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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาถึงแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ โดยจ าแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาคุณภาพของเว็บไซต์ที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่าน
บริการออนไลน์ 3) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการ
ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวในเพจเสพติด โรงแรมที่เคยจองโรงแรมผ่านบริการออนไลน์ จ านวน  400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย                    
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ สถิติวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว                    
และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความส าคัญต่อคุณภาพของเว็บไซต์ และ                  
ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ในอนาคต 
อยู่ในระดับใช้แน่นอน และมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ในอนาคต อยู่ในระดับ
แนะน าแน่นอน นักท่องเที่ยวที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ประเภทโรงแรมแตกต่างกัน มีแนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ในอนาคตแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนนักท่องเที่ยวท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ประเภทโรงแรมแตกต่างกัน มีแนวโน้มที่
จะแนะน าชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ในอนาคตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0 5 
นักท่องเที่ยวที่มีระดับความส าคัญของคุณภาพของเว็บไซต์ ได้แก่ ด้านรองรับการเปิดผ่านอุปกรณ์ ด้านรูปลักษณ์ การออกแบบ 
และด้านความนิยมของเว็บไซต์ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ ในด้านแนวโน้มที่จะ
เลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ในอนาคต และแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ในอนาคต  
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ นักท่องเที่ยวที่มีระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาด ได้แก่ ด้านการสร้างและการน าเสนอ ด้านส่งเสริมการขาย และด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรม
ของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ ในด้านแนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ในอนาคต และแนวโน้มที่จะแนะน า
ชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ในอนาคต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้
    
ค าส าคัญ: คุณภาพของเว็บไซต์ ส่วนประสมทางการตลาด แนวโน้มการเลือกใช้ 
 

ABSTRACT 
 
 The purpose of this research (1) To study the trends in hotel selection of tourists through online 
services Classified by demographic characteristics; (2) To study the quality of websites influences the 
tendencies of tourists to choose hotels through online services;(3) To study the marketing mixes influences 
the tendencies of tourists to choose hotels through online services. The sample group consisted of tourists on 
a page used to book hotels through online services. Collected data from 320 tourists following this page. This 
research used a questionnaire to collect data. The statistics used for data analysis included frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The statistics used to test the hypothesis included statistical 
analysis, One-Way ANOVA, and multiple regression analysis. The results of the research found that visitors 
placed the most importance on website quality and the overall marketing mix. Tourists were more likely to 
choose hotels through online services and had a tendency to make recommendations to acquaintances on 
choosing hotels via online services in the future and at a recommended level. The demographic 
characteristics of tourists consisted of age, gender, educational level, average monthly income and different 
hotel types. The tendency to choose hotels via online services in the future was statistically different at 0.05. 
Tourists with different demographic characteristics, such as gender, age, occupation and hotel type, had a 
statistically significant difference of 0.05 in recommending acquaintances to choose hotels via online services 
in the future.  Visitors with a prioritized level of website quality included opening the device and the 
appearance, design and popularity of the website influencing trends in choosing hotels through online 
services. In terms of the tendencies to choose hotels via online services and persuading acquaintances to 
choose hotels via online services in the future and a statistical significance of 0.05 and consistent with the 
hypothesis.  The tourists who were the priority of the marketing mix were (1) the creation and presentation of 
sales promotions and products to influence the hotel preferences of travelers through online services. In 
terms of choosing hotels via online services and a tendency to persuade acquaintances to choose hotels via 
online services and the statistical significance at the 0.05 level was consistent with the hypothesis. 
 
Keywords: Website Quality, Marketing Mix, Opt-In Trends 
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บทน า 
 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศได้มีบทบาทส าคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก ประเทศไทย
กลายเป็นจุดหมายปลายทางของคนท่ัวท้ังโลกต้องเดินทางมาครั้งหนึ่งในชีวิต คงจะมีไม่กี่ประเทศในโลกท่ีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยม
เยือนเป็นจ านวนมาก จากข้อมูลในปีพ.ศ.2559-2562 พบว่าประเทศไทยมีจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นการ          
บ่งบอกถึงศักยภาพของประเทศไทยที่เป็นประเทศช้ันน าแห่งการท่องเที่ยว ซึ่งประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและ
มีรายได้จากการท่องเที่ยวติดอันดบั 1 ของเอเชียแซงหน้าประเทศช้ันน าของเอเชียทุกประเทศและติดอันดับ4ของโลก การท่องเที่ยว
นั้นท าให้เกิดรายได้ต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม ซึ่งธุรกิจโรงแรมมีอัตราการแข่งขันที่สูงขึ้น จึงท าให้การน าเสนอภาพลักษณ์และ
บริการของโรงแรมเป็นเรื่องที่ส าคัญส่งผลต่อแนวโน้มการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยว (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 
2562) 

ในภาพรวมของประเทศไทยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยถือว่าอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดี นับตั้งแต่มีโครงการอะเมซิ่ง            
ไทยแลนด์มีส่วนช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่ทุกภาคส่วนในประเทศไทย  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องร้อยละ 15-20 ในทุกปีของจ านวนนักท่องเที่ยว (ชุลีวรรณ ปราณธรรม, ณิษา จารุสิริชัย, และ เหมาะประมาณ, 2562) 
(Khunon, 2015: 29) และจากข้อมูลในปีพ.ศ.2559-2562 พบว่าประเทศไทยมีจ านวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น าอินเตอร์เน็ตมาใช้พัฒนาธุรกิจ  ซึ่งท าให้เกิดบริษัททั้งไทยและ
ต่างประเทศท่ีเปิดให้บริการจองโรงแรมผ่านทางบริการออนไลน์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 

ปัจจุบันมีบริษัทจ านวนมากท่ีเปิดให้บริการจองโรงแรมผา่นบรกิารออนไลน์ และมีโรงแรมที่พักให้เลือกหลายประเภท เช่น 
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้น วิลลา โฮสเทล เป็นต้น (Traveloka) โดยเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการเหล่านี้จะช่วยอ านวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยวในด้านรายละเอียดข้อมูล และราคารวมไปถึงสิ่งอ านวยความสะดวกที่จะได้รับจากโรงแรมต่างๆ ซึ่งนักท่องเที่ยว
สามารถเลือกจองโรงแรมได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือแม้กระทั่งที่ท างาน เพียงแค่เช่ือมต่ออินเตอร์ได้ ท าให้ในปัจจุบัน
นักท่องเที่ยวได้มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรมที่แตกต่างไปจากเดิม เนื่องจากสภาพสังคมและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาตาม
ยุคสมัย ส่งต่อแนวโน้มการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยว 

จากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยท าให้แนวโน้มการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนไปจา กเดิม            
โดยนักท่องเที่ยวได้มีการวางแผนล่วงหน้าในการท่องเที่ยวและการจองโรงแรมที่พักผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ดังนั้นการจองโรงแรมผ่าน
บริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยวจะให้ความส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพของเว็บไซต์ที่มีการเข้าถึงได้ง่าย ใช้งานท่ีง่าย สะดวกสบาย และ
มีโปรโมช่ันต่างๆ จึงท าให้สนใจที่จะศึกษาคุณภาพของเว็บไซต์และส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้
โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยสามารถน าไปปรับใช้กับกลยุทธ์ขององค์กรและช่วยให้
ผู้ประกอบการทราบถึงแนวโน้มการเลือกใช้บริการเพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และมีประสิทธิภาพ
ในการแข่งในตลาดได้ 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาถึงแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์  โดยจ าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 2. เพื่อศึกษาคุณภาพของเว็บไซต์ที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ 
 3. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักท่องเที่ยวที่มีด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ภูมิล าเนา 
และประเภทโรงแรมที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยวท่ีแตกต่างกัน 
 2. คุณภาพของเว็บไซต์ประกอบด้วย รูปลักษณ์การออกแบบ ความเร็วในการเข้าถึง ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจสอบ
ลิงค์เสีย รองรับการเปิดผ่านโมบาย อายุของเว็บไซต์ ความนิยมของเว็บไซต์ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของ
นักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ 
 3. ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งเสริมการขาย บุคคล 
กระบวนการบริการ การสร้างและการน าเสนอ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ภูมิล าเนา และประเภทโรงแรม 2) คุณภาพของเว็บไซต์ ได้แก่ รูปลักษณ์ การออกแบบ ความเร็วในการเปิดเข้าถึงเว็บ ตรวจสอบ
ความถูกต้องการในการเขียนเว็บ ตรวจสอบลิงค์เสีย รองรับการเปิดผ่านอุปกรณ์โมบาย อายุของเว็บไซต์ ความนิยมของเว็บไซต์ 
ตรวจสอบคุณภาพเว็บผ่าน 3) ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด 
บุคคล กระบวนการบริการ การสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  

ตัวแปรตาม คือ แนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์  ศิริวรรณ เสรีรัตน์  (2550: 57-59) ได้กล่าวว่า ลักษณะทางด้าน

ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพทางครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่
นิยมใช้ในส่วนแบ่งการตลาด ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญและสถิติที่วัดได้ของ ประชากรศาสตร์ที่ช่วยก าหนด
ตลาดของเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ ท่ีส าคัญมีดังนี้ 

1. อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุ แตกต่างกัน นักการตลาด
จึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างของส่วนตลาด นักการตลาดได้ค้นหาความต้องการของส่วนแบ่ง
การตลาดส่วนเล็ก (Niche market) โดยมุ่งหวังความส าคัญที่ตลาดอายุส่วนน้ัน 

2. เพศ (Sex) เป็นตัวแปรในการแบ่งตลาดที่ส าคัญเช่นกัน นักการตลาดต้องศึกษาตัวแปรนี้อย่างรอบคอบ เพราะใน
ปัจจุบันตัวแปรทางด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภคการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวอาจมีสาเหตุมาจากการที่สตรี
ท างานเพิ่มมากขึ้น 

3. ลักษณะครอบครัว (Market status) ในอดีตถึงปัจจุบันลักษณะครอบครัวเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของการใช้ความ
พยายามของการตลาดมาโดยตลอด และมีความส าคัญยิ่งกว่าส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยผู้บริโภค นักการตลาดจะสนใจจ านวนและ
ลักษณะของบุคคลในครัวเรือนท่ีใช้สินค้าใดสินคา้หนึ่ง และยังสนใจในการพิจารณาลักษณะด้านประชากรศาสตร์และโครงสร้างด้าน
สื่อท่ีจะเกี่ยวข้องกับผู้ตัดสินใจในครัวเรือน เพื่อช่วยในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม 

4. รายได้การศึกษาและอาชีพ (Income Education and Occupation) เป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนดส่วนของตลาด
โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผู้บริโภคที่มีความร่ ารวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได้ต่ าจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ปัญหา
ส าคัญในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียวก็คือรายได้จะเป็นตัวช้ีการมีหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินค้าใน
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ขณะเดียวกันการเลือกซื้อสนิค้าท่ีแท้จริงอาจถือเกณฑ์รูปแบบการด ารงชีวิตรสนิยมค่านิยมอาชีพการศึกษา ฯลฯ แม้ว่ารายได้จะเป็น
ตัวแปรที่ใช้บ่อยมากนักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรทางประชากรศาสตร์อื่น ๆ เพื่อก าหนดตลาดเป้าหมาย
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นกลุ่มรายได้อาจจะเกี่ยวข้องกับเกณฑ์อายุและอาชีพร่วมกัน  
 จากแนวคิดทางด้านประชากรศาสตร์ ผู้ท าวิจัยเลือกใช้ทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) สรุปได้ว่า ตัวแปรของ
ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นแนวคิดที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการ ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาลักษณประชากรศาสตร์ด้าน เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ภูมิล าเนา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการ
ออนไลน์ 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ วิทวัส รุ่งเรืองผล (2553) ได้กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภคนั้นยากต่อความเข้าใจ เพราะในบางครั้งผู้บริโภคเองก็ไม่สามารถให้ค าตอบได้ในการท าความเข้าใจกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ นักการตลาดพบว่า ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้  

1. ยอมรับความต้องการ หมายถึง กระบวนการตัดสินใจซื้อผู้บริโภคจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเกิดความต้องการ ซึ่งอาจเป็นความ
ต้องการพื้นฐานหรือเรียกว่าความจ า เป็นเช่นเมื่อหิวก็ต้องกินอาหาร เพื่อตอบสนองความหิว เป็นต้น นอกจากนั้นมนุษย์ยังมีความ
ต้องการระดับสูงขึ้นไปอีก หรือเรียกว่า ความต้องการหรือความอยาก ท่ีเกิดจากสิ่ง กระตุ้นจากภายนอกมาปลุกเร้า เช่น ต้องการ
รับประทานเคเอฟซี เพราะได้ชมโฆษณาหรือได้พบเห็นผลิตภัณฑ์นั้นโดยไม่ได้เกิดจากความหิวท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  

2. แสวงหาทางเลือกเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากได้ยอมรับความต้องการแล้วโดย ผู้บริโภคจะแสวงหาทางเลือกหรือ
ข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้นก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ เช่น คุณลักษณะ สถานท่ีซื้อ ตราสินค้า เป็นต้น  

3. ประเมินทางเลือกหลังจากได้แสวงหาทางเลือกหรือข้อมลูแล้วผู้บริโภคจะท าการประเมิน ทางเลือกจากข้อมูลเหล่านั้น 
โดยการเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกัน ทั้งความจ าเป็น ราคาคุณสมบัติ ทัศนะคติส่วนตัวต่อตรา
ยี่ห้อของสินค้า  

4. การตัดสินใจซื้อ เมื่อท าการประเมินทางเลือกแลว้ และสรุปรูปแบบและยี่ห้อตัวสินค้า ผลิตภัณฑ์ได้แล้วจะเข้าสู่ขึ้นตอน
การตัดสินใจซื้อและระบุความต้องการหรือคุณลักษณะเพิ่มเตมิจากผลิตภัณฑ์ เช่นสถานท่ีจ าหน่าย เงื่อนไขการช าระเงิน การบริการ
หลังการขายจากผู้ขาย เป็นต้น  

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ เป็นการประเมินประโยชน์หรือคุณค่าของผู้บริโภคหลังจากได้ ตัดสินใจซื้อ แล้วซึ่งจะมีผลต่อการ
ซื้อในครั้งต่อไปหรือการซื้อซ้ า รวมถึงการแนะน าไปยังผู้ใกล้ชิดให้ซื้อ ผลิตภัณฑ์นั้นๆ  
 จากแนวคิดทางพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ผู้ท าวิจัยเลือกใช้ทฤษฎีของ วิทวัส รุ่งเรืองผล สรุปได้ว่า พฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกใช้บริการเป็นแนวคิดที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม โดยนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่เลือกใช้บริการมีผลต่อการ
เลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์จะต้องมีการค้นหาข้อมูลรายละเอียด การประเมินผลทางเลือก ก่อนที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่าน
บริการออนไลน์ 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคมีกระบวนการตัดสินใจเป็น
กระบวนการประเมินผลเกี่ยวกับทางเลือกที่จะน าไปสู่การบรรลุ เป้าหมาย ซึ่ง Kotler & Keller (2012) ได้อธิบายกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ ของผู้บริโภค มี 5 ขั้นตอน ดังนี้  

1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) เป็นล าดับแรกในกระบวนการการ ตัดสินใจซื้อ การที่ผู้บริโภครับรู้ปัญหา
หรือถูกกระตุ้นให้เกิดความต้องการไม่ว่าจะเป็นสิ่งกระตุ้นภายใน หรือภายนอกร่างกายก็ตาม นักการตลาดจะต้องหาสิ่งที่จะใช้เพื่อ
กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ สินค้าเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจซื้อ 
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2. การค้นหาข้อมูล (Information search) เมื่อผู้บริโภคเกิดความต้องการแล้ว จะมีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ สถานที่จัดจ าหน่าย โดยแหล่งข้อมูล ที่ผู้บริโภคมักใช้คือ ข้อมูลจากบุคคล เช่น เพื่อน ครอบครัว ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคมาก ท่ีสุด แหล่งการค้า แหล่งสาธารณะ และแหล่งการทดลอง  

3. การประเมินทางเลือก (Ecaluation of alternative) ผู้บริโภคจะมีการ ก าหนดความต้องการของตัวเองขึ้นมาเพื่อ
พิจารณาลักษณะต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์น าข้อมูลที่ได้รับมา เปรียบเทียบ ข้อดีข้อเสียของแต่ละผลิตภัณฑ์โดยความเช่ือถือและ
ทัศนคติต่อตราสินค้าต่าง ๆ จะเข้า มาเกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการมากท่ีสุด  

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) เมื่อผ่านขั้นของการประเมินทางเลือก ต่างๆแล้ว ผู้บริโภคจะได้สินค้าตรา
สินค้าที่ตรงกับความต้องการของตนเองมากที่สุดที่ตั้งใจจะซื้อ หมายถึง ผู้บริโภคจะเกิดความตั้งใจที่จะซื้อ (Purchase Intention) 
ขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงอาจมี ปัจจัยอ่ืนมากระทบ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจซื้อ เช่น ทัศนคติของคนรอบข้าง  

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase behavior) เมื่อผู้บริโภคได้ตัดสินใจ ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการไปแล้ว จะต้องมี
การตรวจสอบถึงความพึงพอใจหลังการซื้อ ซึ่งทางผู้บริโภค จะเปรียบเทียบคุณค่าที่ได้รั บจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่ผู้บริโภค
คาดหวัง ถ้าสิ่งท่ีผู้บริโภคได้รับสูงกว่า ท่ีได้คาดหวังไว้ผู้บริโภคจะเกิดความพึงพอใจซึ่งน าไปสู่การซื้อซ้ าหรือการบอกต่อ 
 จากแนวคิดแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้ท าวิจัยเลือกใช้ทฤษฎีของ Kotler & Keller (2012) สรุปได้ว่า แนวโน้ม
พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นแนวคิดที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม โดยนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเลือกใช้บริการ และแนวโน้มที่จะ
แนะน าชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้บริการโรงแรมผ่านบริการออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์ (2552) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล 
กระบวนการ และทางกายภาพ โดยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทั้ง 7 ส่วนประสมนี้ ผู้ให้บริการจะต้องเลือกให้ความสนใจ 
และจัดล าดับความส าคัญ ให้ถูกต้อง จึงจะสร้างความสนใจ ความพึงพอใจและกระตุ้นการตัดสินใจของผู้บริโภค 
 ผู้วิจัยเลือกใช้ทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์ (2552) สรุปได้ว่า แนวคิดส่วนประสม
ทางการตลาด คือ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการ โดยใช้ก าหนดกลยุทธ์การตลาด ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา               
ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริม การตลาด กระบวนการ บุคลากร และลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ผู้วิจัยได้น าตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดบริการทั้ง7ด้าน เป็นตัวแปรอิสระใน
กรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อน าไปสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่าน  
เว็บบริการออนไลน์ 
 แนวคิดคุณภาพของเว็บไซต์ Qingjin, Fan et., al. (2013) ได้กล่าวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ เว็บไซต์ไว้ว่ามีมิติ
ที่หลากหลาย เช่น คุณภาพการให้บริการออนไลน์ (Web Site Service Quality) คุณภาพในการเชื่อมต่อระหว่างลูกค้ากับเว็บไซต์ 
(Customer Interface Quality) คุณภาพการใช้ งานเว็บไซต์ (Functional Quality) คุณภาพของระบบข้อมูล (Information 
Systems Quality) รวมไปถึงคุณภาพประสบการณ์เว็บไซต์ (Web Experience) เป็นต้น  
 ผู้ท าวิจัยเลือกใช้ทฤษฎี Qingjin, Fan et., al. (2013) สรุปได้ว่า แนวคิดคุณภาพเว็บไซต์ คือ แนวคิดที่มีมิติที่หลากหลาย
ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ ดังนั้นจะต้องใช้การวัดคุณภาพเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วย รูปลักษณ์ การออกแบบ ความเร็วในการเปิดเข้าถึงเว็บ 
ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจสอบลิงค์เสีย รองรับการเปิดผ่านอุปกรณ์โมบาย อายุของเว็บไซต์ และความนิยมของเว็บไซต์มีผลต่อ
การเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ผู้วิจัยได้น าตัวแปรคุฯภาพเว็บไซต์ ท้ัง7ด้าน เป็นตัวแปรอิสระใน
กรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อน าไปสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่าน
บริการออนไลน์ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวในเพจเสพติด โรงแรมที่เคยจองโรงแรมผ่านบริการออนไลน์ ซึ่งมีจ านวน
ประชากรที่ติดตามเพจ จ านวน 180,000 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย นักท่องเที่ยวในเพจเสพติด โรงแรมที่เคยจองโรงแรมผ่านบริการออนไลน์ ซึ่งมีจ านวน
ประชากรที่ติดตามเพจ จ านวน 180,000 คน ผู้วิจัยจึงใช้การค านวณกลุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก โดยก าหนดระดับค่าความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 เท่ากับ 400 คน และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 โดยผู้วิจัยได้ท าการเพิ่มแบบสอบถาม เท่ากับ 20 คน 
เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 420 คน 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษาในคร้ังนี้  คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น               
4 ส่วนดังนี ้
 ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ แบบสอบถามส าหรับการเก็บข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เช่น เพศ อายุ อาชีพ 
ระดับรายได้ เฉลี่ยโดย และภูมิล าเนา แบบสอบถามจะมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด  (Close-Ended response 
question) และใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) หรือแบบอันดับ (Ordinal Scale) เป็นลักษณะค าถาม
แบบให้เลือกตอบได้เพียงข้อเดียว จ านวนทั้งสิ้น 7 ข้อค าถาม 
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านคุณภาพของเว็บไซต์ แบบสอบถามเกี่ยวกับความส าคัญคุณภาพของเว็บไซต์ ที่มีผลต่อแนวโน้มการ
เลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด สามารถเลือกตอบได้เพียง
ค าตอบเดียว แบ่งเป็น 8 ด้าน โดยใช้แบบสอบถามที่ใช้มาตราวัดแบบ Important Scale Questions ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนระดับความส าคัญ ผู้วิจัยได้ท าการแบ่งการให้คะแนนตาม
มาตรวัด 5 ระดับ ดังต่อไปนี้ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด แบบสอบถามเกี่ยวกับความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อ
แนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด สามารถเลือกตอบ
ได้เพียงค าตอบเดียว แบ่งเป็น 7 ด้าน โดยใช้แบบสอบถามที่ใช้มาตราวัดแบบ Important Scale Questions  ซึ่งเป็นระดับการวัด
ข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนระดับความส าคัญผู้วิจัยได้ท าการแบ่งการให้คะแนน
ตามมาตรวัด 5 ระดับ ดังต่อไปนี้ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ จ านวน 2 ข้อ ซึ่งเป็นค าถามปลายปิด 
(Closed-ended question) โดยแต่ละข้อใช้ระดับการวัดข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

ข้อที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ ซึ่งแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราอัตรภาคหรือมาตราช่วง (Interval Scale) และลักษณะค าถามเป็นแบบ Semantic differential scale ผู้วิจัยได้แบ่ง
ระดับความส าคัญออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี ได้แก่ ใช้แน่นอน มีโอกาสใช้ ไม่แน่ใจ ไม่ใช้ ไม่ใช้แน่นอน 

ข้อที่ 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าให้กับผู้อื่นเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ ซึ่ง
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราอัตรภาคหรือมาตราช่วง (Interval Scale) และลักษณะค าถามเป็นแบบ Semantic differential 
scale ผู้วิจัยได้แบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี ได้แก่ แนะน าแน่นอน แนะน า ไม่แน่ใจ ไม่แนะน า ไม่แนะน าแน่นอน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
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  ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแจกแจงความถี่แสดงผลเป็นค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านคุณภาพของเว็บไซต์ 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาด7p 
ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือท าการทดสอบสมมติฐาน โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์

ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ดังนี้  
สมมติฐานข้อที่ 1 นักท่องเที่ยวที่มีด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย                

ต่อเดือน ภูมิล าเนา และประเภทโรงแรมที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยว                    
ที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 2 คุณภาพของเว็บไซต์ประกอบด้วย รูปลักษณ์การออกแบบ ความเร็วในการเปิดเข้าถึงเว็บ ตรวจสอบ
ความถูกต้องการในการเขียนเว็บ ตรวจสอบลิงค์เสีย รองรับการเปิดผ่านอุปกรณ์โมบาย อายุของเว็บไซต์ ความนิยมของเว็บไซต์ 
ตรวจสอบคุณภาพเว็บผ่าน มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ 

สมมติฐานข้อที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งเสริมการขาย 
บุคคล กระบวนการบริการ การสร้างและการน าเสนอ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการ
ออนไลน์ 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของเว็บไซต์และส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้
โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา

ครั้งนี้ จ านวน 400 คน โดยจ าแนกตามตัวแปรดังนี้ 
เพศ  พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 81.50และ เพศชาย จ านวน 74 คน             

คิดเป็นร้อยละ 18.50 
อายุ  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75 รองลงมามีอายุระหว่าง  

36 – 45 ปี จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 อายุระหว่าง 18 – 25 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 และ อายุ
ระหว่าง 46 ปีขึ้นไป จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75 และ ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.75 รองลงมา
ปริญญาโทข้ึนไป จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34 และต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 ตามล าดับ 

อาชีพ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.25 
รองลงมาประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการเกษียณอายุ/อื่นๆ จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25 ข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 และนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 ตามล าดับ 
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนมากกกว่า 30,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 201 คน คิดเป็น            
ร้อยละ 50.25 รองลงมามีรายได้ระหว่าง ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 – 20,000 บาท จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25 และ
รายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 ตามล าดับ 

ภูมิล าเนา นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคกลาง จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.25 รองลงมาภาคอีสาน 
จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.25 ภาคใต้ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 และภาคเหนือ จ านวน 32 คน คิดเป็น              
ร้อยละ 8.00 ตามล าดับ 

ประเภทโรงแรม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกใช้โรงแรม จ านวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 78.00 รองลงมารีสอร์ท               
จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 และวิลล่า/โฮลเทล จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านคุณภาพของเว็บไซต์ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของเว็บไซต์ พบว่า นักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความส าคัญต่อ

คุณภาพของเว็บไซต์ของนักท่องเที่ยวภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านรูปลักษณ์การออกแบบเว็บไซต์ นักท่องเที่ยวมีระดับความส าคัญต่อคุณภาพของเว็บไซต์ ด้านรูปลักษณ์การออกแบบ
เว็บไซต์โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ได้แก่ 
เว็บไซต์มีรูปภาพประกอบเนื้อหาท่ีชัดเจน เว็บไซต์ออกแบบใช้งานง่าย และเข้าถึงได้ง่าย และเว็บไซต์มีดีไซน์ท่ีสวยงาม  

ด้านความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์ นักท่องเที่ยวมีระดับความส าคัญต่อคุณภาพของเว็บไซต์ ด้านความเร็วในการเข้าถึง
เว็บไซต์โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ได้แก่ 
สะดวกในการใช้และการเข้าถึง ค้นหาง่าย ความเร็วในการเปิด -ปิดส าคัญต่อการใช้บริการ ระยะเวลารอในการเปิด-ปิดหน้าละ             
ไม่เกิน 5-10 วินาที  

ด้านตรวจสอบความถูกต้องการในการเขียนเว็บ นักท่องเที่ยวมีระดับความส าคัญต่อคุณภาพของเว็บไซต์ ด้านความเร็วใน
การเข้าถึงเว็บไซต์โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ด้านความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์ มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีองค์กรในการ
ตรวจสอบมาตราฐานความถูกต้องของเว็บไซต ์รองลงมามีการตรวจสอบการใช้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและครบถ้วน และมีลิงค์ในเว็บไซต์
ให้กดที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องในเว็บไซต์ได้ทันที อยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านตรวจสอบลิงค์เสีย นักท่องเที่ยวมีระดับความส าคัญต่อคุณภาพของเว็บไซต์ ด้านตรวจสอบลิงค์เสีย โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความส าคัญอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ทางด้านเว็บไซต์ควรจะมี
หน่วยงานท่ีคอยเช็คปัญหา มีการแก้ปัญหาลิงค์เสียภายใน1ชม. และเว็บไซต์สามารถให้ผู้ใช้งานแจ้งปัญหาลิงค์เสียได้  

ด้านรองรับการเปิดผ่านอุปกรณ์โมบาย นักท่องเที่ยวมีระดับความส าคัญต่อคุณภาพของเว็บไซต์ ด้านรองรับการเปิดผ่าน
อุปกรณ์โมบายโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ 
ได้แก่ อุปกรณ์โมบายล์สามารถเข้าถึงการบริการได้ง่าย ข้ันตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนให้บริการมีความ
คล่องตัว เว็บไซต์โรงแรมสามารถรองรับการจองโรงแรมผ่านอุปกรณ์โมบาย  และ เว็บไซต์มีแอปพลิเคชันเป็นของเว็บไซต์เองที่
สามารถรองรับอุปกรณ์โมบายทั้งIOS /ANDROID  

ด้านอายุของเว็บไซต์ นักท่องเที่ยวมีระดับความส าคัญต่อคุณภาพของเว็บไซต์ ด้านอายุของเว็บไซต์โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
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ด้านอายุของเว็บไซต์ มีความส าคัญอยู่ในระดบัมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เว็บไซต์มีการพัฒนาให้ทันสมัย มี
ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วน รองลงมานักท่องเที่ยวมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก และ มีการแสดงอายุของเว็บไซต์ในหน้าเว็บเพจ 
เว็บไซต์ที่มีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนาน แสดงถึงความน่าเชื่อถือ และความมั่นคง  

ด้านความนิยมของเว็บไซต์ นักท่องเที่ยวมีระดับความส าคัญต่อคุณภาพของเว็บไซต์ ด้านความนิยมของเว็บไซต์โดยรวม 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ ได้แก่ เว็บไซต์โรงแรมมี
ความทันสมัยและอับเดตข้อมูลอยู่ตลอด เว็บไซต์โรงแรมเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป  และ เว็บไซต์โรงแรมเป็นเว็บไซต์ที่นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่นิยมใช้งาน 

ด้านตรวจสอบคุณภาพเว็บ (SEO) นักท่องเที่ยวมีระดับความส าคัญต่อคุณภาพของเว็บไซต์ ด้านตรวจสอบคุณภาพเว็บ
โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ด้านตรวจสอบคุณภาพเว็บ มีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีลิงค์ในเว็บไซต์ให้กดที่
สามารถตรวจสอบความถูกต้องในเว็บไซต์ได้ทันที รองลงมามีการตรวจสอบการใช้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและครบถ้วน และ มีองค์กรใน
การตรวจสอบมาตราฐานความถูกต้องของเว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาด 7p  
ผลการวิเคราะห์ข้องข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด พบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความส าคัญต่อส่วนประสม

ทางการตลาดโดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านผลิตภัณฑ์ นักท่องเที่ยวมีความส าคัญส่วนประสมการตลาดดา้นผลติภณัฑ์โดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ได้แก่ โรงแรมมีสภาพของห้องที่การตกแต่งสวยงามและ
สะอาดเรียบร้อย โรงแรมมีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ทีวี ตู้เย็น ไดร์เป่าผม และอื่นๆ โรงแรมมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จัก และโรงแรมมี
ประเภทห้องพักให้เลือกหลากหลาย  

ด้านราคา นักท่องเที่ยวมีความส าคัญส่วนประสมการตลาดด้านราคาโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ได้แก่ ราคาห้องพักของโรงแรม มีความคุ้มค่ากับเงินท่ีเสียไปและ
ได้รับบริการต่างๆของโรงแรมที่คุ้มค่า รองลงมาคือ โรงแรมมีการก าหนดราคาของห้องพักที่แน่ชัดไม่มีการบวก และ โรงแรมมี
ห้องพักให้เลือกหลายหลายราคา ตามระดับของห้องที่นักท่องเที่ยวต้องการ  

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย นักท่องเที่ยวมีความส าคัญส่วนประสมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

นักท่องเที่ยวมีความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ท าเลที่ตั้งของโรงแรมเดินทางได้ง่ายมีความสะดวกสบาย เช่น ใกล้
กับรถไฟฟ้า และท าเลที่ตั้งของโรงแรมอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว รองลงมานักท่องเที่ยวมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือ ท าเลของ
โรงแรมอยู่ใกล้ชุมชน เช่น ตลาดนัด (ท าให้หาของท่านได้ง่าย) 

ด้านส่งเสริมการตลาด นักท่องเที่ยวมีความส าคัญส่วนประสมการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดโดยรวม อยู่ในระดับ            
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ได้แก่ การจัดโปรโมช่ันราคาที่พัก
พร้อมอาหาร เช่น อาหารเช้า บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน และอื่นๆ รองลงมา มีบริการรถรับส่งไปสนามบิน และมีการให้ส่วนลดในการมา
พักในครั้งถัดไป  

ด้านบุคคล นักท่องเที่ยวมีความส าคัญส่วนประสมการตลาดด้านบุคคลโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า 
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นักท่องเที่ยวมีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ พนักงานบริการด้วยความเต็มใจและรวดเร็ว พนักงานมีทักษะและ
มีความรู้ในการให้บริการ และ พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพเป็นมิตร รองลงมานักท่องเที่ยวมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก 
พนักงานมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

ด้านกระบวนการบริการ นักท่องเที่ยวมีความส าคัญส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการบริการ โดยรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ได้แก่ ระบบการช าระเงินที่
หลากหลายวิธี รองลงมาคือ มีระบบการส ารองที่พักท่ีหลากหลายช่องทาง และ มีการแบ่งสัดส่วนท่ีชัดเจนและสะดวกสบาย  

ด้านการสร้างและน าเสนอ นักท่องเที่ยวมีความส าคัญส่วนประสมการตลาดด้านการสร้างและน าเสนอ โดยรวม อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ ได้แก่ มีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยที่ดี รองลงมาบรรยากาศรอบบริเวณที่พักมีความเหมาะสม และ สภาพโรงแรมมีความพร้อมให้บริการ  

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ 
 ด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์  นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับใน
อนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ อยู่ในระดับใช้แน่นอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 
 ด้านในอนาคตทา่นมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ 
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการ
ออนไลน์ อยู่ในระดับแนะน าแน่นอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน เพื่อท าการทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานข้อที่ 1 นักท่องเที่ยวที่มีด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย               

ต่อเดือน ภูมิล าเนา และประเภทโรงแรมที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยวที่   
แตกต่างกัน 

สมมติข้อที่ 1.1 นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยว 
แตกต่างกัน จากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้  

นักท่องเที่ยวท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยวด้านในอนาคตท่านมี
แนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ และด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้โรงแรม
ผ่านบริการออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยเพศหญิง มแีนวโน้ม
การเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยว ด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ 
และด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ มากกว่าเพศชาย 

สมมติข้อที่ 1.2 นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยว 
แตกต่างกัน จากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยวด้านในอนาคตท่าน
มีแนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ โดยมีความแตกต่างรายคู่ ดังนี้ 

นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 18-25ปี มีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยวด้านในอนาคต
ท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 46ปีขึ้นไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.312 
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นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 26-35ปี มีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยว ด้านในอนาคต
ท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์มากกว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 46ปีขึ้นไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.378 

นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 36-45ปี มีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยว ด้านในอนาคต
ท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์มากกว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 46ปีขึ้นไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.421 

2. นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยวด้านในอนาคตท่าน
มีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยมีความแตกต่างรายคู่ ดังนี้ 

นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 18-25ปี มีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยว ด้านในอนาคต
ท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์มากกว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 46ปีขึ้นไป โดย
มีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.486 

นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 26-35ปี มีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยว ด้านในอนาคต
ท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์มากกว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 46ปีขึ้นไป โดย
มีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.578 

นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 36-45ปี มีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยว ด้านในอนาคต
ท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์มากกว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 46ปีขึ้นไป โดย
มีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.608 

สมมติข้อที่ 1.3 นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของ
นักท่องเที่ยวแตกต่างกัน จากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยว ด้าน
ในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยมีความแตกต่างรายคู่ ดังนี้ 

นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรีมี แนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของ
นักท่องเที่ยว ด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์น้อยกว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับ การศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.238 

นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรีมี แนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของ
นักท่องเที่ยว ด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์น้อยกว่า นักท่องเที่ยวท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.252 

2. นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยว ด้าน
ในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติข้อที่ 1.4 นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกันมีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยวที่
แตกต่างกัน จากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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1. นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยว ด้านในอนาคต
ท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

2. นักท่องเที่ยวมีอายุที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยวด้านในอนาคต
ท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยมีความแตกต่างรายคู่ ดังนี ้

นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพเป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยว 
ด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ น้อยกว่า นักท่องเที่ยวท่ีมีอาชีพเป็น
ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ/เกษียณ/อื่นๆ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.352 

สมมติข้อที่ 1.5 นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของ
นักท่องเที่ยวท่ีแตกต่างกัน จากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. นักท่องเที่ยวท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีแนวโน้มการเลอืกใช้โรงแรมผา่นบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยว ด้านในอนาคต
ท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความแตกต่างรายคู่ ดังนี้ 

นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ10,000-20,000บาทมีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการ
ออนไลน์ของนักท่องเที่ยว ด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์น้อยกว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน30,001บาทขึ้นไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.104 

2. นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยว 
ด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติข้อท่ี 1.6 นักท่องเที่ยวท่ีมีภูมิล าเนาแตกต่างกันมีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยว
ที่แตกต่างกัน จากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

นักท่องเที่ยวที่มีตามภูมิล าเนามีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยว ด้านในอนาคตท่านมี
แนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ และด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้โรงแรม
ผ่านบริการออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติข้อท่ี 1.7 นักท่องเที่ยวท่ีเลือกใช้ประเภทโรงแรมแตกต่างกันมีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของ
นักท่องเที่ยวท่ีแตกต่างกัน จากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. นักท่องเที่ยวที่เลือกใช้ประเภทโรงแรม มีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยว ด้านใน
อนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความแตกต่างรายคู่ ดังนี้ 

นักท่องเที่ยวที่เลือกประเภทโรงแรมแบบโรงแรมมีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยว ด้าน
ในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์มากกว่า นักท่องเที่ยวที่เลือกประเภทโรงแรมแบบวิลลา/โฮลเทล 
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.195 
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2. นักท่องเที่ยวท่ีเลือกใช้ประเภทโรงแรม มีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยว ในอนาคต
ท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยมีความแตกต่างรายคู่ ดังนี้ 

นักท่องเที่ยวที่เลือกประเภทโรงแรมแบบโรงแรมมีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยว ใน
อนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์  มากกว่า นักท่องเที่ยวที่เลือกประเภท
โรงแรมแบบวิลลา/โฮลเทล โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.277 

สมมติฐานข้อที่ 2 คุณภาพของเว็บไซต์ประกอบด้วย รูปลักษณ์การออกแบบ ความเร็วในการเปิดเข้าถึงเว็บ ตรวจสอบ
ความถูกต้องการในการเขียนเว็บ ตรวจสอบลิงค์เสีย รองรับการเปิดผ่านอุปกรณ์โมบาย อายุของเว็บไซต์ ความนิยมของเว็บไซต์ 
ตรวจสอบคุณภาพเว็บผ่าน มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ จ าแนกเป็นสมมติฐาน
ย่อย ดังนี ้

สมมติฐานที่ 2.1 คุณภาพของเว็บไซต์ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ ด้าน
ในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ จากผลการวิจัย พบว่า 

ผลการวิเคราะห์ คุณภาพเว็บไซต์มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ 
ด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ พบว่า ด้านรองรับการเปิดผ่านอุปกรณ์ ด้านรูปลักษณ์ การ
ออกแบบ และด้านความนิยมของเว็บไซต์ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ 
ด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ และสามารถร่วมท านายคุณภาพเว็บไซต์มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่าน
บริการออนไลน์ ด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ ได้ร้อยละ 10.3  

สมมติฐานที่ 2.2 คุณภาพของเว็บไซต์ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ ด้าน
ในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ จากผลการวิจัย พบว่า 

ผลการวิเคราะห์ คุณภาพเว็บไซต์มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ 
ด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ พบว่า พบว่า ด้านรองรับการเปิด
ผ่านอุปกรณ์ และด้านรูปลักษณ์ การออกแบบ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการ
ออนไลน์ ด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้โรงแรมผ่านบรกิารออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสามารถร่วมท านายคุณภาพเว็บไซต์มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้บริการ
โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ ด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการ
ออนไลน์ ได้ร้อยละ 6.2  

สมมติฐานข้อที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งเสริมการขาย 
บุคคล กระบวนการบริการ การสร้างและการน าเสนอ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการ
ออนไลน์ จ าแนกเป็นสมมติฐานย่อย ดังนี ้

สมมติฐานที่ 3.1 ส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ 
ด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ จากผลการวิจัย พบว่า 

ผลการวิเคราะห์ ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการ
ออนไลน์ ด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ พบว่า ด้านการสร้างและการน าเสนอ ด้านส่งเสริม
การขาย และด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ ด้านในอนาคต
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ท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
และสามารถร่วมท านายส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการ
ออนไลน์ ด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ ได้ร้อยละ 11.1 

สมมติฐานที่ 3.2 ส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ 
ด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์จากผลการวิจัย พบว่า 

ผลการวิเคราะห์ ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการ
ออนไลน์ ด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ พบว่า  ด้านส่งเสริมการ
ขาย และด้านการสร้างและการน าเสนอ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ ด้าน
ในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ และสามารถร่วมท านายสว่นประสมทางการตลาดมอีิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้บริการโรงแรม
ของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ ด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการ
ออนไลน์ ได้ร้อยละ 6.9 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเรื่อง คุณภาพของเว็บไซต์และส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของ

นักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ผู้ประกอบการควรจัดท ากลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเพศหญิง อายุระหว่าง 

18-45 ปี ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ/เกษียณ/อื่นๆ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 30,001บาทขึ้นไป และเลือกใช้บริการโรงแรม เนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรม
ของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ มากที่สุด 

2. คุณภาพเว็บไซต์ในการให้บริการออนไลน์ในมุมมองของนักท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของ
นักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ ได้แก่ ด้านรองรับการเปิดผ่านอุปกรณ์ ด้านรูปลักษณ์ การออกแบบ  และด้านความนิยมของ
เว็บไซต์ โดยควรมุ่งให้ความส าคัญแต่ละด้านดังน้ี 

2.1 ด้านความนิยมของเว็บไซต์ จากผลการวิจัยในมุมของนักท่องเที่ยวมีต่อแนวโน้มในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้
โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญ ได้แก่ เว็บไซต์โรงแรมส่วนใหญ่เป็นท่ีนิยม รู้จักของคนท่ัวไป มีความ
ทันสมัย และอับเดตข้อมูลอยู่ตลอด ดังนั้นผู้ประกอบการหรือนักพัฒนาเว็บไซต์ควรวางแผนปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 

2.2 ด้านรูปลักษณ์การออกแบบ จากผลการวิจัยในมุมของนักท่องเที่ยวมีต่อแนวโน้มในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้
โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ และด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์              
ผู้ประกอบควรให้ความส าคัญในการวางแผนกลยุทธ์ในการท าธุรกิจ เพราะเว็บไซต์มีดีไซน์ที่สวยงาม สีที่ใช้มองเห็นเด่นชัด จดจ าได้
ง่าย มีรูปภาพโรงแรมประกอบเนื้อหาที่ชัดเจน และง่ายต่อการจองโรงแรม มีอิทธิพ ลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของ
นักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ 

2.3 ด้านรองรับการเปิดผ่านอุปกรณ์โมบาย จากผลการวิจัยในมุมของนักท่องเที่ยวมีต่อแนวโน้มในอนาคตท่านมีแนวโน้ม
ที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ และด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการ
ออนไลน์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจผู้ประกอบควรให้ความส าคัญ เพราะปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ในงานอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นทุกๆปี 
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การที่ธุรกิจโรงแรม สามารถรองรับจองโรงแรมผ่านอุปกรณ์โมบาย จะท าให้ธุรกิจโรงแรมเติบโตได้มากข้ึน เนื่องจากการรองรับการ
เปิดผ่านอุปกรณ์โมบายโรงแรมมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ 

3. ผู้ประกอบการควรจะมีการพัฒนาปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคล้องกับมุมมองของนักท่องเที่ยวที่มี
อิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ ได้แก่ ด้านการสร้างและการน าเสนอ ด้านส่งเสริมการ
ขาย และด้านผลิตภัณฑ์ โดยควรมุ่งให้ความส าคัญแต่ละด้านดังน้ี 

3.1 ด้านการสร้างและการน าเสนอ จากผลการวิจัยในมุมของนักท่องเที่ยวมีต่อแนวโน้มในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะ
เลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ และด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการ
ออนไลน์ ผู้ประกอบการต้องให้ความส าคัญในการบริหารวางแผน และพัฒนา ด้านกายภาพของโรงแรมที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
เช่น โรงแรมระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี บรรยากาศรอบบริเวณที่พักมีความเงียบสงบ และโรงแรมมีความพร้อมให้บริการ 
เป็นต้น เพราะ ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ 

3.2 ด้านส่งเสริมการขาย จากผลการวิจัยในมุมของนักท่องเที่ยวมีต่อแนวโน้มในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้
โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ และด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ 
ผู้ประกอบการควรจัดการส่งเสริมการขาย และสิทธิพิเศษโปรโมช่ันต่างๆในการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโปรโมช่ันราคาที่พักพร้อมอาหาร มีการให้ส่วนลดในการมาพักในครั้งถัดไป มีบริการรถ
รับส่งไปสนามบิน จะท าให้ธุรกิจโรงแรมมียอดขายเติบโตมากข้ึน และนักท่องเที่ยวท่ีมาใช้บริการมากขึ้น เนื่องจากมีการสิทธิพิเศษท่ี
ให้มากกว่าและส่วนลดค่าที่พักโรมแรมในครั้งถัดไป มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ 

3.3 ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการวิจัยในมุมของนักท่องเที่ยวมีต่อแนวโน้มในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่าน
บริการออนไลน์ และด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรู้จักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ ผู้ประกอบการ
ควรปรับปรุงและพัฒนาโรงแรม เช่น โรงแรมมีสภาพของห้องที่การตกแต่งสวยงามและสะอาด มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว และประเภทห้องพักให้เลือกหลากหลายมีการแบ่งช้ันส าหรับสาวโสด เนื่องจากผลการวิจัยครั้งพบว่าเพศหญิงมี
แนวโน้มจะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ มากกว่าเพศชาย มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่าน
บริการออนไลน์ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพของเว็บไซต์และส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของ

นักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะน าในการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. ควรศึกษาทัศนคติและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เคยจองโรงแรมผ่านบริการออนไลน์ ในด้านรูปลักษณ์การ
ออกแบบ ด้านความนิยมของเว็บไซต์ และด้านรองรับการเปิดผ่านอุปกรณ์โมบาย เพื่อทราบว่านักท่องเที่ยวมีทัศนคติ และความ
ต้องการอย่างไร 
 2. ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ท่ีอาจส่งผลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ เช่น ไลฟ์
สไตล์ของนักท่องเที่ยวส่งผลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
และพฒันาโรงแรมให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 3. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวให้การเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ และควร
ศึกษากลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น เช่น กลุ่มเป้าหมายคือนักท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งจะได้ข้อมูลที่ครอบครุมมากกว่าจะสามารถ
น ามาปรับปรุงพัฒนาในการวางแผนกลยุทธ์ทางตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว และมี
ประสิทธิภาพในการแข่งในตลาดได้ 
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ที่สุด ท่ีจะท าให้มนุษย์เราเท่าเทียมกัน 
 

เอกสารอ้างอิง  

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2562). สถิตินักท่องเที่ยว. สืบค้นจาก, 
        https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=411 
กอบกาญจน์ เหรียญทอง. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. 
        การค้นคว้าอิสระ บธ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม. 
จิรารัตน์ ปุญญฤทธ์ิ. (2559). ส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื อผลิตภัณฑ์ กลุ่มเอจล็อค 
        ของผู้แทนจ้าหน่าย บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ้ากัด สาขากรุงเทพมหานคร. 
        การค้นคว้าอิสระ บธ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
ชุลีวรรณ ปราณธรรม ณิษา จารุสิริชัย และเอกราช เหมาะประมาณ. (2562). พฤติกรรมการเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยว 
        ชาวไทยในอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 8(1): 91-106. 
ชัญญา แซ่เตีย. (2557). การศึกษาแนวโน้มการใช้บริการคอมมิวนิตี มอลล์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. 
        การค้นคว้าอิสระ บธ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเนช่ัน. 
ดุษฎี เทียมเทศ บุญมา สูงทรง สุพรรณี พรภักดี และบุญมา สูงทรง. (2555). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั งใจในการมาท่องเที่ยวซ ้า 
         ของนักท่องเที่ยวในอ้าเภอวังน ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา. การค้นคว้าอิสระ บธ.ม. นครราชสีมา:  
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 
ธันย์ชนก ไกรสมุทร. (2561). ส่วนประสมทางการตลาดเเละคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อเเนวโน้มพฤติกรรม  
        ผู้บริโภคในห้างเทสโก้โลตัสในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บธ.ม. (สาขาวิชาการตลาด). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ปพน เลิศชาคร. (2559). คุณภาพของเว็บไซต์ ความไว้วางใจ การรับรู้ถึงคุณค่า และการจัดอันดับและความคิดเห็นที่มีผลต่อ 
        การตัดสินใจสินค้าผ่าน eBay ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระ บธ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
 



18 
 

วราภรณ์ ไทยด ารงเดช. (2552). พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ในการส้ารองที่พักของนักท่องเที่ยวไทย. สารนิพนธ์ บธ.ม. 
        (สาขาวิชาการตลาด). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์. (2552). การบริหารตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา. 
Kotler & Keller. (2012). Marketing management: The millennium (14th ed.). New Jersey: Prentice-Hall Inc. 
marketeer (2563). การใช้งานอินเตอร์เน็ตของคนไทย. สืบค้นจาก, https://marketeeronline.co/archives/155464 
Qingji Fan, Jeoung Yul Lee and Joong In Kim (2013) “The impact of website quality on flow-related online  
        shopping behavior in C2C e-marketplaces A crossnational study.” 23(5): 364-387. 
Traveloka. (2563). ประเภทท่ีพักพร้อมให้จองผ่าน Traveloka. สืบค้นจาก, https://www.traveloka.com/th-th/hotel 
 


