั: เวบ็ไซตต์วัแทนการท่องเทีย่ว ส ารองทีพ่กั นกัท่องเทีย่วสตร ี
 
 
 

                                                           
1 สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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Abstract 
 
 The purpose of this research was aimed at studying the correlation of travel agency website 
composition, accommodation reservations and the usage of other tourism products for domestic tourism 
among Thai female tourists.  Questionnaires were used for data collection. The statistics used for data 
analysis were percentage, arithmetical mean, standard deviation, t-test, one way analysis of variance and 
Pearson product moment correlation coefficient. According to the findings, the majority of the 
respondents were females aged between 30 to 39 years old, held single marital status, had four or more 
members in their family, held Bachelor’s degree or equivalent, worked as private company staffs, earned 
a monthly income between 15, 001 to 30, 000 Baht and had four or more times of self-traveling 
experience in the previous. 
 The results of hypothesis testing are 1) Thai female tourists with different marital status and self-
traveling experience had differences in terms of reserving accommodation through travel agency 
websites at a statistically significant level of 0.05. 2) The factors of 7C website composition have 
moderately correlated in the same direction with accommodation reservation behavior through travel 
agency websites among Thai female tourists at 0.05 statistically significance. 3) Accommodation 
reservations among Thai female tourists have correlated in the same direction as the usage of other 
tourism products at a low level at 0.05 statistically significance as well as introducing or telling others to 
use other tourism products correlated in the same direction and also at a low level. 
 
Keyword: Travel Agency Website, Accommodation Reservations, Female Tourists 
 
บทน า 
 ปัจจุบนัมสีถติบิ่งชีว้่าผูห้ญงิเริม่เป็นแรงขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเทีย่วมากขึน้เรื่อยๆ ทัง้นี้อาจเป็นผล
จากการได้รบัประโยชน์จากการสบืค้นและใช้งานอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์หลายแห่งได้รวบรวมข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยกนั รวมถึงผลงานการเขียนเล่าถึงประสบการณ์การท่องเที่ยวของบล็อกเกอร์หลายท่าน     
ช่วยผลกัดนัใหก้ารท่องเทีย่วอสิระเป็นทีน่ิยมในหมู่นักท่องเทีย่วหญงิมากยิง่ขึน้ ซึง่จะเปิดโอกาสใหน้ักท่องเทีย่ว
หญิงได้รู้จ ักและเข้าใจจุดหมายปลายทางดีขึ้น ช่วยให้การวางแผนเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองเป็นเรื่อง                 
ทีไ่ม่ยุ่งยากอกีต่อไป ทัง้ยงัท าใหเ้กดิความรูส้กึปลอดภยั เนื่องจากขอ้มลูบางสว่นทีไ่ดร้บัมานัน้มาจากนกัท่องเทีย่ว
ทีเ่ป็นหญิงเช่นกนั นักท่องเที่ยวหญิงจ านวนมากจงึหนัมาใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อช่วยอ านวยความสะดวก           
ในการเตรยีมความพรอ้มก่อนการเดนิทาง ช่วยในการส ารองทีพ่กัล่วงหน้ารวมไปถงึการใชบ้รกิารจองตัว๋เครื่องบนิ 
รา้นอาหาร และเลอืกใชบ้รกิารผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วอื่นๆผ่านทางระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์
 เวบ็ไซต์ผู้ให้บรกิารทางการท่องเทีย่วไดใ้ชค้วามพยายามในการพฒันารปูแบบเพื่ออ านวยความสะดวก
แก่นกัท่องเทีย่ว ซึง่นอกเหนือจากขอ้เสนอต่างๆ และราคาทีพ่กัทีน่กัท่องเทีย่วสามารถคน้หาขอ้มูลทีส่ าคญัของแต่
จุดหมายปลายทางด้วยตนเองได้แล้ว ยงัมีการน าเสนอรายละเอยีดผลติภัณฑ์การท่องเที่ยวอื่นๆ ซึ่งเป็นธุรกิจ
เกีย่วเน่ือง อาทเิช่น บรกิารน าเทีย่ว รถเช่า รา้นอาหาร รวมทัง้กจิกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเพิม่จุดขายใหก้บัธุรกจิ 
ทัง้ยงัสามารถแบ่งปันประสบการณ์หลงัการเดินทางให้กบัผู้อื่นหรอืแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกนัได ้             
การพฒันาระบบขอ้มลูบนเครอืขา่ยออนไลน์ใหม้คีวามครบถว้นและสะดวกในการใชง้านมากขึน้น้ีช่วยในการสบืคน้
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และใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลทีค่รบครนัในจุดเดยีว ทัง้ยงัเป็นการสรา้งความมัน่ใจในการเดนิทางใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว
ไดอ้กีทาง 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการส ารองที่พักผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวของ
นกัท่องเทีย่วสตรชีาวไทยโดยจ าแนกตามลกัษณะสว่นบุคคลอนัประกอบดว้ย อายุ อาชพี สถานภาพสมรส จ านวน
สมาชกิในครอบครวั ระดบัการศกึษา รายได ้และประสบการณ์เดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตนเอง 
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธท์างดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซตอ์นัประกอบดว้ย รปูลกัษณ์ การออกแบบเนื้อหา 
ความเป็นชุมชน การปรบัใหต้รงตามความตอ้งการเฉพาะ การตดิต่อสือ่สาร การเชื่อมโยง และการออกแบบการท า
ธุรกรรม กบัพฤตกิรรมการส ารองทีพ่กัผ่านทางเวบ็ไซต์ตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทางการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วสตรี
ชาวไทย 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการส ารองที่พักกับพฤติกรรมการใช้บริการผลิตภัณฑ์           
การท่องเทีย่วอื่นๆ ของนกัท่องเทีย่วสตรชีาวไทยผ่านทางเวบ็ไซตต์วัแทนผูใ้หบ้รกิารทางการท่องเทีย่ว 
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
  1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
   1.1 ลกัษณะสว่นบุคคล 
    1.1.1 อาย ุ
     1.1.1.1 20 – 29 ปี 
     1.1.1.2 30 – 39 ปี 
     1.1.1.3 40 – 49 ปี 
     1.1.1.4 50 – 59 ปี 
    1.1.2 อาชพี 
     1.1.2.1 นกัเรยีน / นกัศกึษา 
     1.1.2.2 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
     1.1.2.3 พนกังานบรษิทัเอกชน 
     1.1.2.4 ประกอบธุรกจิสว่นตวั 
     1.1.2.5 อื่นๆ โปรดระบุ  ........................... 
    1.1.3 สถานภาพสมรส 
     1.1.3.1 โสด 
     1.1.3.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
     1.1.3.3 หย่ารา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่ 
    1.1.4 จ านวนสมาชกิในครอบครวั 
     1.1.4.1 อาศยัอยู่คนเดยีว 
     1.1.4.2 2 คน 
     1.1.4.3 3 คน 
     1.1.4.4 4 คนขึน้ไป 
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    1.1.5 ระดบัการศกึษา 
     1.1.5.1 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
     1.1.5.2 ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 
     1.1.5.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี
    1.1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
     1.1.6.1 ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั15,000 บาท 
     1.1.6.2 15,001 – 30,000 บาท 
     1.1.6.3 30,001 – 45,000 บาท 
     1.1.6.4 45,001 – 60,000 บาท 
     1.1.6.5 60,001 – 75,000 บาท 
     1.1.6.6 75,001 บาทขึน้ไป 
    1.1.7 ประสบการณ์เดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตนเอง 
     1.1.7.1 1 ครัง้ 
     1.1.7.2 2 ครัง้ 
     1.1.7.3 3 ครัง้ 
     1.1.7.4 4 ครัง้ขึน้ไป 
   1.2 องคป์ระกอบของเวบ็ไซต ์
    1.2.1 รปูลกัษณ์ 
    1.2.2 การออกแบบเน้ือหา 
    1.2.3 ความเป็นชุมชน 
    1.2.4 การปรบัใหต้รงตามความตอ้งการเฉพาะ 
    1.2.5 การตดิต่อสือ่สาร 
    1.2.6 การเชื่อมต่อเชื่อมโยง 
    1.2.7 การออกแบบการท าธุรกรรม 
  2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
   2.1 พฤตกิรรมการส ารองทีพ่กัผ่านทางเวบ็ไซตต์วัแทนผูใ้หบ้รกิารทางการท่องเทีย่ว 
   2.2 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วอื่นๆ 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. นักท่องเที่ยวสตรีชาวไทยที่มีลกัษณะส่วนบุคคล อันประกอบด้วย อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส 
จ านวนสมาชกิในครอบครวั ระดบัการศกึษา รายได ้และประสบการณ์เดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตนเองทีแ่ตกต่างกนั 
มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารส ารองทีพ่กัผ่านทางเวบ็ไซตต์วัแทนผูใ้หบ้รกิารทางการท่องเที่ยวทีแ่ตกต่างกนั 
 2. องคป์ระกอบของเวบ็ไซต์ อนัประกอบดว้ย รูปลกัษณ์ การออกแบบเน้ือหา ความเป็นชุมชน การปรบั
ให้ตรงตามความต้องการเฉพาะ การติดต่อสื่อสาร การเชื่อมต่อเชื่อมโยง และการออกแบบการท าธุรกรรม               
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารส ารองทีพ่ ักผ่านทางเวบ็ไซต์ตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทางการท่องเที่ยวของ
นกัท่องเทีย่วสตรชีาวไทย 
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 3. พฤติกรรมการใช้บริการส ารองที่พักผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยว             
ของนักท่องเที่ยวสตรีชาวไทย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการผลิตภัณฑ์การท่องเที่ ยวอื่นๆ              
ของนกัท่องเทีย่วสตรชีาวไทย 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 องคป์ระกอบของเวบ็ไซต ์7Cs 
 ศริิวรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 77) ได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกบัลกัษณะของเวบ็ไซต์ที่ดีควรมี
องคป์ระกอบทีส่ าคญั 7 ประการ หรอื 7Cs ไวด้งันี้ 
 1. องคป์ระกอบ หรอื รูปลกัษณ์ (Context) ประกอบดว้ยการจดัผงัและการออกแบบ ถือเป็นส่วนส าคญั
และเป็นหวัใจหลกัอนัดบัหนึ่งของการทีจ่ะท าใหเ้วบ็ไซต์ดูน่าสนใจ โดยรูปแบบของขอ้มูลทีใ่หบ้รกิารในเวบ็ไซต์มี
ทัง้ตวัหนงัสอื เสยีง รปูภาพ ซึง่ลกัษณะของขอ้มูลทีด่คีวรเป็นขอ้มลูใหม่ มคีวามถูกต้อง มีการอา้งองิถงึแหล่งทีม่า
ของขอ้มลู 
 2. สว่นประกอบทีเ่ป็นเนื้อหา (Content) ประกอบดว้ยเน้ือหาทีน่ าเสนอในเวบ็ไซตใ์นรปูแบบของตวัอกัษร 
รวมถึงมีภาพประกอบ มีการใช้เสยีง และไฟล์วดีโีอ เพื่อให้เวบ็ไซต์มคีวามน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้
ผูบ้รโิภคมคีวามตื่นตาตื่นใจ และไม่เกดิความเบื่อหน่ายขณะใช้เวบ็ไซต์ในการหาขอ้มูลที่ต้องการ หรอืเพื่อสรา้ง
ความบนัเทงิใหก้บัตนเอง 
 3. เป็นทีส่ าหรบัชุมนุมชนหรอืสงัคมเวบ็ไซต์ (Community) คอื การรวมตวัของกลุ่มคนจ านวนหนึ่งที่อยู่
ร่วมกนัภายใตส้ถานทีห่นึ่งๆ โดยมกีารพดูคุยหรอืท ากจิกรรมร่วมกนัภายในสถานทีแ่ห่งนัน้ แต่หากพูดถงึการเกดิ
สงัคมในโลกออนไลน์ถือเป็นบรกิารรูปแบบหนึ่งที่สามารถน ามาใช้และสร้างให้เกิดสงัคมได้ ซึ่งผู้ที่เขา้มาอยู่ใน
สงัคมภายในเวบ็ไซต์จะรู้สกึว่าเวบ็ไซต์นัน้ๆเหมอืนกบัสงัคมอกีสงัคมหนึ่งที่สามารถเขา้ไปมปีฏสิมัพนัธ์ มกีาร
พูดคุย ท ากจิกรรมต่างๆ กบัคนอื่นในเวบ็ไซต์นัน้ได ้ทัง้หมดนี้ก่อใหเ้กดิความสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้ชบ้รกิารทีอ่ยู่ใน
สงัคมของเวบ็ไซต์ การมสีงัคมในเวบ็ไซต์จะช่วยท าใหเ้วบ็ไซต์มผีูเ้ขา้มาใชอ้ย่างต่อเนื่อง มอีงคป์ระกอบในส่วนที่
เป็นเนื้อหาหรอืขอ้มลูทีไ่ดม้าจากผูบ้รโิภค ซึง่ถือเป็นขอ้มลูทีเ่จา้ของเวบ็ไซต์ไม่ต้องเป็นผูผ้ลติ ท าใหล้ดต้นทุนและ
เวลาในการหาขอ้มูลมาใส่ในเวบ็ไซต์ โดยขอ้มูลเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบและกลุ่มคนที่เขา้มาอยู่ใน
สงัคมของเวบ็ไซต ์องคป์ระกอบในการสรา้งสงัคมในเวบ็ไซตม์หีลายรปูแบบในการน ามาใช้ 
 4. การท าใหต้รงกบัความต้องการเฉพาะของลูกคา้ (Customization) คอื รปูแบบการใหบ้รกิารทีส่ามารถ
ปรบัแต่งการใช้งานให้มคีวามเหมาะสมกบัผู้ใช้บรกิารภายในเวบ็ไซต์ เนื่องจากเวบ็ไซต์เป็นช่องทางการสื่อสาร             
ทีแ่ตกต่างจากช่องทางอื่นๆ โดยสามารถปรบัแต่งรปูแบบของขอ้มูลใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดอ้ย่างด ีและ
ยงัสามารถเขา้ใจพฤตกิรรมของผู้ใช้ได้จากการเกบ็ขอ้มูลของผูใ้ชผ้่านทางเวบ็ไซต์เมื่อมกีารเขา้ใช้บรกิารภายใน
เวบ็ไซตน์ัน้ๆ การปรบัแต่งเวบ็ไซตใ์หต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชส้ามารถท าไดห้ลายรปูแบบ ดงันี้ 

5. การสื่อสาร (Communication) เป็นการพิจารณาถึงวิธีการที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเวบ็ไซต์ได้ง่ายและ
รวดเรว็ เป็นการสื่อสารแบบสองทางหรอืเป็นช่องทางในการสื่อสารและตดิต่อกบัผูใ้ชเ้วบ็ไซต์ และนอกเหนือจาก
การสื่อสารผ่านเวบ็ไซต์อย่างเดยีวยงัมชี่องทางอื่นๆที่สามารถเขา้ถงึขอ้มูลในเวบ็ไซต์  เพราะยิง่มชี่องทางในการ
สือ่สารกบัผูบ้รโิภคมากเท่าไหร่กจ็ะท าใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูและบรกิารในเวบ็ไซตไ์ดม้ากขึน้เท่านัน้ ตวัอย่าง
ช่องทางอื่นๆ ทีส่ามารถน ามาใชร้่วมกบัเวบ็ไซตใ์นการเขา้ถงึขอ้มลูทีอ่ยู่ในเวบ็ไซต ์ไดแ้ก่ 
 6. การเชื่อมโยง (Connection) คอื ช่องทางในการสือ่สารและตดิต่อกบัผูใ้ชบ้รกิารในเวบ็ไซตแ์ละรวมลงิค์
เวบ็ไซต์ เป็นการรวบรวมรายชื่อเวบ็ไซต์ทีน่่าสนใจและแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถคน้หาเวบ็ไซต์          
ทีต่อ้งการไดอ้ย่างง่าย บางครัง้จะมคี าอธบิายหรอืบรกิารในเวบ็ไซตน์ัน้ๆ ดว้ย 
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 7. การค้า (Commerce) เป็นการค้าขายผ่านเว็บไซต์ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเว็บไซต์ได ้            
อีคอมเมิร์ซหรือการค้าอาจเป็นชิ้นส่วน (Module) ชิ้นหนึ่งที่สามารถน าไปเพิ่มหรือเสริมให้กับเว็บไซต์ได้                  
ทุกประเภท เพื่อท าให้เว็บไซต์มีบริการหรือมีข้อมูลที่หลากหลายให้กับผู้ใช้บริการภายในเว็บไซต์ แต่ทัง้นี้                
ควรพิจารณาถึงองค์ประกอบที่จะช่วยให้การท าอคีอมเมิรซ์ประสบความส าเรจ็ โดยพจิารณาถึงการเลอืกสนิค้า              
ใหต้รงกบักลุ่มคนทีเ่ขา้มาใชเ้วบ็ไซต ์เพราะโอกาสทีล่กูคา้จะซือ้สนิคา้จะมมีากขึน้ 
 ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว 
 จิตตานันท์ ติกุล และคณะ (2550: 10) ได้ให้ความหมายว่า ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว คือ สนิค้าหรือ
บรกิารทีเ่กีย่วกบัการท่องเทีย่วทีส่ามารถตอบสนองความพอใจของผูบ้รโิภคหรอืผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการใช้
สนิค้าหรือบรกิารที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนัน้ๆ โดยลกัษณะของสนิค้าหรอืบริการที่เกี่ยวกบัการท่องเที่ยวนัน้                
มทีัง้ทีส่ามารถจบัตอ้งไดแ้ละมตีวัตนหรอืทีไ่ม่สามารถจบัตอ้งได้ 
 พยอม ธรรมบุตร (2546: 1-3) ซึ่งได้แบ่งองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเป็น 5 ประเภท ดงันี้ 1) แหล่ง
ท่องเทีย่ว (Attractions) 2) ความสะดวกในการเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่ว (Accessibility) 3) สิง่อ านวยความสะดวกใน
การต้อนรบั ได้แก่ ที่พักแรมและอาหาร เพื่อรองรบันักท่องเที่ยวที่ต้องค้างคืน (Accommodation) 4) กจิกรรม 
(Activities) การท่องเที่ยวและกิจกรรมนันทนาการ (Tourist activities และ Recreational activities) และ                 
5) สว่นประกอบอื่นๆ หรอืบรกิารเบด็เตลด็ (Ancillary) 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนจงึก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการค านวณแบบ             
ไม่ทราบค่าประชากร (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2546: 26) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ทีร่อ้ยละ 95 โดยมกีารยอมใหเ้กดิการ
คลาดเคลื่อนในกลุ่มตวัอย่างไม่เกนิรอ้ยละ 5 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 385 คน และจงึเพิม่จ านวนกลุ่มตวัอย่างในการ
ส ารวจอกี 15 คน ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างส าหรบังานวจิยัครัง้นี้เท่ากบั 400 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง ทีไ่ดจ้ากการสุม่ตวัอย่างมขี ัน้ตอนดงันี้ 
 ขัน้ท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
นักท่องเที่ยวสตรชีาวไทยซึ่งอาศยัอยู่ในประเทศไทย โดยระบุว่าต้องเคยมปีระสบการณ์เดนิทางท่องเที่ยวด้วย
ตนเองในระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมาเป็นอย่างน้อย และเคยใชบ้รกิารส ารองทีพ่กัผ่านทางเวบ็ไซต์ตวัแทนผูใ้หบ้รกิาร
ทางการท่องเทีย่ว 
 ขัน้ท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) โดยใชแ้บบสอบถาม
กบัผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามในการวจิยัครัง้นี้จนครบตามจ านวนทีต่อ้งการ 
 
ผลการวิจยั 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อายุ อาชพี สถานภาพ
สมรส จ านวนสมาชกิในครอบครวั ระดบัการศกึษา รายได ้และประสบการณ์เดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตนเอง 
 อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 30-39 ปี มีจ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 
รองลงมาคอือายุ 20-29 ปี มจี านวน 153 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.25  
 สถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด มจี านวน 306 คน คดิเป็นรอ้ยละ 76.50 
รองลงมาคอืสถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั มจี านวน 91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.75  
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 จ านวนสมาชิกในครอบครวั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครวั 4 คนขึ้นไป
จ านวน 242 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.50 รองลงมาคอื มจี านวนสมาชกิในครอบครวั 2 คน จ านวน 62 คน คดิเป็น  
รอ้ยละ 15.50  
 ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า               
จ านวน 234 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.50 รองลงมาคอืมรีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 159 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 39.75 
 อาชพี พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน จ านวน 272 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 68.00 รองลงมาคอืขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิจ านวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.50 
 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ในช่วง15,001– 30,000 บาท 
จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.25 รองลงมาคือมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง  30,001 – 45,000 บาท 
จ านวน 119 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.75 
 ประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่            
มปีระสบการณ์เดนิทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง 4 ครัง้ขึน้ไป มีจ านวน 145 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.25 รองลงมาคอื             
2 ครัง้ มจี านวน 107 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.75 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อองค์ประกอบเว็บไซต์ 7C ได้แก่ 
รูปลกัษณ์ การออกแบบเนื้อหา ความเป็นชุมชน การปรบัให้ตรงตามความต้องการเฉพาะ การติดต่อสื่อสาร           
การเชื่อมต่อเชื่อมโยง และการออกแบบการท าธุรกรรม ของเวบ็ไซตใ์หบ้รกิารส ารองทีพ่กั 
 ด้านรูปลกัษณ์ (Context) กลุ่มตัวอย่างมคีวามคิดเหน็อยู่ในระดบัดี โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.34 โดยเมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก จ านวน 1 หวัขอ้ไดแ้ก่ เวบ็ไซตม์กีารจดั
วางหมวดหมู่ทีง่่ายต่อการคน้หาและใหค้วามสบายตาในการอ่านขอ้มูล มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่3.41 กลุ่มตวัอย่างมคีวาม
คดิเหน็อยู่ในระดบัด ีจ านวน 2 หวัขอ้ โดยเรยีงค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย ไดแ้ก่เวบ็ไซต์สามารถแสดงรปูภาพไดใ้น
หลายขนาด มติ ิและมุมมองมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่3.34 และเวบ็ไซต์มรีูปแบบทีส่ามารถดงึดูดความสนใจให้เกดิการใช้
งาน มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่3.29 
 ด้านการออกแบบเน้ือหา (Content) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก โดยค่าเฉลี่ย             
อยู่ที่ 3.47 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก จ านวน 2 หวัข้อ           
โดยเรยีงค่าเฉลีย่จากมากไปน้อยไดแ้ก่ เวบ็ไซต์มกีารแสดงรายละเอยีดอย่างครบถ้วน อาทเิช่น ประเภทของทีพ่กั
ราคาที่ตัง้สิง่อ านวยความสะดวก เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.57 และเว็บไซต์มีการแสดงค าแนะน า และอธิบาย
เงื่อนไขอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.44 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี จ านวน 1 หัวข้อ ได้แก่ 
เวบ็ไซตม์กีารน าเสนอขอ้มลูใหม่ๆ ทีม่คีวามทนัสมยัอยู่เสมอ มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่3.40 
 ด้านความเป็นชุมชน (Community) กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีโดยค่าเฉลีย่อยู่ที ่3.33 
โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมคีวามคดิเห็นอยู่ในระดบัดมีาก จ านวน 1 หวัข้อได้แก่ ผู้ใช้
เวบ็ไซต์สามารถใหค้ะแนนที่พกัในด้านต่างๆ อาท ิการบรกิาร ความสะอาด เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผูใ้ช้
เวบ็ไซต์ท่านอื่น มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่3.44 กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีจ านวน 2 หวัขอ้ โดยเรยีงค่าเฉลีย่
จากมากไปน้อย ไดแ้ก่เวบ็ไซต์มกีารจดัรวบรวมความคดิเหน็ของผูใ้ชเ้วบ็ไซต์เกีย่วกบัการใชบ้รกิารทีพ่กั เพื่อให้
ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ท่านอื่นมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.40 และมีการจัดพื้นที่บนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้ เว็บไซต์
สามารถน าภาพถ่ายของตนมาแบ่งปันแก่ผูใ้ชเ้วบ็ไซตท์่านอื่น มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่3.14 
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 ด้านการปรบัให้ตรงตามความต้องการเฉพาะ (Customization) กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ใน
ระดับดี โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.29 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัด ี
จ านวน 3 หวัขอ้โดยเรยีงค่าเฉลีย่จากมากไปน้อยไดแ้ก่ เวบ็ไซต์มคีวามสามารถในการปรบัเปลีย่นหรอืยกเลกิการ
จองไดโ้ดยสะดวก มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่3.40 เวบ็ไซต์มคีวามสามารถใหผู้ใ้ชเ้วบ็ไซต์ระบุความต้องการพเิศษ หรอืเพิม่
ค ารอ้งขอเพิม่เตมิ มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่3.25 และเวบ็ไซตม์รีะบบการเกบ็ขอ้มูลจากการเขา้ใชง้าน เพื่อน าเสนอขอ้มูลที่
ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์ฉพาะราย มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่3.21 
 ด้านการติดต่อส่ือสาร (Communication) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี โดยค่าเฉลี่ย            
อยู่ที ่3.20 โดยเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีจ านวน 3 หวัขอ้โดยเรยีง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้แก่ เว็บไซต์มีช่องทางส าหรบัติดต่อกับทางเว็บไซต์ เพื่อเสนอค าแนะน าติชมและ
สอบถามปัญหาต่างๆ มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่3.22 เวบ็ไซตม์กีารน าเสนอขอ้มลูขา่วสาร และกจิกรรมสง่เสรมิการขายใหแ้ก่
สมาชกิผ่านทาง E-mail หรอื SMS อย่างสม ่าเสมอ มคี่าเฉลีย่อยู่ที่ 3.21 และเวบ็ไซต์มกีารรวบรวมค าถามที่พบ
บ่อยจากการใชง้านเขา้ไวด้ว้ยกนั พรอ้มทัง้ใหค้ าเสนอแนะแก่ผูใ้ชเ้วบ็ไซต ์มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่3.18 
 ด้านการเช่ือมโยง (Connection) กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก โดยค่าเฉลีย่อยู่ที ่3.52 
โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 2 หัวข้อโดยเรียง
ค่าเฉลีย่จากมากไปน้อยไดแ้ก่ สามารถตรวจสอบสถานะการจอง การตอบรบัการจอง และการช าระเงนิ ผ่านทาง
เว็บไซต์ได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 และสามารถดูข้อมูลของเว็บไซต์ผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทัง้  Smart 
Phone และ Tablet PC เช่น iPad Samsung Galaxy Tab มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่3.57 กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ใน
ระดบัด ีจ านวน 1 หวัขอ้ ได้แก่ สามารถค้นหาขอ้มูลที่ต้องการจากภายนอกเวบ็ไซต์ ผ่านทาง  Search Engine 
โดยไม่ตอ้งปิดการใชง้านเวบ็ไซตท์ีใ่ชอ้ยู่ มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่3.34 
 ด้านการออกแบบการท าธุรกรรม (Commerce) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก              
โดยค่าเฉลีย่อยู่ที ่3.48 โดยเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก จ านวน  
3 หัวข้อโดยเรยีงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้แก่ ขัน้ตอนในการใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างไม่ยุ่งยากซบัซ้อน                
มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 เวบ็ไซต์มคีวามสามารถในการรบัช าระเงนิผ่านช่องทางที่หลากหลาย มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.47 
และกรณีที่มกีารเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าบรกิาร เวบ็ไซต์มกีารแสดงค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อย่างชดัเจน มีค่าเฉลี่ย               
อยู่ที ่3.46 
 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการส ารองทีพ่กัผ่านทาง
เวบ็ไซตต์วัแทนผูใ้หบ้รกิารทางการท่องเทีย่ว 
 การส ารองที่พกัผ่านทางเวบ็ไซต์ตวัแทนผู้ให้บรกิารทางการท่องเที่ยวเมื่อต้องเดนิทางอย่างกะทนัหนั
พบว่ากลุ่มตวัอย่างมพีฤตกิรรมอยู่ในระดบัสงู โดยค่าเฉลีย่อยู่ที ่3.21 
 การส ารองทีพ่กัผ่านทางเวบ็ไซตต์วัแทนผูใ้หบ้รกิารทางการท่องเทีย่วเมื่อต้องเดนิทางไปยงัทีท่ีไ่ม่คุน้เคย
พบว่ากลุ่มตวัอย่างมพีฤตกิรรมอยู่ในระดบัสงูมาก โดยค่าเฉลีย่อยู่ที ่3.26 
 การใชบ้รกิารเวบ็ไซต์ตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทางการท่องเทีย่วในการเปรยีบเทยีบราคาก่อนท าการส ารองที่
พกัผ่านทางเวบ็ไซตใ์ดเวบ็ไซตห์นึ่งพบว่ากลุ่มตวัอย่างมพีฤตกิรรมอยู่ในระดบัสงูมาก โดยค่าเฉลีย่อยู่ที ่3.49 
 การส ารองทีพ่กัผ่านเวบ็ไซตต์วัแทนผูใ้หบ้รกิารทางการท่องเทีย่วเดมิทีเ่คยใชบ้รกิารก่อนหน้าพบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างมพีฤตกิรรมอยู่ในระดบัสงู โดยค่าเฉลีย่อยู่ที ่3.24 
 การส ารองทีพ่กัผ่านทางเวบ็ไซต์ตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทางการท่องเทีย่วเป็นวธิกีารในการส ารองทีพ่กัทีใ่ช้
บ่อยทีส่ดุพบว่ากลุ่มตวัอย่างมพีฤตกิรรมอยู่ในระดบัสงูมาก โดยค่าเฉลีย่อยู่ที ่3.32 
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 ตอนท่ี 4 การวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารผลติภณัฑ์
ทางการท่องเทีย่วอื่นๆ 
 การใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวอื่นๆ ควบคู่กับการส ารองที่พักผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทน                
ผูใ้หบ้รกิารทางการท่องเทีย่วพบว่ากลุ่มตวัอย่างมพีฤตกิรรมอยู่ในระดบัน้อย โดยค่าเฉลีย่อยู่ที ่2.26 

ร้านอาหาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมอยู่ในระดับน้อย โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.08 แพ็คเก็จทัวร์ / 
บรกิารน าเที่ยวระยะสัน้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมพีฤติกรรมอยู่ในระดบัน้อย โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.24 ตัว๋เครื่องบิน /             
ตัว๋รถไฟ / ตัว๋รถโดยสาร พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมอยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.76 เช่ารถ / เรือ 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมพีฤตกิรรมอยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉลีย่อยู่ที ่2.26 การแสดง / โชว ์/ และกจิกรรมอื่นๆ พบว่า
กลุ่มตวัอย่างมพีฤตกิรรมอยู่ในระดบัน้อย โดยค่าเฉลีย่อยู่ที ่2.06 
 การแนะน าหรอืบอกต่อให้ผู้อื่นใช้บรกิารผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวอื่นๆควบคู่กบัการส ารองที่พัก             
ผ่านทางเวบ็ไซตต์วัแทนผูใ้หบ้รกิารทางการทอ่งเทีย่ว พบว่ากลุ่มตวัอย่างมพีฤตกิรรมอยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉลีย่
อยู่ที ่2.87 
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 นักท่องเทีย่วสตรชีาวไทยทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล อนัประกอบดว้ย อายุ สถานภาพสมรส 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง                
ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการส ารองที่พักผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยว                
ทีแ่ตกต่างกนั 
 สมมตฐิานขอ้ที ่1.1 ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า อายุ ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ส ารองที่พกัผ่านทางเวบ็ไซต์ตวัแทนผู้ให้บรกิารทางการท่องเที่ยวไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน    
ทีต่ัง้ไว ้
 สมมตฐิานขอ้ที่ 1.2 ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิต ิ0.05 พบว่า สถานภาพสมรส ที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรม
การใช้บริการส ารองที่พกัผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนผู้ให้บรกิารทางการท่องเที่ยวแตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานขอ้ที่ 1.3 ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า จ านวนสมาชิกในครอบครวั ที่แตกต่างกนั               
มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารส ารองทีพ่กัผ่านทางเวบ็ไซต์ตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทางการท่องเทีย่วไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานขอ้ที่ 1.4 ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า ระดบัการศกึษา ที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรม
การใชบ้รกิารส ารองทีพ่กัผ่านทางเวบ็ไซตต์วัแทนผูใ้หบ้รกิารทางการท่องเทีย่วไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมตฐิานขอ้ที ่1.5 ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า อาชพี ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ส ารองที่พกัผ่านทางเวบ็ไซต์ตวัแทนผู้ให้บรกิารทางการท่องเที่ยวไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
ทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อที่ 1.6 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน              
มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารส ารองทีพ่กัผ่านทางเวบ็ไซต์ตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทางการท่องเทีย่วไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมตฐิานขอ้ที่ 1.7 ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิต ิ0.05 พบว่า ประสบการณ์เดนิทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง              
ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการส ารองที่พักผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยว             
แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 สมมติฐานท่ี 2 องค์ประกอบของเวบ็ไซต์ อนัประกอบดว้ย รูปลกัษณ์ การออกแบบเนื้อหา ความเป็น
ชุมชน การปรบัใหต้รงตามความต้องการเฉพาะ การตดิต่อสือ่สาร การเชื่อมต่อเชื่อมโยง และการออกแบบการท า
ธุรกรรม มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารส ารองที่พักผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนผู้ให้บริการทางการ
ท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วสตรชีาวไทย 
 สมมติฐานข้อที่ 2.1 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า องค์ประกอบเว็บไซต์ ด้านรูปลักษณ์                 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส ารองที่พักผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวของ
นกัท่องเทีย่วสตรชีาวไทย ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อที่ 2.2 ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า องค์ประกอบเว็บไซต์ ด้านการออกแบบ
เน้ือหา มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการส ารองที่พกัผ่านทางเวบ็ไซต์ตวัแทนผู้ให้บรกิารทางการท่องเที่ยวของ
นกัท่องเทีย่วสตรชีาวไทย ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานขอ้ที่ 2.3 ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 พบว่า องค์ประกอบเวบ็ไซต์ ด้านความเป็นชุมชน             
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส ารองที่พักผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวของ
นกัท่องเทีย่วสตรชีาวไทย ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมตฐิานขอ้ที ่2.4 ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า องคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ดา้นการปรบัใหต้รงตาม
ความต้องการเฉพาะ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการส ารองที่พกัผ่านทางเวบ็ไซต์ตวัแทนผู้ให้บรกิารทางการ
ท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วสตรชีาวไทย ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมตฐิานขอ้ที ่2.5 ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 พบว่า องคป์ระกอบเวบ็ไซต์ ดา้นการติดต่อสื่อสาร  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส ารองที่พักผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวของ
นกัท่องเทีย่วสตรชีาวไทย ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานขอ้ที่ 2.6 ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิต ิ0.05 พบว่า องค์ประกอบเวบ็ไซต์ ด้านการเชื่อมต่อเชื่อ
โยง มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการส ารองที่พกัผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนผู้ให้บรกิารทางการท่องเที่ยวของ
นกัท่องเทีย่วสตรชีาวไทย ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมตฐิานขอ้ที ่2.7 ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า องคป์ระกอบเวบ็ไซต์ ดา้นการออกแบบการ
ท าธุรกรรม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการส ารองทีพ่กัผ่านทางเวบ็ไซตต์วัแทนผูใ้หบ้รกิารทางการท่องเทีย่วของ
นกัท่องเทีย่วสตรชีาวไทย ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 3 พฤติกรรมการใช้บริการส ารองที่พักผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนผู้ให้บริการทางการ
ท่องเทีย่วของนักท่องเที่ยวสตรชีาวไทย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วอื่นๆ 
ของนกัท่องเทีย่วสตรชีาวไทย 
 สมมตฐิานขอ้ที ่3.1 ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า พฤตกิรรมการใชบ้รกิารส ารองทีพ่กัผ่านทาง
เวบ็ไซตต์วัแทนผูใ้หบ้รกิารทางการท่องเทีย่ว มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่ว
อื่นๆ ของนกัท่องเทีย่วสตรชีาวไทย ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมตฐิานขอ้ที ่3.2 ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า พฤตกิรรมการใชบ้รกิารส ารองทีพ่กัผ่านทาง
เวบ็ไซตต์วัแทนผูใ้หบ้รกิารทางการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วสตรชีาวไทย มคีวามสมัพนัธก์บัการแนะน าหรอืบอก
ต่อใหผู้อ้ื่นใชบ้รกิารผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผลจากการศึกษาค้นคว้า ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัในพืน้ที่
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล สามารถอภปิรายผล ไดด้งันี้ 
 1. นกัท่องเทีย่วสตรชีาวไทยทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคลแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารส ารองทีพ่กัผ่าน
ทางเว็บไซต์ตัวแทนผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวโดยรวมที่ไม่แตกต่างกัน ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากปัจจยัอื่นๆ           
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ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจ ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ Kotler (1997) ที่กล่าวไว้ว่า ลกัษณะของผู้ซื้อ (Buyer 
characteristics) ลกัษณะของผูซ้ือ้มอีทิธพิลจากปัจจยัต่างๆ คอื ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสงัคม ปัจจยัดา้น
บุคคล และปัจจยัดา้นจติวทิยา อย่างไรกต็าม หากพจิารณาในรายประเดน็สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
  1.1 ลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพสมรส มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารส ารองทีพ่กัผ่าน
ทางเวบ็ไซตต์วัแทนผูใ้หบ้รกิารทางการทอ่งเทีย่ว โดยนกัท่องเทีย่วสตรชีาวไทยทีม่สีถานภาพสมรสจะมพีฤตกิรรม
การส ารองที่พกัผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยว มากกว่านักท่องเที่ยวสตรชีาวไทยที่มี
สถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชยัพฤกษ์ บุญเลศิ (2553) ทีศ่กึษาเรื่อง พฤตกิรรมของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทยในการใชบ้รกิารจองหอ้งพกัออนไลน์ ซึง่จากงานวจิยัพบว่า สถานภาพสมรสของผูใ้ชบ้รกิาร 
มผีลต่อพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารจองหอ้งพกัออนไลน์  
  1.2 ประสบการณ์เดนิทางท่องเที่ยวดว้ยตนเองในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา มผีลต่อพฤติกรรม
การใช้บรกิารส ารองที่พกัผ่านทางเวบ็ไซต์ตัวแทนผู้ให้บรกิารทางการท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวสตรชีาวไทย            
ทีม่ปีระสบการณ์เดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตนเองจ านวน 3 ครัง้ มพีฤตกิรรมการส ารองทีพ่กัผ่านทางเวบ็ไซต์ตวัแทน
ผู้ให้บรกิารทางการท่องเที่ยว สูงกว่านักท่องเที่ยวสตรชีาวไทยที่มีประสบการณ์เดนิทางท่องเที่ยวด้ วยตนเอง
จ านวน 1 ครัง้ และนักท่องเที่ยวสตรชีาวไทยทีม่ปีระสบการณ์เดนิทางท่องเที่ยวดว้ยตนเองจ านวน 4 ครัง้ขึน้ไป            
มีพฤติกรรมการส ารองที่พักผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยว สูงกว่านักท่องเที่ยวสตรี             
ชาวไทยทีม่ปีระสบการณ์เดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตนเองจ านวน 1 ครัง้ และ 2 ครัง้ ตามล าดบั  
 2. ปัจจยัองค์ประกอบเวบ็ไซต์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการส ารองที่พกัผ่านทางเวบ็ไซต์ตัวแทน             
ผูใ้หบ้รกิารทางการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วสตรชีาวไทย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อาภาภรณ์ วธันกุล (2555) 
ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์
อเิล็กทรอนิกสย์อดนิยมของประเทศไทย โดยเมื่อนักท่องเที่ยวสตรชีาวไทยมีความคิดเห็นปัจจยัองค์ประกอบ
เว็บไซต์ดีขึ้น จะท าให้พฤติกรรมการส ารองที่พักผ่านทางเวบ็ไซต์ตัวแทนผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวสูงขึ้น               
ในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะด้านการปรับให้ตรงตามความต้องการเฉพาะ มีค่า r เท่ากับ 0.442 ด้านการ
ตดิต่อสือ่สาร มคี่า r เท่ากบั 0.359 และ ดา้นการออกแบบการท าธุรกรรม มคี่า r เท่ากบั 0.350 ตามล าดบั 
 3. พฤติกรรมการใช้บริการส ารองที่พักผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยว                       
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้รกิารผลติภณัฑ์การท่องเที่ยวอื่นๆของนักท่องเที่ยวสตรชีาวไทย  โดยเมื่อ
นักท่องเที่ยวสตรีชาวไทยมีพฤติกรรมการใช้บริการส ารองที่พักผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนผู้ให้บริการทางการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จะท าให้พฤติกรรมการใช้บริการผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอื่นๆเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวประเภท การแสดง / โชว์ / และกิจกรรมอื่นๆ ประเภท เช่ารถ / เรอื และ
ประเภท ตัว๋เครื่องบนิ / ตัว๋รถไฟ / ตัว๋รถโดยสาร ตามล าดบั  
 4. พฤติกรรมการใช้บริการส ารองที่พักผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยว                
มคีวามสมัพนัธ์กบัการแนะน าหรอืบอกต่อให้ผู้อื่นใช้บรกิารผลติภัณฑ์การท่องเที่ยวอื่นๆ โดยเมื่อนักท่องเที่ยว            
สตรชีาวไทยมพีฤติกรรมการใชบ้รกิารส ารองทีพ่กัผ่านทางเวบ็ไซต์ตวัแทนผูใ้ห้บรกิารทางการท่องเทีย่วเพิม่ขึน้  
จะท าให้มีการแนะน าหรือบอกต่อให้ผู้อื่นใช้บริการผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอื่นๆเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน 
สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง Kotler (1997) ทีก่ล่าวไวว้่า เหตุจงูใจทีจ่ะท าใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์มจีุดเริม่ตน้
จากการเกดิสิง่กระตุน้ (Stimulus) ทีท่ าใหเ้กดิความตอ้งการ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรท าการศกึษาเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วชายและหญงิว่ามพีฤตกิรรมเหมอืนกนั หรอื
แตกต่างกนัอย่างไร เพื่อน ามาเป็นขอ้มลูในการวางแผนและปรบัปรุงเวบ็ไซต ์และน าเสนอผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่ว
ใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร 
 2. ควรท าการศึกษาในวงกว้างทัง้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว                 
ในประเทศไทย เพื่อน าผลการวจิยัมาพฒันาและสง่เสรมิการท่องเทีย่วของไทย 
 3. ควรท าการศกึษาพฤติกรรมการส ารองที่พกัและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว กบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารผลติภณัฑอ์ื่นๆ อาทเิช่น ประกนัชวีติ บรกิารโทรขา้มแดน เป็นตน้ 
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