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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณภาพและเนื้อหาของเว็บไซต์ Agoda ที่ส่งผลต่อความภักดี กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้หรือผู้ที่เคยใช้บริการเว็บไซต์จองที่พัก Agoda จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่อง
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 15-23 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรสโสด 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัย
ลักษณะทางประชากรณ์ศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการ
เว็บไซต์ Agoda อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ปัจจัยคุณภาพส่งผลความภักดีในการใช้บริการเว็บไซต์ Agoda อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และปัจจัยเนื้อหาส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการเว็บไซต์ Agoda อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพเว็บไซต์ เนื้อหาเว็บไซต์ ความภักดี เว็บไซต์ Agoda 
 

ABSTRACT 
 
 The purpose of this research is to study the quality and the content of Agoda website and how it 
affects consumer loyalty. The sample of this study consisted of 400 consumers, who had used or were 
using the Agoda website and questionnaires were used to collect the data. The statistics used to analyze 
the data included frequency, percentage, mean and standard deviation. The statistics used to test the 
hypothesis was Multiple Regression Analysis.  The results showed that most service users who answered 
the questionnaire were female, aged 15-23 years, with a Bachelor's degree, a single marital status, 
occupied as private company employees, and with an average monthly income less than or equal to  
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15,000 Baht.  The hypothesis testing results showed that the demographic factors of age, education level 
and average monthly income affected the loyalty of the users of the Agoda website with a statistical 
significance of 0.05. The quality factors affected the loyalty of users of the Agoda website with a 
statistical significance of 0.05 and the content factors also affected the loyalty of the users of the Agoda 
website service with a statistical significance of 0.05.   
 
Keywords: Website Quality, Website Content, Loyalty, Agoda Website 
 

บทน า 
 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะนอกจากจะ
สร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าด้านการบริการรวมของประเทศแล้ว ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจ         
ที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและที่พัก ภัตตาคารร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น             
ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงานและการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ ในรูป
เงินตราต่างประเทศปีละหลายแสนล้านบาท รวมทั้งสร้างกระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศ จากคนไทยเที่ยวไทย            
นับแสนล้านบาทเช่นเดียวกัน 
 ส าหรับในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวต้องปรับเตรียมความ
พร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยต้องบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากนี้เทคโนโลยีด้านการบินและการขยายตัวของกิจการสายบินต้นทุนต่ า ส่งผลให้เกิดการ
เดินทางบ่อยขึ้นของนักท่องเที่ยวแล้ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้ช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถสืบค้นข้อมูล จองตั๋ว
เครื่องบินและห้องพัก และช าระเงินได้อย่างสะดวกมากขึ้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริการที่ก าลังได้รับความนิยมส าห รับ
นักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล 4.0 ที่เรียกว่า Online Travel Agent หรือ "OTA โดยตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค
ดิจิตอล ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และจากการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมที่รุนแรง
ขึ้นเป็นปัจจัยที่ก าหนดให้ธุรกิจโรงแรมใช้ช่องทางการขายห้องพักที่หลากหลายขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวจ านวน
มาก ส าหรับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาธุรกิจ OTA มีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงสนับสนุนจากเทคโนโลยีต่างๆ            
ที่ส่งผลให้ธุรกิจ OTA รายใหญ่อย่าง Priceline Group , Expedia , Tripadvisor และ Ctrip มีรายได้เฉลี่ยเติบโตจากปี 
2556-2560 สูงถึง 27% ต่อปี โดยรายได้ของ OTA จากการเป็นตัวกลางให้บริการจองโรงแรมในประเทศไทยในปี 2559 คิด
เป็นมูลค่า 31,588 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 30.8 จากปี 2559 โดยรายได้ของ OTA ยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องใน
อนาคต สถานการณ์ดังกล่าว สะท้อนถึงแนวโน้มที่ OTA จะเข้ามามีบทบาทในการให้บริการด้านการจองที่พักมากขึ้น 
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2561) 
 จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่องและจ านวนนักท่องเที่ยวท่ีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วในด้านเทคโนโลยีที่ช่วยอ านวยความสะดวกและความรวดเร็วในการท าธุรกรรมต่างๆ ท าให้ธุรกิจการให้บริการจอง
ห้องพักออนไลน์เติบโตมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการแข่งขันระหว่างกันสูงขึ้น และการที่ OTA ได้เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในธุรกิจ
โรงแรมและการท่องเที่ยว รวมถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มในการใช้บริการจองที่พักผ่านระบบ OTA มากขึ้น 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยที่มีต่อความภักดีในการใช้บริการเว็บไซต์จองที่พัก Agoda ซึ่งจะช่วยท าให้บริษัทน ามา
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เป็นแนวทางการวางแผน พัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และส่งผลให้ผู้บริโภค
กลับมาใช้บริการจองห้องพักออนไลน์อีกครั้งในอนาคต รวมถึงบริษัทรูปแบบ E-Commerce และบริษัท OTA อื่นๆ น า
ผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ผู้ใช้บริการเกิดความภักดีในการใช้บริการที่ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภคต่อไป  
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมและความจงรักภักดีในการใช้บริการเว็บไซต์จองที่พัก Agoda  
 2. เพื่อศึกษาคุณภาพเว็บไซต์ที่มีผลต่อความภักดีในการใช้บริการเว็บไซต์จองที่พัก Agoda  
 3. เพื่อศึกษาเนื้อหาเว็บไซต์ที่มีผลต่อความภักดีในการใช้บริการเว็บไซต์จองที่พัก Agoda  
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ย             
ต่อเดือน ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการเว็บไซต์จองที่พัก Agoda  
 2. คุณภาพเว็บไซต์ ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการเว็บไซต์จองที่พัก Agoda  
 3. เนื้อหาเว็บไซต์ ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการเว็บไซต์จองที่พัก Agoda  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ใช้ในการแบ่ง
ส่วนประสมทางการตลาดที่ส าคัญ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน โดยลักษณะทางประชากรศาสตร์เปน็ลักษณะที่ส าคญัต่อการท าธุรกิจ เนื่องจากบุคคลที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรท์ี่
ต่างกันมักจะมีลักษณะทางจิตวิทยาที่ต่างกัน โดยลักษณะทางจิตวิทยาจะช่วยอธิบายเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดและความรู้สึก
ของกลุ่มเป้าหมายนั้น ข้อมูลด้านประชากรจะสามารถเข้าถึงและประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย 
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 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพเว็บไซต์ Alvaro Rocha (2011) น าเสนอแบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์ โดยจัดกลุ่มการ
ประเมินออกเป็น 3 ด้าน โดยเพิ่มตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องในการประเมินในแต่ละด้านเพิ่มขึ้น ดังภาพที่ 1 
 
 
  
 
 
 
 

ภาพที่ 1 คุณภาพเว็บไซต์ของ Alvaro Rocha 
ที่มา : Alvaro Rocha (2011) 

 
 แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบเว็บไซต์ (7C’s) Yen, W.C., & Tseng (2014) องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ คือหน้าเว็บไซต์ที่ด าเนินธุรกิจโดยอาศัยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลในหน้าเว็บไซต์จะเป็นประตูสู่โลกของธุรกิจ
ออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นการให้ข้อมูลที่ส าคัญของธุรกิจผ่านหน้าเว็บไซต์ การออกแบบหน้าเว็บไซต์จึงเป็นสิ่งส าคัญในการประสบ
ความส าเร็จของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ให้ดึงดูด และส าหรับติดต่อกับผู้ใช้เพื่อให้เว็บไซต์
มีคุณภาพ ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ด้าน หรือที่เรียกว่า 7C’s ได้แก่ รูปแบบ (context) เนื้อหา (Content) ชุมชน
เพื่อการติดต่อสื่อสาร (Community) การปรับแต่ง (Customization) การติดต่อสื่อสาร (Communication) การเช่ือมโยง 
(Connection) และการพาณิชย์ (Commerce) 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดี คมกริช ฤทธ์ิกล้า (2559) กล่าวว่า ความภักดีต่อตราสินค้า คือกลยุทธ์
ที่ส าคัญทางการตลาด หากผู้ใช้บริการเกิดความภักดีในตราสินค้าหนึ่ง ก็จะส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี
ต่อตราสินค้านั้น ทั้งในด้านการกลับมาซื้อซ้ า ซื้อในปริมาณมากขึ้น มีการบอกต่อไปยังบุคคลอื่น รวมถึงองค์กรก็ยังจะได้
ประโยชน์จากการที่ผู้ใช้บริการเกิดความภักดีในตราสินค้า ทั้งในด้านการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การเพิ่มช่องทางการ
ขาย สามารถตั้งราคาสินค้าในระดับที่สูงกว่าตราสินค้าอ่ืน รวมถึงสามารถลดต้นทุนองค์กรได้ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในคร้ังนี้ คือ ผู้ใช้หรือผู้ที่เคยใช้บริการจองที่พักผ่านเว็บไซต์ Agoda ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  คือ ผู้ ใช้หรือผู้ที่ เคยใช้บริการจองที่พักผ่านเว็บไซต์  Agoda ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างกรณีที่ไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน (Non-Population) โดยใช้สูตรส าหรับกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนที่ระดับความเช่ือมั่น 
(Level of Confidence) 95% และยอมให้เกิดความคาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่าง 5% (Taro Yamane, 1967) ซึ่งจะได้
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 385 คน และผู้วิจัยได้เพิ่มตัวอย่างอีก 4% เท่ากับ 15 คน เพื่อป้องกันความไม่สมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
จึงได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 400 คน 
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 การสุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บเฉพาะผู้ที่สมัครใจในการ
ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้จนครบ 400 ชุด 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะโดยทั่วไปของ
ผู้ใช้บริการ จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นแบบสอบถามเลือกตอบปลายปิด 
(Close-End response question)  
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพเว็บไซต์ต่อการใช้บริการจองที่พักผ่านเว็บไซต์ Agoda แบ่ง โดย
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัด (Likert scale) ซึ่งแต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือกตามระดับความคิดเห็นโดยใช้ระดับ
ข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) โดยมีการก าหนดระดับการให้คะแนน 5 ระดับ 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเนื้อของเว็บไซต์ต่อการใช้บริการจองที่พักผ่านเว็บไซต์ Agoda แบ่ง โดย
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัด (Likert scale) ซึ่งแต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือกตามระดับความคิดเห็นโดยใช้ระดับ
ข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) โดยมีการก าหนดระดับการให้คะแนน 5 ระดับ 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความภักดีในการใช้บริการจองที่พักผ่านเว็บไซต์ Agoda แบบสอบถามปลายปิด 
โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัด (Likert scale) ซึ่งแต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือกตามระดับความคิดเห็นโดยใช้
ระดับข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) โดยมีการก าหนดระดับการให้คะแนน 5 ระดับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงโดยใช้ค่าสถิติความถี่ 
(Frequency) และน าเสนอผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ และใช้ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistic) ในการทดสอบสมมติฐาน (Hypotheses 
testing) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุ 15-23 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรสโสด อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 15,000 บาท 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพเว็บไซต์ พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน อยู่ใน
ระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกข้อ 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ เว็บไซต์ Agoda มีระบบน าทางตั้งแต่การเลือกห้องพักไปจนกระทั่งการช าระเงินที่มี
ประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 เว็บไซต์ Agoda มีความเสถียรในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เว็บไซต์ Agoda 
สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 เว็บไซต์ Agoda มีข้อมูลและรูปภาพของโรงแรมและ
ห้องพักแสดงให้ดูอย่างละเอียด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เว็บไซต์ Agoda มีข้อมูลเพียงพอส าหรับการตัดสินใจในการจองที่พัก
ของท่าน มีค่าเฉลี่ย 4.05 ผู้ให้บริการเว็บไซต์มีความสามารถอย่างเพียงพอในการแก้ไขปัญหาจากการใช้งานของท่าน          



6 

 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และท่านสามารถติดต่อผู้ให้บริการเว็บได้ทันทีเมื่อท่านมีปัญหาจากการใช้งานเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ย             
เท่ากับ 3.92 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์ พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน   
อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.12 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีมาก                 
จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ สามารถตรวจสอบสถานะจองที่พัก การตอบรับการจองที่พัก และการช า ระเงิน ผ่านทางเว็บไซต์ได้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดี จ านวน 9 ข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ 
เว็บไซต์มีระบบการจองห้องพักและช าระเงินท่ีปลอดภัยและน่าเช่ือถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 เว็บไซต์มีการจัดรวบรวมความ
คิดเห็นของผู้ใช้เว็บไซต์เกี่ยวกับการใช้บริการที่พัก เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ท่านอ่ืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 เว็บไซต์
มีรายละเอียดอย่างครบถ้วน เช่น ประเภทห้องพัก ราคา ท่ีตั้ง สิ่งอ านวยความสะดวก เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 เว็บไซต์
มีรายละเอียดเง่ือนไขการจอง/ขอเปลี่ยนหรือยกเลิกการจองห้องพักอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 การออกแบบเว็บไซต์
มีความสวยงาม อ่านง่าย สบายตา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 เว็บไซต์มีการน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่
ผู้ใช้งานผ่านทาง E-mail หรือผ่านทาง SMS อย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 เว็บไซต์มีความสามารถให้ผู้ใช้เว็บไซต์ระบุ
ความต้องการพิเศษหรือเพิ่มเติมค าร้องขอเพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์มีความทันสมัยและ
ปรับปรุงอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และเว็บไซต์มีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้เพื่อการน าเสมอข้อมูลที่ตรงกับลักษณะและ
ความต้องการของผู้ใช้เว็บไซต์เฉพาะราย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความภักดี พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความจงรักภักดีใน
การใช้บริการเว็บไซต์จองที่พัก Agoda โดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ท่านจะกลับมาใช้บริการจองที่พัก
ผ่านเว็บไซต์ Agoda อีกครั้งในครั้งต่อไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และท่านจะบอกต่อหรือแนะน าให้เพื่อนหรือคนรู้จักมาใช้
บริการจองที่พักผ่านเว็บไซต์ Agoda มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการเว็บไซต์จองที่พัก Agoda พบว่า ลักษณะทางประชากรณ์ศาสตร์ 
ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อความภักดี โดยสามารถท านายความภักดีในการใช้บริการ ได้

ร้อยละ 63.0 (Adjusted ) 
 สมมติฐานที่ 2 คุณภาพเว็บไซต์ ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการเว็บไซต์จองที่พัก Agoda  พบว่า ด้านเว็บไซต์ 
Agoda มีความเสถียรในการใช้งาน ด้านเว็บไซต์ Agoda สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ด้านเว็บไซต์ Agoda มี
ระบบน าทางตั้งแต่การเลือกห้องพักไปจนกระทั่งการช าระเงินที่มีประสิทธิภาพ ด้านเว็บไซต์ Agoda มีข้อมูลเพียงพอส าหรับ
การตัดสินใจในการจองที่พักของท่าน และด้านท่านสามารถติดต่อเว็บไซต์ Agoda ได้ทันทีเมื่อท่านมีปัญหาจากการใช้งาน

เว็บไซต์ ส่งผลต่อความภักดี โดยสามารถท านายความภักดีในการใช้บริการ ได้ร้อยละ 45.8 (Adjusted ) 
 สมมติฐานที่ 3 เนื้อหาเว็บไซต์ ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการเว็บไซต์จองที่พัก Agoda พบว่า ด้านการ
ออกแบบเว็บไซต์มีความสวยงาม อ่านง่าย สบายตา ด้านเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์มีความทันสมัยและปรับปรุงอยู่เสมอ ด้าน
เว็บไซต์มีความสามารถให้ผู้ใช้เว็บไซต์ระบุความต้องการพิเศษ หรือเพิ่มค าร้องขอเพิ่มเติม ด้านเว็บไซต์มีการน าเสนอข้อมูล 
ข่าวสาร กิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ใช้งานผ่านทาง E-mail หรือผ่านทาง SMS อย่างสม่ าเสมอ และด้านเว็บไซต์มีระบบ
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การจองห้องพักและช าระเงินที่ปลอดภัยและน่าเช่ือถือ ส่งผลต่อความภักดี โดยสามารถท านายความภักดีในการใช้บริการ ได้

ร้อยละ 50.2 (Adjusted ) 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการเว็บไซต์จองที่พัก Agoda ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อความภักดี ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 
 อายุ พบว่า อายุส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการเว็บไซต์จองที่พัก Agoda เนื่องจาก ผู้ใช้บริการที่มีอายุน้อยนั้นมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และพร้อมที่จะเปิดรับการใช้บริการใหม่ๆอยู่เสมอ แต่ผู้ใช้บริการที่มีอายุมากขึ้นอาจจะไม่
ต้องการการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ใหม่ในสิ่งที่ตนได้ใช้บริการอยู่แล้ว จึงส่งผลท าให้เกิดความความภักดีในการใช้บริการ
เว็บไซต์จองที่พัก Agoda ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัชพร จินดา (2563) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความจงรักภักดีและการรับรู้คุณค่าเพื่อผู้อื่นของผู้บริโภคต่อร้านกาแฟที่ด าเนินการโดยผู้พิการทางการได้ยินใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีความจงรักภักดีต่อร้านกาแฟท่ีด าเนินการโดยผู้พิการทางการได้ยิน
แตกต่างกัน 
 ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการเว็บไซต์จองที่พัก 
Agoda เนื่องจาก ผู้ใช้บริการในกลุ่มดังกล่าวมีความรู้ความสามารถในการที่จะศึกษาในการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เมื่อได้ท าศึกษาหาข้อมูลรายละเอียดอย่างครบถ้วน และได้ใช้บริการจองที่พักผ่านเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์นั้นสามารถที่จะ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้ จึงส่งผลท าให้ความจงรักภักดีในการใช้บริการเว็บไซต์จองที่พัก Agoda ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญธร ภิญโญพาณิชย์การ (2563) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสัมพันธ์
กับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งของ NETFLIX พบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความจงรักภักดีโดยรวมต่อการ
ใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix ไม่แตกต่างกัน 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการเว็บไซต์จองที่พัก Agoda 
เนื่องจาก เว็บไซต์ได้รวบรวมห้องพักที่มีความหลากหลายในด้านราคาให้ผู้ใช้บริการได้เลือก ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่
พักได้ตามความต้องการในด้านราคา ซึ่งเว็บไซต์สามารถตอบสนองความต้องการในด้านราคาที่สอดคล้องกับรายได้ของแต่ละ
บุคคลได้ จึงท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความจงรักภักดีในการใช้บริการเว็บไซต์จองที่พัก Agoda ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัชพร 
จินดา (2563) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีและการรับรู้คุณค่าเพื่อผู้อื่นของผู้บริโภคต่อร้านกาแฟที่ด าเนินการ
โดยผู้พิการทางการได้ยินในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีความจงรักภักดีต่อร้านกาแฟ
ที่ด าเนินการโดยผู้พิการทางการได้ยิน แตกต่างกัน 
 สมมติฐานข้อที่ 2 คุณภาพเว็บไซต์ ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการเว็บไซต์จองที่พัก Agoda ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐาน พบว่า คุณภาพเว็บไซต์ ด้านเว็บไซต์ Agoda มีความเสถียรในการใช้งาน ด้านเว็บไซต์ Agoda สามารถตอบสนอง
การใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ด้านเว็บไซต์ Agoda มีระบบน าทางตั้งแต่การเลือกห้องพักไปจนกระทั่งการช าระเงินที่มี
ประสิทธิภาพ ด้านเว็บไซต์ Agoda มีข้อมูลเพียงพอส าหรับการตัดสินใจในการจองที่พักของท่าน และด้านท่านสามารถติดต่อ
เว็บไซต์ Agoda ได้ทันทีเมื่อท่านมีปัญหาจากการใช้งานเว็บไซต์ ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการเว็บไซต์จองที่พัก Agoda 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรางค์ชิต แสงเสวตร (2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
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ของผู้ใช้งานเว็บไซต์อินทราเน็ต กฟพ. พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์
อินทราเน็ต กฟพ. 
 สมมติฐานข้อที่ 3 เนื้อหาเว็บไซต์ ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการเว็บไซต์จองที่พัก Agoda ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐาน พบว่า เนื้อหาเว็บไซต์ ด้านการออกแบบเว็บไซต์มีความสวยงาม อ่านง่าย สบายตา ด้านเนื้อหาท่ีแสดงบนเว็บไซต์มี
ความทันสมัยและปรับปรุงอยู่เสมอ ด้านเว็บไซต์มีความสามารถให้ผู้ใช้เว็บไซต์ระบุความต้องการพิเศษ หรือเพิ่มค าร้องขอ
เพิ่มเติม ด้านเว็บไซต์มีการน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ใช้งานผ่านทาง E-mail หรือผ่านทาง SMS 
อย่างสม่ าเสมอ และด้านเว็บไซต์มีระบบการจองห้องพักและช าระเงินที่ปลอดภัยและน่าเช่ือถือ ส่งผลต่อความภักดีในการใช้
บริการเว็บไซต์จองที่พัก Agoda ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิอาอีดา นราพิทักษ์กุล (2557) ศึกษา
เรื่อง องค์ประกอบของเว็บไซต์ที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าผ่านการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า: กรณีเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์แบบธุรกิจสู่ผู้บริโภคในประเทศไทย พบว่า องค์ประกอบของเว็บไซต์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความพึงพอใจ
ของลูกค้า 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่อง “คุณภาพและเนื้อหาของเว็บไซต์ Agoda ที่ส่งผลต่อความภักดี” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่าด้านอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ มีผลต่อความพึงพอใจและความ
จงรักภักดีในการใช้บริการ ดังนั้นผู้ให้บริการเว็บไซต์จองที่พัก Agoda ควรออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ในการ
ให้บริการเพื่อให้ตรงกับกลุ่มผู้ใช้บริการและเกิดประสิทธิภาพ ด้วยการน าเสนอการบริการที่ทันสมัย มีความหลากหลายแก่
ลูกค้ากลุ่มต่างๆ เพื่อท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดและเกิดความจงรักภกัดีในการใช้บริการเว็บไซต์จองที่พัก Agoda 
ต่อไปในอานาคต 
 2. ปัจจัยคุณภาพเว็บไซต์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์จองที่พัก Agoda ควรท าให้เว็บไซต์มีความพร้อมในการให้บริการ 
สามารถใช้งานได้ทันทีท่ีผู้ใช้บริการต้องการอย่างรวดเร็ว มีความเสถียรในการใช้งาน และสามารถท่ีจะติดต่อได้เมื่อผู้ใช้บริการ
มีปัญหา เนื่องจากคุณภาพของเว็บไซต์ถือเป็นหัวใจในการท างานของเว็บไซต์ ที่จะต้องท าให้เว็บไซต์นั้นมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการใช้งาน เพื่อผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ และส่งผลให้เกิดความภักดีในการใช้
บริการต่อไปในอนาคต 
 3. ปัจจัยเนื้อหาเว็บไซต์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์จองที่พัก Agoda ควรออกแบบให้เว็บไซต์ให้มีรูปแบบการจัดวาง
องค์ประกอบต่างๆบนเว็บไซต์อย่างเหมาะสม มีความสวยงามและเป็นระเบียบ เพื่อท าให้สะดวก เร็วเร็ว และง่ายต่อการใช้
บริการของผู้ใช้บริการทุกคน และท าให้เว็บไซต์มีความน่าดึงดูดสนใจที่ผู้ใช้บริการจะมาใช้บริการ 
 ผู้ให้บริการเว็บไซต์จองที่พัก Agoda ควรท าให้เนื้อหาที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์มีรายละเอียดอย่างครบถ้วน เช่น 
รายละเอียดของที่พัก ราคา ท่ีตั้ง เป็นต้น มีรายละเอียดเง่ือนไขการจองอย่างชัดเจน และสิ่งที่ส าคัญในเนื้อหาคือจะต้องท าให้
เนื้อหาท่ีแสดงอยู่บนเว็บไซต์มีความทันสมัยและมีการปรับปรุงเนื้อหาอยู่เสมอ 
 ผู้ให้บริการเว็บไซต์จองที่พัก Agoda ควรท าให้เว็บไซต์สามารถปรับแต่งการใช้งานให้มีความเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ
เฉพาะราย เนื่องจากผู้ใช้บริการมีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น ภาษา โดยมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนภาษาได้หลาย
ภาษา หรือการที่เว็บไซต์ควรมีความสามารถในการปรับขนาดตัวอักษรได้ เพื่อท าให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่าง
สะดวกและประโยชน์สูงสุด 
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 ผู้ให้บริการเว็บไซต์จองที่พัก Agoda ควรให้ความส าคัญในการน าเสนอข้อมูลในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสาร
หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างเหมาะสมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น e-mail , Fanpage , Line เป็นต้น เพื่อเป็นการกระจาย
ข้อมูลไปยังผู้ที่เคยใช้บริการและผู้ใช้บริการรายใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นการดึงดูดให้มีผู้ใช้บริการมากยิ่งข้ึน 
 ผู้ให้บริการเว็บไซต์จองที่พัก Agoda ควรให้ความส าคัญในด้านมีระบบจองห้องพักและช าระเงินที่ปลอดภัยและ
น่าเชื่อถือ เพื่อท าให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่าข้อมูลในการจองห้องพักและการช าระเงินของผู้ใช้บริการจะไม่ถูกเปิดเผยและเกิด
ความปลอดภัย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้บริการ 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นเพียงผู้ใช้บริการที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงอาจท าให้มีกลุ่ม
ตัวอย่างที่ยังไม่ครอบคลุมส าหรับใช้ในการศึกษา ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการขยายกลุ่มผู้ใช้บริการที่อาศัยอยู่จังหวัด
อื่นๆด้วย เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้มาใช้ในการวางแผนและพัฒนาเว็บไซต์ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 2. ในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาดโคโรน่า-19 จึงใช้เพียงแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวมรวมข้อมูล รวมทั้งการแจกแบบสอบถามเป็นออนไลน์ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ
สัมภาษณ์เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น 
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