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การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์1) เพื่อศึกษาถึงแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ 

โดยจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาคุณภาพของเว็บไซต์ที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของ
นกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์3) เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยว
ผ่านบริการออนไลน ์กลุ่มตวัอย่างคือนกัท่องเที่ยวในเพจเสพติด โรงแรมที่เคยจองโรงแรมผ่านบริการออนไลน ์จ านวน 400 คน โดย
ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานไดแ้ก่ สถิติวิเคราะหค์่าที การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว และการ
วิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู ผลการวิจยั พบว่า นกัท่องเที่ยวมีระดบัความส าคญัต่อคณุภาพของเว็บไซต์ และส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวม อยู่ในระดบัมากที่สุด นกัท่องเที่ยวมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนใ์นอนาคต  อยู่ในระดบัใช้
แน่นอน และมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชักชวนใหค้นรูจ้ักเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนใ์นอนาคต  อยู่ในระดับแนะน าแน่นอน 
นักท่องเที่ยวที่มีลักษณะประชากรศาสตรป์ระกอบด้วย  เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประเภทโรงแรม
แตกต่างกนั มีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนใ์นอนาคตแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  0.05 ส่วน
นกัท่องเที่ยวที่มีลกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ ประเภทโรงแรมแตกต่างกนั มีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวน
ใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนใ์นอนาคตแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  0.05 นกัท่องเที่ยวที่มีระดบั
ความส าคญัของคณุภาพของเว็บไซต  ์ไดแ้ก่ ดา้นรองรบัการเปิดผ่านอปุกรณ์ ดา้นรูปลกัษณ ์การออกแบบ และดา้นความนิยมของ
เว็บไซต ์มีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ ในดา้นแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บริการออนไลน์ในอนาคต และแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรูจ้ักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ในอนาคต  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัความส าคญัของสว่นประสมทางการตลาด 
ได้แก่ ด้านการสรา้งและการน าเสนอ ด้านส่งเสริมการขาย และด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใชโ้รงแรมของ
นักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ ในดา้นแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนใ์นอนาคต  และแนวโนม้ที่จะแนะน า
ชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลนใ์นอนาคต อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้
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The purpose of this research is to study (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. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
  

สารนิพนธฉ์บบันีส้  าเรจ็ลลุว่งไดด้ว้ยดี เนื่องมาจากความช่วยเหลือ และความกรุณา อย่างดี
ยิ่งจากอาจารยท์ี่ปรกึษาหลกัดร.รสิตา สงัขบ์ุญนาค อาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธท์ี่ไดก้รุณาเสียสละ 
เวลาอนัมีค่า นบัตัง้แต่เริม่ตน้จนเสรจ็เรียบรอ้ยสมบรูณใ์นการใหค้ าปรกึษา ค าแนะน า และตรวจสอบ 
แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในสารนิพนธ์ อันเป็นประโยชนใ์นการจัดท าสารนิพนธ์ฉบับนีเ้ป็นอย่างยิ่ง 
ผูว้ิจยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา ความเมตตา และขอกราบขอบพระคณุอย่างสงูไวณ้ โอกาสนี ้ผูว้ิจยั
ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารยส์พุาดา สิรกิตุตา ที่กรุณาเป็นกรรมการสอบ และคอยแนะน า 
ใหค้  าปรกึษาและตรวจสอบ แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในสารนิพนธฉ์บบันี  ้และขอขอบพระคุณ รอง
ศาสตราจารยศ์ิรวิรรณ เสรีรตัน ์ที่ใหค้วามอนเุคราะหเ์ป็นประธานการสอบสารนิพนธ์ และไดชี้แ้นะถึง
ประโยชนข์องการท าวิจยัชิน้นี ้ผูว้ิจยัขอใหส้ารนิพนธฉ์บบันีเ้ป็นประโยชนส์งูสดุต่อผูป้ระกอบการ และ
ผูท้ี่สนใจธุรกิจหรอืผูท้ี่ตอ้งการศกึษาหวัขอ้สารนิพนธฉ์บบันี ้สดุทา้ยนีผู้ว้ิจยัขอขอบพระคณุคณาจารย์
ในคณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ทุกท่านที่อบรมสั่งสอน ใหค้วามรูใ้ห้
ความช่วยเหลือตลอดจนมอบประสบการณท์ี่ดีแก่ผูว้ิจยั ขอขอบคณุ เพื่อน ๆ เอกการตลาดนอกเวลา
ราชการทุกท่าน และต้องขอขอบพระคุณ  บิดา มารดา และครอบครัวของผู้ท  าวิจัยที่สนับสนุน 
ผลกัดนัชีแ้นะแนวทางวา่การศกึษาเป็นการลงทนุระยะยาว และเป็นการลงทนุที่คุม้ค่าที่สดุ ที่จะท าให้
มนษุยเ์ราเท่าเทียมกนั 
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บทที1่ 
บทน า 

ภมิูหลัง 
ในปัจจุบนัอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศไดมี้บทบาทส าคญัต่อประเทศไทย

เป็นอย่างมาก ประเทศไทยกลายเป็นจดุหมายปลายทางของคนทั่วทัง้โลกตอ้งเดินทางมาครัง้หนึ่ง
ในชีวิต คงจะมีไม่ก่ีประเทศในโลกที่จะมีนกัท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนเป็นจ านวนมาก จากขอ้มลูในปี
พ.ศ.2559-2562 พบวา่ประเทศไทยมีจ านวนนกัท่องเที่ยวเพิ่มขึน้อย่างตอ่เนื่องและเป็นการบ่งบอก
ถึงศกัยภาพของประเทศไทยที่เป็นประเทศชัน้น าแห่งการท่องเที่ยว ซึ่งประเทศไทยนัน้ถือว่าเป็น
เมืองแห่งการท่องเที่ยวและมีรายไดจ้ากการท่องเที่ยวติดอนัดบั1ของเอเชียแซงหนา้ประเทศชัน้น า
ของเอเชียทุกประเทศและติดอนัดบั4ของโลก การท่องเที่ยวนัน้ท าใหเ้กิดรายไดต้่างๆ โดยเฉพาะ
ธุรกิจโรงแรม ซึ่งธุรกิจโรงแรมมีอัตราการแข่งขันที่สูงขึน้ จึงท าให้การน าเสนอภาพลักษณ์และ
บริการของโรงแรมเป็นเรื่องที่ส  าคญัส่งผลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเที่ ยว 
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562) 

 

ภาพประกอบ 1 จ านวนนกัท่องเที่ยว ปี 2559-2562 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา (ณ วนัที่ 12 ธนัวาคม 2562) 

ในภาพรวมของประเทศไทยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยถือว่าอยู่ในระดบัเกณฑท์ี่ดี 
นบัตัง้แต่มีโครงการอะเมซิ่งไทยแลนดมี์ส่วนช่วยกระตุน้การเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่ทกุภาคส่วน
ในประเทศไทย  อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเติบโตขึน้อย่างต่อเนื่องรอ้ยละ 15-20 ในทกุปีของ
จ านวนนักท่ องเที่ ยว (ชุลี วรรณ  ปราณธรรม , ณิ ษา จารุสิ ริชัย , และ เหมาะประมาณ , 
2562)(Khunon, 2015: 29) และจากข้อมูลในปีพ.ศ.2559-2562 พบว่าประเทศไทยมีจ านวน
ผูใ้ชง้านอินเตอรเ์น็ตเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมก็เป็นอีก
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กลุ่มหนึ่งที่น  าอินเตอรเ์น็ตมาใชพ้ัฒนาธุรกิจ  ซึ่งท าให้เกิดบริษัททั้งไทยและต่างประเทศที่เปิด
ใหบ้รกิารจองโรงแรมผ่านทางบรกิารออนไลนเ์พื่อรองรบันกัท่องเที่ยว 

 

 

ภาพประกอบ 2 จ านวนคนไทยท่ีใชง้านอนิเตอรเ์น็ต 

ที่มา : กสทช (marketeer, 2563) 

ปัจจบุนัมีบรษัิทจ านวนมากที่เปิดใหบ้รกิารจองโรงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์และมีโรงแรม
ที่ พักให้เลือกหลายประเภท เช่น  โรงแรม  รีสอร์ท  อพาร์ท เม้น  วิลลา โฮสเทล เป็นต้น 
(Traveloka)โดยเว็บไซตท์ี่เปิดใหบ้ริการเหล่านีจ้ะช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่นักท่องเที่ยวใน
ดา้นรายละเอียดขอ้มลู และราคารวมไปถึงสิ่งอ านวยความสะดวกที่จะไดร้บัจากโรงแรมต่างๆ ซึ่ง
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกจองโรงแรมไดทุ้กที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่บา้นหรือแมก้ระทั่งที่ท  างาน 
เพียงแคเ่ช่ือมต่ออินเตอรไ์ด ้ท าใหใ้นปัจจบุนันกัท่องเที่ยวไดมี้พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารโรงแรม
ที่แตกต่างไปจากเดิม เนื่องจากสภาพสังคมและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาตามยุคสมัย ส่งต่อ
แนวโนม้การเลือกใชบ้รกิารโรงแรมของนกัท่องเที่ยว 

จากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยท าให้แนวโน้มการเลือกใช้บริการโรงแรมของ
นกัท่องเที่ยวไดเ้ปลี่ยนไปจากเดิม โดยนกัท่องเที่ยวไดมี้การวางแผนล่วงหนา้ในการท่องเที่ ยวและ
การจองโรงแรมที่พักผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ดังนั้นการจองโรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของ
นักท่องเที่ยวจะใหค้วามส าคัญเก่ียวกับคุณภาพของเว็บไซตท์ี่มีการเขา้ถึงไดง้่าย ใชง้านที่ง่าย 
สะดวกสบาย และมีโปรโมชั่นต่างๆ จึงท าใหส้นใจที่จะศกึษาคณุภาพของเว็บไซตแ์ละส่วนประสม
ทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์โดย
ขอ้มลูที่ไดจ้ากการวิจยัสามารถน าไปปรบัใชก้บักลยทุธข์ององคก์รและช่วยใหผู้ป้ระกอบการทราบ
ถึงแนวโนม้การเลือกใชบ้ริการเพื่อที่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเที่ยว และมี
ประสิทธิภาพในการแข่งในตลาดได ้
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ท้  าวิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1.เพื่อศกึษาถึงแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์โดย
จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์

2.เพื่อศึกษาคุณภาพของเว็บไซตท์ี่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของ
นกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์

3.เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของ
นกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์

ความส าคัญของการวิจัย  
1.เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการวางแผนทางการตลาดสู่การให้บริการ

โรงแรมผ่านระบบออนไลน ์ 
2.เพื่อเป็นประโยชนต์่อธุรกิจในการปรบัปรุง แกไ้ข และพัฒนาโรงแรมเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว 
3.เพื่อเป็นประโยชนท์างการศกึษาแก่ผูท้ี่ตอ้งการศกึษาเรื่องคณุภาพของเว็บไซตแ์ละสว่น

ประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการ
ออนไลน ์

ขอบเขตของการวิจัย  
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยั 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวในเพจเสพติด โรงแรมที่ เคยจอง
โรงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์ซึง่มีจ านวนประชากรที่ติดตามเพจ จ านวน 180,000 คน  

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิัย 
กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั นกัท่องเที่ยวในเพจเสพติด โรงแรมที่เคยจองโรงแรม

ผ่านบริการออนไลน์ ซึ่งมีจ านวนประชากรที่ติดตามเพจ จ านวน 180,000 คน ผูว้ิจัยจึงใช้การ
ค านวณกลุ่มตวัอย่างแบบตามความสะดวก โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมั่นรอ้ยละ  95 เท่ากบั 
400 คน และระดบัค่าความคลาดเคลื่อนรอ้ยละ 5 โดยผูว้ิจัยไดท้  าการเพิ่มแบบสอบถาม เท่ากับ 
20 คน เพื่อปอ้งกนัความคลาดเคลื่อน รวมขนาดกลุม่ตวัอย่างเท่ากบั 420 คน  
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ตัวแปรทีศ่กึษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

1.1ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ 
1.1.1 เพศ  

1) ชาย  
2) หญิง  

1.1.2 อาย ุ 
1) 18 25 ปี 
2) 26-35 ปี  
3) 36-45 ปี 
4) 46-55ปี 
5) 56 ปีขึน้ไป 

1.1.3 ระดบัการศกึษา 
1) ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี
2) ปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า  
3) สงูกวา่ปรญิญาตร ี 

1.1.4 อาชีพ 
1) นกัเรยีน/นิสิต/นกัศกึษา 
2) พนกังานบรษัิทเอกชน 
3) ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
4) ธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ 
5) เกษียณอาย ุ
6) อื่น ๆ โปรดระบ ุ........................  

1.1.5รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 
1) ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท  
2) 10,001 – 20,000 บาท 
3) 20,001 – 30,000 บาท 
4) ตัง้แต่ 30,001 บาทขึน้ไป 

1.1.6ภมูิล  าเนา 
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1) ภาคกลาง 
2) ภาคใต ้
3) ภาคเหนือ 
4) ภาคอีสาน  

1.1.7ท่านจองโรงแรมประเภทไหนมากที่สดุ 
1) โรงแรม 
2) รีสอรท์ 
3) อพารท์เมน้ 
4) วิลลา 
5) โฮสเทล 

1.2คณุภาพของเว็บไซต ์ไดแ้ก่ 
1.2.1 รูปลกัษณ ์การออกแบบ 
1. 2.2 ความเรว็ในการเปิดเขา้ถึงเว็บ 
1. 2.3 ตรวจสอบความถกูตอ้งการในการเขียนเว็บ 
1.2.4 ตรวจสอบลิงคเ์สีย 
1. 2.5 รองรบัการเปิดผ่านอปุกรณโ์มบาย 
1.2.6 อายขุองเว็บไซต ์
1.2.7 ความนิยมของเว็บไซต ์
1. 2.8 ตรวจสอบคณุภาพเว็บผ่าน 

1.3สว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่  
1.3.1 ผลิตภณัฑ ์ 
1.3.2 ราคา 
1.3.3 ช่องทางการจดัจ าหน่าย  
1.3.4 การสง่เสรมิทางการตลาด  
1.3.5 บคุคล 
1.3.6 กระบวนการบรกิาร 
1.3.7 การสรา้งและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

2.ตัวแปรตาม  (Dependent Variables) ได้แก่  แนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของ
นกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์
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นิยามศัพทท์ีใ่ช้ในการวจิยั 
ธุรกิจโรงแรม หมายถึง สถานที่ประกอบการเชิงการคา้โรงแรมที่นักธุรกิจตั้งขึ ้นเพื่อ

บริการในเรื่องของที่พักอาศัย หรือบริการอื่น ๆ ที่ เก่ียวข้องกับการพักอาศัยและเดินทางของ
นกัท่องเที่ยว เช่น โรงแรมเกสตเ์ฮา้ส ์โรงแรมหอ้งสทู โรมแรมโฮสเทล โรงแรมรสีอรต์ โรงแรมคอนโด 
โรงแรมซึง่จดัหอ้งพกัและอาหารเชา้ โรงแรมอพารท์เมน้ท ์เป็นตน้ 

นักทอ่งเทีย่ว หมายถึง กลุม่นกัท่องเที่ยวที่เลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์
แนวโน้มการเลือกใช้โรงแรม หมายถึง แนวทางที่จะเป็นไปได้หรือมีโอกาสของ

นกัท่องเที่ยวชาวไทยมีพฤติกรรมที่เลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์และเกิดการเลือกใชซ้  า้ และ
การแนะน าบอกตอ่การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

บริการออนไลน์ หมายถึง บริการต่างๆที่ถูกสรา้งสรรคข์ึน้บนระบบอินเตอรเ์น็ต เช่น 
เว็บไซต ์แอปพลิเคชั่น เป็นตน้ 

ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่เลือกใช้
โรงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา เป็นตน้ 

คุณภาพเว็บไซต ์หมายถึง มาตราฐานของเว็บไซตท์ี่แสดงบรกิารออนไลน ์ใชใ้นการจอง
โรงแรม เพื่อเป็นการดึงดดูใหน้ักท่องเที่ยวมาใชบ้ริการ ในที่นีก้ารวดัคุณภาพเว็บไซตป์ระกอบไป
ดว้ย 8 ดา้น ไดแ้ก่  

1.รูปลกัษณ ์การออกแบบ หมายถึง ความประทบัใจในการใชง้านเว็บไซต ์โดยดู
จากการออกแบบดีไซน ์มีรูปภาพประกอบ สีสนัตอ้งดดูี รูปแบบตวัอกัษร ใช ้Font อ่านง่ายหรือไม่ 
การเขา้ถึงไม่ซบัซอ้นหรอืใชเ้ทคนิคชัน้สงูจนหายาก 

2.ความเรว็ในการเปิดเขา้ถึงเว็บ หมายถึง ระยะเวลาในการเปิด-ปิด การเขา้ถึงได้
ง่ายในการจองโรงแรม และรวดเรว็ โดยปกติไม่ควรใชเ้วลาในการเปิดหนา้เว็บเกิน 5-10 วินาที  

3.ตรวจสอบความถูกตอ้งการในการเขียนเว็บ หมายถึง เว็บไซตมี์การตรวจสอบ
ความถกูตอ้งของขอ้มลูเว็บไซต ์และมีองคก์รในการควบคมุมาตรฐาน ความถกูตอ้งของเว็บไซต ์

4.ตรวจสอบลิงคเ์สีย หมายถึง เว็บไซตมี์หน่วยงานที่คอยเช็คปัญหาลิงคเ์สียหรือ
คา้ง และจะตอ้งไม่มีลิงคท์ี่ไม่สามารถกดเขา้ไปได ้

5.รองรบัการเปิดผ่านอุปกรณโ์มบาย หมายถึง เว็บไซตส์ามารถรองรบัการจอง
โรงแรมผ่านอปุกรณโ์มบายทัง้IOS /ANDROID  

6.อายุของเว็บไซต ์หมายถึง เว็บไซตท์ี่เปิดใหบ้ริการอย่างยาวนาน จะแสดงถึง
ความน่าเชื่อถือและความมั่นคง 
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7.ความนิยมของเว็บไซต ์หมายถึง เว็บไซตเ์ป็นที่รูจ้กัของคนทั่วไป และมีผูใ้ชง้าน
จ านวนมาก 

8.ตรวจสอบคณุภาพเว็บไซต ์หมายถึง เว็บไซตมี์การตรวจสอบคณุภาพ ในดา้น
ความปลอดภยั และดา้นขอ้มลูที่แก่นกัท่องเที่ยวที่มาใชบ้รกิารเว็บไซต ์

ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจน ามาใช ้ท าให้
นกัท่องเที่ยวเลือกใชบ้ริการโรงแรม เพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคท์างการตลาด ประกอบดว้ย 7 ดา้น 
ไดแ้ก่  

1.ผลิตภณัฑ ์หมายถึง ธุรกิจโรงแรมท่ีมีไวบ้รกิารนกัท่องเที่ยว 
2.ราคา หมายถึง อตัราค่าท่ีพกัโรงแรม 
3.ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง สถานที่ตัง้ของธุรกิจโรงแรม  
4.การสง่เสรมิทางการตลาด หมายถึง การจดัโปรโมชั่นเพื่อสง่เรมิใหน้กัท่องเที่ยว

เลือกใชบ้รกิารโรงแรมมากขึน้ และบรกิารที่อ  านวยความสะดวกในการใชบ้รกิารโรงแรมไดง้่ายขึน้ 
5.บุคคล หมายถึง บุคลากรฝ่ายต่างๆของธุรกิจโรงแรม ที่มีหนา้ที่ส่งมอบบริการ

และใหค้วามสะดวกกบันกัท่องเที่ยวที่มาใชบ้รกิารโรงแรม 
6.กระบวนการบรกิาร หมายถึง ช่องทางที่อ  านวยความสะดวกต่อนกัท่องเที่ยวใน

การใชบ้รกิาร เช่น การมีระบบช าระเงิน และการส ารองที่พกัที่หลากหลายช่องทาง  
7.การสรา้งและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง ปัจจัยสิ่งแวดลอ้ม

ต่างๆ ของธุรกิจโรงแรม เพื่ออ านวยความสะดวก  ความเงียบสงบ ความปลอดภยั และสรา้งความ
พงึพอใจต่อนกัท่องเที่ยวที่มาใชบ้รกิาร 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

สว่นประสมทางการตลาด 
1.ดา้นผลิตภณัฑ ์
2.ดา้นราคา 
3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4.ดา้นสง่เสรมิการขาย 
5.ดา้นบคุคล 
6.ดา้นกระบวนการบรกิาร 
7.ดา้นการสรา้งและการน าเสนอ 
  ลกัษณะทางกายภาพ 
 

ประชากรศาสตร ์
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.ระดบัการศกึษา 
4.อาชีพ 
5.รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 
6.ภมูิล  าเนา(ภมูิภาค) 
7.ประเภทของโรงแรม 
 

 

แนวโน้มการเลื อกใช้โรงแรมของ
นกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์

 

คณุภาพของเว็บไซต ์
1.รูปลกัษณ ์การออกแบบ 
2.ความเรว็ในการเปิดเขา้ถึงเว็บ 
3.ตรวจสอบความถูกต้องการในการ
เขียนเว็บ 
4.ตรวจสอบลิงคเ์สีย 
5.รองรบัการเปิดผ่านอปุกรณโ์มบาย 
6.อายขุองเว็บไซต ์
7.ความนิยมของเว็บไซต ์
8.ตรวจสอบคณุภาพเว็บผ่าน 
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สมมุติฐานในการวิจัย 
1.นักท่องเที่ยวที่มีดา้นประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ภูมิล  าเนา และประเภทโรงแรมที่แตกต่างกัน มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม
ผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยวที่แตกตา่งกนั 

2.คุณภาพของเว็บไซตป์ระกอบดว้ย รูปลักษณ์การออกแบบ ความเร็วในการเขา้ถึง 
ตรวจสอบความถกูตอ้ง ตรวจสอบลิงคเ์สีย รองรบัการเปิดผ่านโมบาย อายขุองเว็บไซต ์ความนิยม
ของเว็บไซต ์มีอิทธิพลตอ่แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์

3.ส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ส่งเสริมการขาย บุคคล กระบวนการบริการ การสรา้งและการน าเสนอ มีอิทธิพลต่อแนวโนม้การ
เลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์
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บทที2่ 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

การศกึษาเรื่อง “คณุภาพเว็บไซตแ์ละสว่นประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโนม้การ
เลือกใชโ้รงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ ผูว้ิจัยไดน้  าเสนอขอ้มูลเก่ียวกับ แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจยัที่ เก่ียวขอ้งมาศึกษา เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการประกอบในการด าเนินงานและ
ช่วยชีน้  าทิศทางในการวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.แนวคิดลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์  
2.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิาร 
3.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแนวโนม้พฤติกรรมผูบ้รโิภค 
4.แนวคิดสว่นประสมทางการตลาด 
5. แนวคิดคณุภาพของเว็บไซต ์
6.งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

แนวคิดลักษณะทางด้านประชากรศาสตร ์
แนวความคิดดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัหลกัการเป็นเหตเุป็นผล ซึ่ง

เป็นพฤติกรรมของมนุษยท์ี่อาจจะเกิดขึน้จากปัจจัยภายนอก  เช่น แรงบังคับจากภายนอกมา
กระตุน้ และเม่ือกลา่วถึงประชากรที่แตกต่างกนัก็จะนาไปสู่ พฤติกรรมและการตดัสินใจที่แตกต่าง
กนัไปดว้ย (ยบุล เบ็ญจรงคก์ิจ, 2542 อา้งถึงใน วศิน สนัหกรณ,์2557) (เหรยีญทอง, 2556) 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2554) ลักษณะทางประชากรศาสตร ์รวมถึงอายุ เพศ วงจรชีวิต 
ครอบครวั การศึกษา รายได ้เป็นตน้ ลกัษณะดงักล่าวมีความส าคญั ต่อนกัการตลาดเพราะเก่ียว
พนัธ ์กบัอปุสงค ์(Demand) ในตวัสินคา้ทัง้หลาย การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตรชี์ใ้หเ้ห็น
ถึงการ เกิดขึน้ของตลาดใหม่ และตลาดอื่นก็จะหมดไป หรือลดความส าคัญลง ลักษณะทาง  
ประชากรศาสตรท์ี่ส  าคญัมีดงันี ้อาย ุเพศ การศกึษา รายไดแ้ละสถานภาพสมรส  

ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ(2550: 57-59) (พันวราสิน, 2553) ได้กล่าวว่า ลักษณะ
ทางด้านประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพทางครอบครวั 
รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านีเ้ป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในส่วนแบ่งการตลาด ลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตรเ์ป็นสิ่งส  าคัญและสถิติที่วัดไดข้อง ประชากรศาสตรท์ี่ช่วยก าหนดตลาดของ
เป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตัวแปรอื่น ตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตร ์ที่ส  าคัญมี
ดงันี ้
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1.อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภณัฑส์ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค
ที่มีอายุ แตกต่างกัน นักการตลาดจึงใชป้ระโยชนจ์ากอายุ ซึ่งเป็นตัวแปรดา้นประชากรศาสตรท์ี่
แตกต่างของส่วนตลาด นักการตลาดได้ค้นหาความต้องการของส่วนแบ่งการตลาดส่วนเล็ก 
(Niche market) โดยมุ่งหวงัความส าคญัท่ีตลาดอายสุว่นนัน้ 

2.เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งตลาดที่ส  าคญัเช่นกัน นักการตลาดจึงตอ้ง
ศึกษาตัวแปรนี ้อย่างรอบคอบ เพราะในปัจจุบันตัวแปรทางด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรมการบรโิภคการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วอาจมีสาเหตมุาจากการที่สตรที  างานเพิ่มมากขึน้ 

3.ลักษณะครอบครัว (Market status) ในอดีตถึงปัจจบุนัลกัษณะครอบครวัเป็น
เป้าหมายที่ส  าคัญของการใชค้วามพยายามของการตลาดมาโดยตลอด และมีความส าคัญยิ่ง
มากกว่าสว่นที่เก่ียวกบัหน่วยผูบ้รโิภค นกัการตลาดสนใจจ านวน และลกัษณะบคุคลในครวัเรือนที่
ใชส้ินคา้ใดสินคา้หนึ่ง และนกัการตลาดยงัสนใจการพิจารณาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์และ
โครงสรา้งดา้นสื่อที่เก่ียวขอ้งกับผูต้ัดสินใจในครวัเรือน เพื่อช่วยพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้
เหมาะสม 

4.รายได้การศึกษาและอาชีพ (Income Education and Occupation) เป็นตวั
แปรที่ส  าคญัต่อการก าหนดสว่นตลาดโดยทั่วไปนกัการตลาดจะใหค้วามสนใจกบัผูบ้รโิภคที่ร  ่ารวย 
แต่อย่างไรครอบครวัที่มีรายไดต้  ่าจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ และมีปัญหาส าคญัในการแบ่งส่วน
ตลาดโดยถือเกณฑร์ายไดอ้ย่างเดียวเป็นตัวชี ้วดัการมีหรือไม่มีความสามารถการจ่ายสินคา้ ใน
ขณะเดียวกนัการเลือกซือ้สินคา้ที่แทจ้ริงอาจถือเกณฑรู์ปแบบการด ารงชีวิตรสนิยมค่านิยมอาชีพ
การศกึษา ฯลฯ แมว้่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรท่ีใชบ้อ่ยมากนกัการตลาดสว่นใหญ่จะโยงเกณฑร์ายได้
รวมกับตัวแปรทางประชากรศาสตรอ์ื่น ๆ เพื่อก าหนดตลาดเป้าหมายไดช้ัดเจนยิ่งขึน้เช่นกลุ่ม
รายไดอ้าจจะเก่ียวขอ้งกบัเกณฑอ์ายแุละอาชีพรว่มกนั  

จากแนวคิดทางดา้นประชากรศาสตร ์ผูท้  าวิจยัเลือกใชท้ฤษฎีของ ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์และ
คณะ สรุปไดว้่า ตัวแปรของลักษณะประชากรศาสตรเ์ป็นแนวคิดที่ส  าคัญเก่ียวขอ้งกับธุรกิจที่
ใหบ้รกิาร ผูว้ิจยัสนใจที่จะศกึษาลกัษณประชากรศาสตรด์า้น เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ภมูิล  าเนา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบริการ
ออนไลน ์
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
รตันากร สิทธิทรพัยโ์ภคิน(2555) ใหค้วามหมายไวว้่า กระบวนการตดัสินใจใชบ้รกิาร

ของผูบ้รโิภค ซึง่โดยปกติแลว้สามารถรบัรูถ้ึงความตอ้งการหรือการรบัรูปั้ญหาแลว้คน้หาขอ้มลูเพื่อ
ประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซือ้สินคา้หรือบรกิาร 

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2551, หนา้ 18) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการตัดสินใจซือ้ 
(decision process) หมายถึง ขัน้ตอนการเลือกซือ้ผลิตภณัฑจ์ากสองทางเลือกขึน้ไป พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับกระบวนการตดัสินใจทัง้ดา้นจิตใจ (ความรูส้ึกนึกคิด) 
และพฤติกรรมทางกายภาพการซือ้เป็นกิจกรรมทางดา้นจิตใจ และทางกายภาพ ซึ่งเกิดขึน้ช่วง  
ระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรมเหล่านี ้ท  าให้เกิดการซื ้อและเกิดพฤติกรรมการซื ้อตามบุคคลอื่น  
กระบวนการตดัสินใจซือ้ประกอบดว้ยข้นัตอนที่ส  าคญั คือ การรบัรูก้ารคน้หาขอ้มลู การประเมินผล

ทางเลือก การตดัสินใจซือ้พฤติกรรมภายหลงัการซือ้  
การตัดสินใจใชบ้ริการคือขัน้ตอนการตัดสินใจซือ้โดยเป็นกระบวนการตดัสินใจซือ้

(ค านาย อภิปรชัญาสกุล, 2558) จากการสรรหาสินคา้ค่าที่สามารถตอบสนองปัญหาหรือความ
ตอ้งการของ ตนเอง การคน้หาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ จากแหล่งขอ้มูลที่ใกลช้ิด เช่น เพื่อนหรือ
ครอบครวั (ชูชัย สมิทธิไกร,2554)อีกทั้งยัง ตอ้งมีการใชเ้หตุผลในการตัดสินใจเลือกสินคา้หรือ
บริการนั้นเพิ่มเสริมความมั่นใจตนเองหรือคิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการตัดสินใจซือ้ห รือ
บรกิาร 

(ปุญญฤทธ, 2559)วิทวสั รุ่งเรืองผล(2553)ไดก้ล่าวว่าการตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค
นั้นยากต่อความเขา้ใจ เพราะในบางครัง้ผูบ้ริโภคเองก็ไม่สามารถใหค้ าตอบไดใ้นการท าความ
เขา้ใจกระบวนการตดัสินใจซือ้ นกัการตลาดพบวา่ ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1.ยอมรบัความตอ้งการ หมายถึง กระบวนการตัดสินใจซือ้ผูบ้ริโภคจะเกิดขึน้
ต่อเม่ือเกิดความตอ้งการ ซึ่งอาจเป็นความตอ้งการพืน้ฐานหรือเรียกว่าความจ า เป็นเช่นเม่ือหิวก็
ตอ้งกินอาหาร เพื่อตอบสนองความหิว เป็นตน้ นอกจากนัน้มนุษยย์งัมีความตอ้งการระดบัสงูขึน้
ไปอีก หรือเรียกว่า ความตอ้งการหรือความอยาก ที่เกิดจากสิ่ง กระตุน้จากภายนอกมาปลุกเรา้ 
เช่น ตอ้งการรบัประทานเคเอฟซี เพราะไดช้มโฆษณาหรือไดพ้บเห็นผลิตภัณฑน์ัน้โดยไม่ไดเ้กิด
จากความหิวที่เกิดขึน้โดยธรรมชาติ  

2.แสวงหาทางเลือกเป็นขัน้ตอนที่เกิดขึน้หลงัจากไดย้อมรบัความตอ้งการแลว้
โดย ผูบ้รโิภคจะแสวงหาทางเลือกหรือขอ้มลทูี่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑน์ัน้ก่อนที่จะตดัสินใจซือ้ เช่น  
คณุลกัษณะ สถานที่ซือ้ ตราสินคา้ เป็นตน้  
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3.ประเมินทางเลือกหลงัจากไดแ้สวงหาทางเลือกหรือขอ้มลูแลว้ผูบ้ริ โภคจะท า
การประเมิน ทางเลือกจากขอ้มลูเหลา่นัน้ โดยการเปรียบเทียบขอ้ดี ขอ้เสีย และความเหมาะสมอื่น 
ๆ ประกอบกนั ทัง้ความจ าเป็น ราคาคณุสมบตัิ ทศันะคติสว่นตวัตอ่ตรายี่หอ้ของสินคา้  

4.การตดัสินใจซือ้ เม่ือท าการประเมินทางเลือกแลว้ และสรุปรูปแบบและยี่หอ้ตวั
สินคา้ ผลิตภัณฑไ์ดแ้ลว้จะเขา้สู่ขึน้ตอนการตดัสินใจซือ้และระบุความตอ้งการหรือคุณลกัษณะ
เพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ ์เช่นสถานที่จ  าหน่าย เงื่อนไขการช าระเงิน การบริการหลังการขายจาก
ผูข้าย เป็นตน้  

5. พฤติกรรมหลังการซือ้ เป็นการประเมินประโยชน์หรือคุณค่าของผู้บริโภค
หลงัจากได ้ตดัสินใจซือ้ แลว้ซึ่งจะมีผลต่อการซือ้ในครัง้ต่อไปหรือการซือ้ซ  า้ รวมถึงการแนะน าไป
ยงัผูใ้กลช้ิดใหซ้ือ้ ผลิตภณัฑน์ัน้ๆ  

จากแนวคิดทางพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิาร ผูท้  าวิจยัเลือกใชท้ฤษฎีของ วิทวสั 
รุง่เรืองผล สรุปไดว้่า พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเป็นแนวคิดที่ส  าคญัเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
โรงแรม โดยนกัท่องเที่ยวมีแนวโนม้ที่เลือกใชบ้รกิารมีผลต่อการเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์
จะตอ้งมีการคน้หาขอ้มูลรายละเอียด การประเมินผลทางเลือก ก่อนที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บรกิารออนไลน ์

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัแนวโน้มพฤตกิรรมผู้บริโภค 
แนวโนม้พฤติกรรม (ศกัดิส์นุทรเสณี.2531:2) หมายถึง ความโนม้เอียงที่มีปฏิกิรยิาต่อสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่ง การเตรียมตวั หรือ ความพรอ้มตอบสนอง 
แนวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง แนวโนม้การตอบสนองหรือการกระท าที่บุคคล

ไดร้บัอิทธิพลมาจากปัจจัยต่างๆ ทัง้ภายใน และภายนอกต่อความตอ้งการแต่ละบุคคลซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดงันัน้การวางแผนกลยทุธก์ารตลาดจึงขึน้อยู่บนรากฐานการเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมผูบ้รโิภคท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ในอนาคต (เสรี วงษม์ณฑา, 2542) 

เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า แนวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง แนวทางที่น่าจะ
เป็นไปในทางใดทางหนึ่งที่ผูบ้รโิภคแต่ละบคุคลแสดงออกไดซ้ึ่งพฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละ
บุคคลนี ้เป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมการคน้หา การเลือกซือ้ การใชก้ารประเมินผลหรือการ
จดัการกบัสินคา้ และบริการที่คาดว่าสนองต่อความตอ้งการของตนเองได ้ซึ่งแนวโนม้พฤติกรรมนี  ้
รวมถึงกระบวนการในการตดัสินใจที่มีผลต่อการแสดงออกดงักลา่วดว้ย  

อีเกล และคณะ (อดุลย์จาตุรงคกุล , 2545: 5) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง 
ปฏิกิรยิาของบคุคลที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดร้บั หรือ ใชส้ินคา้ และบรกิารทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ 
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กระบวนการต่างๆ ของการตดัสินใจซึ่งเกิดก่อน และเป็นตวัปฏิกิรยิาต่างๆเหลา่นัน้ แบ่งออกเป็น 3 
สว่นที่ส  าคญั 

1. ปฏิกิรยิาของบคุคล ซึง่รวมถึงกิจกรรมต่างๆ  
2. บุคคลเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้รับ และการใช้สินค้าและบริการทาง

เศรษฐกิจ ซึง่ หมายถึง ผูบ้รโิภคคนสดุทา้ย  
3. กระบวนการต่างๆ ของการตดัสินใจซึ่งเกิดก่อน และเป็นตวัก าหนดปฏิกิริยา

ต่างๆ เหลา่นีเ้ป็นไปไดก้ารกระท าของผูบ้รโิภคที่เก่ียวกบัการเลือก การซือ้ การใชส้ินคา้ และบรกิาร
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคแต่ละคนในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งจะเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
ตดัสินใจ และมีผลต่อการแสดงออก 

(ยิม้แยม้, 2561) อดุลยจ์าตุรงคกุล (2550) กล่าวว่า เม่ือผูบ้ริโภคมีประสบการณ์
เก่ียวกับผลิตภณัฑใ์ดผลิตภณัฑห์นึ่ง จากการซือ้ และใชเ้ขาจะไดเ้รียนรูว้่าตราใดที่เขาชอบ และ
ตราใดที่เขาไม่ชอบลกัษณะใดในผลิตภณัฑท์ี่ เขาชอบมากที่สดุ หลงัจากนัน้เขาจะปรบัพฤติกรรม
ในอนาคตโดยใชป้ระสบการณใ์นอดีตเป็นเกณฑ ์เช่น หลงัจากซือ้รองเทา้กีฬามาใชอ้ย่างสม ่าเสมอ
เขาอาจจะเรียนรูย้ี่หอ้รองเทา้สวมใส่สบายที่สดุ ความพึงพอใจในตราจะท าใหเ้ขาซือ้ยี่หอ้รองเทา้
เดิมอีกครัง้ และความพึงพอใจที่ต่อเนื่องนีช้่วยเสรมิแรงประสบการณใ์นอดีตและเพิ่มโอกาสที่เขา
จะซือ้ซ  า้ซึง่แนวความคิดที่เก่ียวกบัการเรียนรูแ้บ่งออกเป็น 2 กลุม่คือ 

1. กลุ่มที่ เช่ือในด้านพฤติกรรมศาสตร ์(Behavioral school) กลุ่มที่ เช่ือจะให้
ความส าคัญต่อการสังเกตพฤติกรรมในการตอบสนองของบุคคลที่มีต่อสิ่งกระตุน้โดยแบ่งการ
เรียนรูเ้ป็น 

2 แบบคือการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกและการวางเงื่อนไขแบบปฏิบตัิ  
1.1 การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก (Classical conditioning theory) มองว่า

พฤติกรรมเกิดขึน้เนื่องจากความเช่ือมโยงที่ใกลช้ิดระหว่างสิ่งกระตุน้ปฐมภมูิ (Primary stimulus)) 
และสิ่งกระตุน้ทตุิยภมูิ (Secondary stimulus) เช่น ความส าเรจ็ในสงัคม (สิ่งกระตุน้หลกั) และการ
เลือกย่ีหอ้ / ยาสีฟัน (สิ่งกระตุน้ทตุิยภมูิ)  

1.2 การวางเงื่ อน ไขแบบปฏิบัติ  ( Instrumental conditioning theory หรือ 
Operant-Conditioning theory) พฤติกรรมเกิดขึน้หลงัจากที่ผูบ้ริโภคไดป้ระเมินว่าการซือ้ในตรา
สินคา้จะน าไปสู่ความพึงพอใจหรือไม่และความพึงพอใจที่จะน าไปสู่การเสริมแรงและโอกาสใน
การซือ้ซ  า้  



  15 

2. กลุ่มที่เช่ือในดา้นการใชค้วามคิด (Cognitive school) มองว่าการเรียนรูค้ือ
การแก้ปัญหาและการให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงในระบบทางจิตวิทยาของผู้บริโภค 
(ทศันคติและประโยชนแ์สวงหา) ดงันัน้ทฤษฎีนีจ้ะบรรยายการเรยีนรูภ้ายในโครงสรา้งการตดัสินใจ
ซือ้แบบซบัซอ้นเมื่อผูบ้รโิภคพอใจในตราสินคา้ก็จะมีการซือ้ซ  า้อย่างต่อเน่ือง 

ค็ อ ต เล อ ร์แ ล ะ อ า ร์ม ส ต รอ ง  (Kotler & Armstrong, 2011) ได้ ก ล่ า วถึ ง 
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้รโิภคในการซือ้สินคา้หรือบรกิาร มี 5 ขัน้ตอนที่ส  าคญั คือ 

1. การยอมรบัความตอ้งการ (Need recognition) ความตอ้งการไดส้ินคา้หรือ 
บริการสามารถเกิดขึน้ไดจ้ากสิ่งเรา้ภายใน เม่ือบุคคลมีความตอ้งการ เช่น อารมณ์ ความหิว
กระหาย แลว้เปลี่ยนความตอ้งการใหเ้ป็นแรงขบั บางครัง้สิ่งเรา้ภายนอก เช่น โฆษณาบนโทรทศัน์
หรอืวิทย ุจากการคยุกบัเพื่อน น าไปสูก่ารซือ้สินคา้ใหม่ได ้ 

2. การค้นหาข้อมูล (Information search) บุคคลจะรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ 
สินคา้นัน้ ๆ แลว้ดูว่าตรงกบัความตอ้งการหรือไม่ อย่างไร โดยสามารถรวบรวมขอ้มลูจากหลาย
แหล่ง เช่น ครอบครวั กลุ่มเพื่อน สื่อ พนักงานขาย อินเทอรเ์น็ต หรือจากการลองใชส้ินคา้นั้น ๆ 
เป็นตน้  

3. การประเมินทางเลือกอื่น ๆ (Evaluation of alternatives) หลังจากรวบรวม 
ขอ้มูลสินคา้แลว้ บุคคลเริ่มประเมินทางเลือกอื่น ๆ จนน าไปสู่การใชแ้หล่งขอ้มูลที่ดีที่สุดในการ
เลือก แบรนดส์ินคา้นัน้ กระบวนการประเมินเปลี่ยนแปลงไดข้ึน้อยู่กบัตวัผูบ้รโิภคและสถานการณ์
การซือ้ ดว้ย บางคนใชก้ระบวนการประเมินโดยค านวณความแตกต่างในแต่ละแง่มมุ บางคนใช้
กระบวนการ ประเมินนอ้ยมาก แต่ซือ้สินคา้ เพราะเชื่อตามเพื่อน ครอบครวั รวีิวออนไลน ์เป็นตน้ 

4. การตดัสินใจซือ้ (Purchase decision) ปัจจยัส าคญัที่ช่วยใหต้ดัสินใจซือ้ นั่น 
คือ เวลาและราคา ปรมิาณขอ้มลูที่มีอยู่ ความเสี่ยง และคณุลกัษณะผูบ้รโิภคกบัสินคา้นัน้ บคุคล
จะ เลือกแบรนดแ์ละซือ้สินคา้นัน้ นอกจากนีย้งัมีเรื่องสถานที่และระบบการจ่ายที่เป็นปัจจยัที่มีผล
ต่อการ ตดัสินใจซือ้ดว้ย 

5. พฤติกรรมหลังการซือ้ (Postpurchase behavior) กระบวนการตัดสินใจซือ้ 
ยงัคงด าเนินต่อไปหลงัจากที่บุคคลไดซ้ือ้ไปแลว้ ก็จะเกิดความรูส้ึกและการประเมินหลงัจากซือ้
มาแลว้ จึงเป็นสิ่งส  าคญัในการตลาด เนื่องจากตอ้งโนม้นา้วใหบ้คุคลเขา้มาซือ้อีกครัง้หนึ่ง และท า
ใหบ้คุคล เหลา่นีไ้ปโนม้นา้วคนอื่นไดด้ว้ย  
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นอกจากนีก้ารตดัสินใจเป็นกระบวนการประเมินผลเก่ียวกบัทางเลือกที่จะน าไปสู่
การบรรลุ เป้าหมาย ซึ่ง Kotler และ Keller (Kotler and Keller, 2012) ได้อธิบายกระบวนการ
ตดัสินใจซือ้ ของผูบ้รโิภค มี5 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. การรบัรูปั้ญหา (Problem Recognition) เป็นล าดับแรกในกระบวนการการ 
ตดัสินใจซือ้ การที่ผูบ้ริโภครบัรูปั้ญหาหรือถูกกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการไม่ว่าจะเป็นสิ่งกระตุน้
ภายใน หรือภายนอกร่างกายก็ตาม นักการตลาดจะตอ้งหาสิ่งที่จะใชเ้พื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิด
ความตอ้งการ สินคา้เพื่อน าไปสูก่ารตดัสินใจซือ้ 

2. การคน้หาขอ้มูล (Information search) เม่ือผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการแลว้ 
จะมีการค้นหาข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ สถานที่จัดจ าหน่าย โดย
แหลง่ขอ้มลู ที่ผูบ้รโิภคมกัใชค้ือ ขอ้มลูจากบคุคล เช่น เพื่อน ครอบครวั ซึง่เป็นขอ้มลูที่มีอิทธิพลต่อ
ผูบ้รโิภคมาก ที่สดุ แหลง่การคา้ แหลง่สาธารณะ และแหลง่การทดลอง  

3. การประเมินทางเลือก (Ecaluation of alternative) ผูบ้ริโภคจะมีการ ก าหนด
ความตอ้งการของตัวเองขึน้มาเพื่อพิจารณาลักษณะต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์น าขอ้มูลที่ไดร้บัมา  
เปรียบเทียบ ขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละผลิตภณัฑโ์ดยความเช่ือถือและทศันคติต่อตราสินคา้ต่าง ๆ จะ
เขา้ มาเก่ียวขอ้งก่อนตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑท์ี่ตรงกบัความตอ้งการมากที่สดุ  

4. การตดัสินใจซือ้ (Purchase decision) เม่ือผ่านขัน้ของการประเมินทางเลือก 
ต่างๆแลว้ ผูบ้ริโภคจะไดส้ินคา้ตราสินคา้ที่ตรงกบัความตอ้งการของตนเองมากที่สดุที่ตัง้ใจจะซือ้  
หมายถึง ผูบ้รโิภคจะเกิดความตัง้ใจที่จะซือ้ (Purchase Intention) ขึน้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงอาจ
มี ปัจจยัอื่นมากระทบ ท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงการตดัสินใจซือ้ เช่น ทศันคติของคนรอบขา้ง  

5. พฤติกรรมหลังการซือ้ (Post purchase behavior) เม่ือผูบ้ริโภคไดต้ัดสินใจ 
ซือ้ผลิตภัณฑ์หรือบริการไปแล้ว จะต้องมีการตรวจสอบถึงความพึงพอใจหลังการซือ้ ซึ่งทาง
ผู้บริโภค จะเปรียบเทียบคุณค่าที่ได้รบัจากสิ่งที่ เกิดขึน้จริงกับสิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวัง ถ้าสิ่งที่
ผูบ้ริโภคไดร้บัสูงกว่า ที่ไดค้าดหวังไวผู้บ้ริโภคจะเกิดความพึงพอใจซึ่งน าไปสู่การซือ้ซ  า้หรือการ
บอกต่อ 

จากแนวคิดแนวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภค ผูท้  าวิจัยเลือกใชท้ฤษฎีของ Kotler สรุปไดว้่า 
แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นแนวคิดที่ส  าคัญเก่ียวขอ้งกับธุรกิจโรงแรม โดยนักท่องเที่ยวมี
แนวโน้มเลือกใชบ้ริการ และแนวโนม้ที่จะแนะน าชักชวนให้คนรูจ้ักเลือกใช้บริการโรงแรมผ่าน
บรกิารออนไลน ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว 
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แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 
สุดาพร กุณฑลบุตร (2557: 9) ไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดไวว้่า 

หมายถึง องค์ประกอบโดยตรงที่ เก่ียวข้องกับสินค้าหรือบริการที่น  าเสนอสู่ผู้บริโภค ปัจจัยที่
เก่ียวขอ้งกบัสว่นประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นการคลาดสี่ชนิดที่มกัเรยีกวา่ 4Ps  

องคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และ ศุ
ภร เสรีรตัน ์(2552) และอดุลย ์จาตุรงคกุล (2553) กล่าวไวว้่า ผลิตภัณฑ ์ราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล กระบวนการ และทางกายภาพ โดยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ทั้ง 7 ส่วนประสมนี ้ ผู้ให้บริการจะต้องเลือกให้ความสนใจ และจัดล าดับ
ความส าคญั ใหถ้กูตอ้ง จึงจะสรา้งความสนใจ ความพงึพอใจและกระตุน้การตดัสินใจของผูบ้รโิภค  
ประกอบไปดว้ยเครื่องมือเหลา่นี ้

1. ดา้นผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่บริษัทน าเสนอขายเพื่อก่อใหเ้กิดความสนใจ โดย
การบริโภคหรือการใชบ้ริการนัน้สามารถท าใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจ(Armstrong and Kotler, 
2009, p. 616) โดยความพึงพอใจนั้นอาจจะมาจากสิ่งที่สมัผัสได้ และสัมผัสไม่ได ้เช่น รูปแบบ 
บรรจุภณัฑ ์กลิ่น สี ราคา ตราสินคา้ คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ความมีช่ือเสียงของผูผ้ลิตหรือผูจ้ัด  
จ าหน่าย นอกจากนี ้ตวัผลิตภณัฑท์ี่น  าเสนอขายนัน้ สามารถเป็นไดท้ัง้ในรูปแบบของการมีตวัตน
และ/ หรือการไม่มีตวัตนก็ได ้เพียงแต่ว่าผลิตภณัฑน์ัน้ๆ จ าเป็นตอ้งมีอรรถประโยชน ์(Utility) และ
มีคณุค่า (Value) ในสายตาของลกูคา้ซึ่งเป็นผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์หล่านัน้ ทัง้นีก้ารก าหนดกลยทุธ์
ดา้นผลิตภณัฑ ์ควรจะค านงึและใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นต่อไปนี ้

1.1. ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์  (Product/Service Differentiation) หรือ 
ความความแตกต่างทางการแข่งขนั (Competitive Differentiation) เพื่อใหส้ินคา้และ/หรือบริการ 
ของกิจการมีความแตกตา่งอย่างโดดเด่น  

1.2. องค์ประกอบ  (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น 
ประโยชนพ์ืน้ฐาน คณุภาพ รูปรา่งลกัษณะ การบรรจภุณัฑต์ราสินคา้ เป็นตน้  

1.3. การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ว่าอยู่ในส่วนใดของตลาด ซึ่งจะมีความแตกต่าง  
(Differentiation) และมีคณุค่า (Value) ในจิตใจของลกูคา้กลุม่เปา้หมาย 

1.4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อท าให้ผลิตภัณฑ์มี 
ความใหม่ โดยการปรบัปรุงและพัฒนาใหด้ียิ่งขึน้ (New and Improved) อย่างสม ่าเสมอ ทั้งนี ้



  18 

จะตอ้ง ค านึงถึงความสามารถของบริษัทในการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหด้ียิ่งขึน้ไป
เรื่อยๆ  

1.5. กลยุทธเ์ก่ียวกับส่วนประสมผลิตภณัฑ ์(Product Mix) และสายผลิตภณัฑ ์
(Product Line)  

2.ดา้นราคา หมายถึง จ านวนเงินตราที่ตอ้งจ่ายเพื่อใหไ้ดร้บัผลิตภณัฑ ์สินคา้และ/
หรอื บรกิารของกิจการ หรอือาจเป็นคณุค่าทัง้หมดที่ลกูคา้รบัรู ้เพื่อใหไ้ดร้บัผลประโยชนจ์ากการใช ้
ผลิตภณัฑ ์สินคา้และ/หรือบริการนัน้ๆ อย่างคุม้ค่ากบัจ านวนเงินที่จ่ายไป (Armstrong & Kotler, 
2009, pp.616-617)นอกจากนี ้ยงัอาจหมายถึงคณุค่าของผลิตภณัฑใ์นรูปของตวัเงินซึ่งลกูคา้ใช้
ในการ เปรียบเทียบระหวา่งราคา (Price) ที่ตอ้งจ่ายเงินออกไป กบัคณุค่า (Value) ที่ลกูคา้จะไดร้บั
กลบัมาจาก ผลิตภณัฑน์ัน้ ซึ่งหากว่าคุณค่าสงูกว่าราคา ลกูคา้ก็จะท าการตดัสินใจซือ้ (Buying 
Decision) ทัง้นี ้กิจการควรจะค านงึถึงปัจจยัดา้นต่อไปนี ้ 

2.1. สถานการณ ์สภาวะ และรูปแบบของการแข่งขนัในตลาด 
2.2. ตน้ทนุทางตรงและตน้ทนุทางออ้มเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สินคา้และ/หรอืบรกิาร  
2.3. คณุค่าท่ีรบัรูไ้ดใ้นสายตาของลกูคา้กลุม่เปา้หมาย 
2.4. ปัจจยัอื่นๆ ที่อาจเก่ียวขอ้ง  

3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง ช่องทางการจ าหน่ายสินคา้และ/หรือบรกิาร 
รวมถึงวิธีการที่จะน าสินคา้และ/หรือบริการนัน้ๆ ไปยังผูบ้ริโภคเพื่อใหท้ันต่อความตอ้งการ ซึ่งมี
หลักเกณฑ์ที่ตอ้งพิจารณาว่า กลุ่มเป้าหมายคือใคร และควรกระจายสินคา้และ /หรือบริการสู่
ผูบ้รโิภค ผ่านช่องทางใดจงึจะเหมาะสมมากที่สดุ (TH business info 2558)  

4.ดา้นการสง่เสรมิ หมายถึง เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด เพื่อสรา้ง ความจงูใจ 
(Motivation) ความคิด (Thinking) ความรูส้ึก (Feeling) ความต้องการ (Need) และ ความพึง
พอใจ (Satisfaction) ในสินคา้และ/หรือบริการ โดยสิ่งนีจ้ะใชใ้นการจูงใจลกูคา้กลุ่มเป้าหมายให้ 
เกิดความตอ้งการหรือเพื่อเตือนความทรงจ า (Remind) ในตวัผลิตภณัฑ ์โดยคาดว่าการส่งเสริม 
การตลาดนัน้จะมีอิทธิพลต่อความรูส้ึก (Feeling) ความเช่ือ (Belief) และพฤติกรรม (Behavior) 
การซื ้อสินค้าและ/หรือบริการ (Etzel, Walker, & Stanton, 2007, p. 677) หรืออาจเป็นการ
ติดต่อสื่อสาร (Communication) เพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มลูระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ือ้ก็เป็นได ้ทัง้นีจ้ะตอ้ง
มีการใช ้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ อย่างผสมผสานกัน หรือเรียกไดว้่าเป็น
เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ (IMC: Integrated Marketing Communication) ซึง่การ
จะใชเ้ครื่องมือ ในรูปแบบใดนั้น จะขึน้อยู่กับความเหมาะสมของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายดว้ย (ศิ
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ริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ, 2546) โดยเครื่องมือที่ใชใ้นการส่งเสริมการตลาดแบบบูรณาการจะ
ประกอบไปดว้ย 5 เครื่องมือหลกัตอ่ไปนี ้

4.1. การโฆษณา (Advertising) หมายถึง กิจกรรมการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร 
เพื่อเป็นการสรา้งแรงจงูใจและความตอ้งการซือ้สินคา้และ/หรือบรกิาร แก่ผูท้ี่ไดร้บัสารจากโฆษณา 
ดงักล่าว ซึ่งการโฆษณาสามารถท าไดใ้นหลากหลายช่องทางการสื่อสาร เช่น โทรทศัน ์วิทยุ  ป้าย
โฆษณา หนงัสือพิมพ ์อินเตอรเ์น็ต ตามแตล่ะพฤติกรรมของกลุม่ที่เป็นลกูคา้เปา้หมาย  

4.2. การใหข้่าวและการประชาสมัพนัธ ์(Publicity and Public Relation) การให้
ข่าว หมายถึง การน าเสนอแนวความคิดของบคุคลที่มีต่อสินคา้และ/หรือบริการ ซึ่งอาจจะมีทัง้ใน
รูปแบบของการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าตอบแทน หรือไม่ตอ้งมีการจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนก็ได ้ส  าหรบั 
การประชาสมัพนัธ ์หมายถึง ความพยายามในการสื่อสารขอ้มลูจากผูส้่งสารไปยงัผูร้บัสารที่เป็น  
กลุม่เปา้หมาย โดยอาจจะเป็นจากองคก์รถึงผูบ้รโิภคทั่วไป หรือ จากองคก์รถึงองคก์รดว้ยกนั เป็น
ตน้  

4.3. การขายโดยพนักงาน (Personal Selling) หมายถึง การขายสินคา้ที่มีการ 
สื่อสารทัง้สองทาง (Two-ways Communication) หรือ การขายแบบเผชิญหนา้ (Face-to-Face) 
ซึง่ผูข้ายและผูซ้ือ้จะไดพ้บหนา้กนั มีการสอบถาม แลกเปลี่ยนขอ้มลู และเสนอขายสินคา้และ/หรือ 
บรกิารกนัโดยตรง  

4.4. การส่งเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดที่ จะช่วยเพิ่มปรมิาณ
การขายสินคา้และ/หรือบริการ ใหม้ากขึน้ โดยใชว้ิธีการต่าง ๆ เช่น การลดราคา  การแลกสินคา้
สมนาคณุ การแจกสินคา้ตวัอย่าง การแถมสินคา้ ทัง้นีเ้พื่อกระตุน้ความตอ้งการของ ผูบ้ริโภคที่มี
ต่อสินคา้และ/หรือบรกิาร และก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ในทา้ยที่สดุ  

4.5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง ช่องทางการตลาดที่ 
สามารถเขา้ถึงกลุม่ผูบ้รโิภคเปา้หมายไดโ้ดยตรงเพื่อน าเสนอสินคา้และ/หรือบรกิาร โดยไม่มีความ 
จ าเป็นในการใชค้นกลางเพื่อท าหนา้ท่ีประสานงาน ซึง่รูปแบบของช่องทางการตลาดทางตรง ไดแ้ก่ 
การตลาดทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) ข้อความผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
จดหมายตรง เป็นตน้  

5.ดา้นบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) หมายถึง พนักงานที่ท  างานเพื่อ
ก่อประโยชน์ให้แก่  องค์กรต่างๆ ซึ่งนับรวมตั้งแต่เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร
ระดบักลาง ผูบ้รหิารระดบัลา่ง พนกังานทั่วไป แม่บา้น เป็นตน้ โดยบคุลากรนบัไดว้่าเป็นสว่นผสม
ทางการตลาดที่มีความส าคญั เนื่องจากเป็นผูค้ิด วางแผน และปฏิบตัิงาน เพื่อขบัเคลื่อนองคก์รให้
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เป็นไปในทิศทางที่วางกลยทุธไ์ว  ้นอกจากนีบ้ทบาทอีกอย่างหนึ่งของบคุลากรที่มีความส าคญั คือ 
การมีปฏิสมัพนัธ ์และสรา้งมิตรไมตรี ต่อลกูคา้ เป็นสิ่งส  าคญัที่จะท าใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจ 
และเกิดความผกูพนักบัองคก์รในระยะยาว  

6.ดา้นการสรา้งและการน าเสนอ (Environment and Presentation) หมายถึง สิ่งที่
ลูกคา้สามารถสัมผัสไดจ้ากการเลือกใช้ สินคา้และ/หรือบริการขององคก์ร เป็นการสรา้งความ
แตกต่างอย่างโดดเด่น และมีคุณภาพ เช่น การตกแต่งโรงแรม รูปแบบของโรงแรม การแต่งกาย
ของพนักงานในรา้น การพูดจาต่อลูกคา้ การบริการที่รวดเร็ว เป็นตน้ สิ่งเหล่านีจ้าเป็นต่อการ
ด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจทางดา้น การบริการ ที่ควรจะตอ้งสรา้งคณุภาพในภาพรวม 
ซึง่ก็คือในสว่นของสภาพทางกายภาพที่ลกูคา้ สามารถมองเห็นได ้ลกัษณะทางกายภาพที่ลกูคา้ให้
ความพงึพอใจ และความแปลกใหม่ของสภาพทาง กายภาพที่แตกตา่งไปจากผูใ้หบ้รกิารรายอื่น  

7.ดา้นกระบวนการ (Process) หมายถึง เป็นกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับระเบียบวิธีการ
และงาน ปฏิบตัิในดา้นการบริการที่น  าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการใหบ้ริการอย่างถูกตอ้ง
รวดเรว็ โดยในแต่ละกระบวนการสามารถมีไดห้ลายกิจกรรม ตามแต่รูปแบบและวิธีการด าเนินงาน
ขององคก์ร ซึง่หากว่ากิจกรรมต่างๆ ภายในกระบวนการมีความเช่ือมโยงและประสานกนั จะท าให้
กระบวนการ โดยรวมมีประสิทธิภาพ สง่ผลใหล้กูคา้เกิดความพงึพอใจ ทัง้นีก้ระบวนการท างานใน
ดา้นของการบรกิาร จ าเป็นตอ้งมีการออกแบบกระบวนการท างานที่ชดัเจน เพื่อใหพ้นกังานภายใน
องคก์รทุกคน เกิดความเขา้ใจตรงกนั สามารถปฏิบตัิใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง
และราบรื่น เช่นเดียวกบัท่ี กนกพรรณ สขุฤทธ์ิ (2557, น. 33) ไดก้ลา่วไว ้ 

 

ภาพประกอบ 3 สว่นปรสมทางการตลาด(7Ps) 
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ผูท้  าวิจยัเลือกใชท้ฤษฎีของ ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์(Kotler) สรุปไดว้า่ แนวคิดสว่นประสมทาง
การตลาด คือ แนวคิดที่ เก่ียวข้องกับธุรกิจที่ ให้บริการ โดยใช้ก าหนดกลยุทธ์การตลาด ซึ่ง
ประกอบดว้ย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริม การตลาด กระบวนการ 
บุคลากร และลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่าน
เว็บไซตอ์อนไลน ์ผูว้ิจยัไดน้  าตวัแปรส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทัง้7ดา้น เป็นตวัแปรอิสระใน
กรอบแนวคิดการวิจยัเพื่อน าไปสรา้งแบบสอบถามเพ่ือศกึษา ปัจจยัที่สง่ผลตอ่แนวโนม้การเลือกใช้
โรงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านเว็บบรกิารออนไลน ์

แนวคิดคุณภาพของเว็บไซต ์
Chang และ Chen (2009) อธิบายว่า คุณภาพของเว็บไซต ์ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 

หลากหลายมิติ ซึ่งประเมินจากการรบัรูข้องลูกคา้ว่ามีคุณภาพ ทั้งก่อนและหลังการซือ้สินคา้ 
รวมถึงการไดร้บับริการโดยสามารถแบ่งออกไดแ้ก่ 1)ความสะดวกสบาย 2)เนือ้หา 3)รูปแบบ 4)
การติดต่อระหว่างผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการ 5)การปรบัแต่งสินคา้และบริการให้ตรงกับความ
ตอ้งการ  

Fan (2013) เสนอว่า คุณภาพเว็บไซต์ คือคุณภาพที่ลูกค้ารบัรูไ้ด้จากการใช้บริการ
รา้นคา้ ออนไลน ์ซึง่ประกอบไปดว้ยความสะดวกสบายในการใชบ้รกิาร มีเนือ้หาที่ถกูตอ้งครบถว้น 
สามารถติดต่อผูใ้หบ้ริการไดต้ามความตอ้งการ และมีการปรบัแต่งสินคา้และบริการใหต้รงกับ
ความตอ้งการ  

ภรูพินัธ ์คธีุรสภุะเสฏฐ์ (2559) กลา่วโดยสรุปไดว้า่ คณุภาพเว็บไซต ์หมายถึง สิ่งที่เป็นไป 
ตามความตอ้งการของลกูคา้ที่แสดงผ่านเว็บไซต ์โดยค านึงถึงอรรถประโยชน ์ความเพลิดเพลิน 
เพื่อ ดงึดดูผูบ้รโิภคใหเ้ขา้มา ในเว็บไซตก์ารปรากฏทางไกล หมายถึง แนวคิดที่น  าเสนอบนเว็บไซต์
พาณิชย  ์อิเล็กทรอนิกสแ์บบเสมือนจริงดว้ยเทคนิคการสรา้งภาพวตัถุต่าง ๆ จากระยะไกลดว้ย
เทคโนโลยี มลัติมีเดีย เพื่อใหผู้บ้รโิภคไดส้มัผสัถึงสินคา้หรือบรกิารก่อนการตดัสินใจซือ้  

Chang and Chen (2009) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของคุณภาพเว็บไซตไ์วใ้นหลายมิติ
โดยผ่านการรบัรูข้องลกูคา้ ไดแ้ก่ ความสะดวกสบาย เนือ้หา รูปแบบ การติดต่อระหวา่งผูใ้หบ้รกิาร
และผูใ้ชบ้รกิารการปรบัแตง่สินคา้และบรกิารใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ  

Qingjin Fan และคณะ (2013) ไดก้ลา่วถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณุภาพ เว็บไซตไ์วว้า่มี
มิติที่หลากหลาย เช่น คุณภาพการใหบ้ริการออนไลน ์(Web Site Service Quality) คุณภาพใน
การเชื่อมต่อระหว่างลกูคา้กับเว็บไซต ์(Customer Interface Quality) คณุภาพการใช ้งานเว็บไซต ์
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(Functional Quality) คุณภาพของระบบข้อมูล  (Information Systems Quality) รวมไปถึ ง
คณุภาพประสบการณเ์ว็บไซต ์(Web Experience) เป็นตน้  

การวัดคุณภาพเว็บไซต์ จ าเป็นตอ้งใชเ้ครื่องมือ และใชค้วามรูเ้ก่ียวกับการใชง้าน
เว็บไซต์บ้างพอสมควรผู้ใช้ที่ชอบท่องเว็บอาจเรียนรู ้และเข้าใจได้ง่ายกว่าคนทั่วไป ซึ่งการ
ตรวจสอบหรือการวัดคุณภาพเว็บไซต์นั้น (Techno In Trend, 2557) (เลิศชาคร, 2559)จะ
ประกอบดว้ย  

1.รูปลกัษณ ์การออกแบบ (Quality of Design)  
ความประทับใจครั้งแรก (First Impression) เริ่มต้นให้ดูจากภายนอกการ

ออกแบบดีไซน์ สีสันต้องดูดี รูปแบบตัวอักษร ใช้ Font อ่านง่ายหรือไม่ การเข้าถึงเมนูต่าง ๆ 
สะดวก หาง่ายไม่ ซับซ้อนหรือใช้เทคนิคชั้นสูงจนหายาก รองรบัการใช้งานเว็บบราวเซอรไ์ด้
หลากหลาย (Techno In Trend, 2557)  

2.ความเรว็ในการเปิดเขา้ถึงเว็บ (Site Speed)  
ความเรว็เป็นสิ่งส  าคญัมากอีกอย่างหนึ่งที่ท  าใหผู้เ้ยี่ยมชมเว็บไซตป์ระทบัใจเว็บที่

ใชเ้วลานานเกินจะท าใหผู้เ้ยี่ยมชมเปลี่ยนใจไปเปิดดเูว็บอื่นแทนไดโ้ดยปกติไม่ควรใชเ้วลาในการ
เปิดหนา้เว็บเกิน 5-10 วินาที ปัญหานี ้นักพัฒนาเว็บไซตเ์รียกว่า  Bounce ยิ่ง Bounce Rate มี
มากแสดงวา่เว็บ หรอืหนา้เพจนัน้ ๆ มีปัญหา (Techno In Trend, 2557)  

3.ตรวจสอบความถกูตอ้งการในการเขียนเว็บ (Validity)  
เป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรม ซึ่งผูใ้ชท้ั่วไปส่วนใหญ่ คงอาจจะตรวจสอบได้

ยาก แต่ปัจจุบันมีเว็บไซตใ์ชส้  าหรบัการตรวจสอบความถูกตอ้งของเว็บไซต ์ซึ่งนิยมใชก้ันอย่าง
แพร่หลายคือ http://validator.w3.org ซึ่ง w3 นั้น เป็นองค์กรที่ เป็นผู้ควบคุมมาตรฐาน ความ
ถกูตอ้งของการใช ้ภาษา HTML XHTML CSS (Techno In Trend, 2557)  

4.ตรวจสอบลิงคเ์สีย (Dead Links)  
คุณภาพของเว็บที่ดีจะต้องไม่มีลิงค์ที่ไม่สามารถกดเข้าไปได้ หรือภาษาเว็บ

เ รี ย ก ว่ า  Dead Links ผู้ ใ ช้ ง า น ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้  โ ด ย ใ ช้ เค รื่ อ ง มื อ จ า ก
http://validator.w3.org/checklink (Techno In Trend, 2557)  

5.รองรบัการเปิดผ่านอปุกรณโ์มบาย (Mobile Support)  
ปัจจุบนัการเขา้ถึงเว็บไดเ้ปลี่ยนแปลงไปมาก จากเดิมตอ้งเช่ือมต่อและเปิดผ่าน

คอมพิวเตอร  ์ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ใชอุ้ปกรณ์พกพา อย่างเช่น โทรศัพทมื์อถือ แท็บ เล็ตในการ
เขา้ถึงมากขึน้ ดังนัน้ เว็บไซตท์ี่ดี ตอ้งรองรบัการเปิดผ่านอปุกรณพ์กพา มีค าศพัทค์  าหนึ่งที่เรียก
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เว็บไซตท์ี่สามารถรองรบั การเปิดอ่านในทกุ ๆ ขนาดหนา้จอวา่ Responsive ซึ่ง Responsive เป็น
การสรา้งเว็บใหร้องรบัการเปิดทุก ๆ ขนาดของหนา้จอโดยจะมีการปรบัเปลี่ ยนต าแหน่งในการ
แสดงผลแต่ไม่ไดเ้ป็นการย่อหนา้ เว็บใหเ้ลก็ลง (Techno In Trend, 2557)  

6.อายขุองเว็บไซต ์(Age of Domain)  
อายขุองเว็บ เป็นตวับง่บอกว่า มีอายมุาอย่างยาวนาน หรือเป็นเว็บไซตท์ี่เพิ่งเปิด

ใหม่เว็บไซตท์ี่มีอายนุานแสดงถึงความมั่นคงของเว็บไซตไ์ดใ้นระดับหนึ่ง ถา้อยากทราบว่าเว็บไซต์
นัน้ๆ เปิดมานานหรือยงั สามารถเขา้ไปตรวจสอบไดท้ี่เว็บ http://www.whois.net นอกจากนี ้ผูใ้ช้
ยงัสามารถทราบไดว้า่เจา้ของเว็บไซตด์งักลา่วเป็นผูใ้ด (Techno In Trend, 2557)  

7.ความนิยมของเว็บไซต ์(Popularity)  
เรื่องของความนิยม หมายถึง จ านวนคนเขา้เว็บไซตแ์บบต่อเนื่อง รวมถึงเจา้ของ

เว็บไซตอ์ื่นมีการสรา้งลิงคก์ลบัไปยงัเว็บไซตน์ัน้ ๆ ยิ่งมีมากก็ยิ่งแสดงถึงความนิยม (Popular) ของ
เว็บนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ผูใ้ชส้ามารถใชเ้ครื่องมือในการตรวจสอบพืน้ฐานไดจ้ากต าแหน่งของ
เว็บไซตว์่า อยู่ ล าดบัที่เท่าไรของทัง้โลก ซึ่งผูใ้ชส้ามารถเขา้ไปยงัเว็บไซต์ http://www.alexa.com 
จากนัน้พิมพช่ื์อเว็บที่ตอ้งการตรวจสอบจะทราบผลว่าเว็บไซตท์ี่ผูใ้ชส้นใจอยู่ในล าดบัที่เท่าไรของ
โลก (Techno In Trend, 2557)  

8.ตรวจสอบคณุภาพเว็บผ่าน SEO (Quality of SEO)  
SEO (Search Engine Optimization) เป็นวิ ธีการในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้

สามารถค้นหาพบได้ง่ายขึน้จาก  Search Engine อย่างเช่น  Google.com, Yahoo.com หรือ 
Bing.com เป็นตน้ ดงันัน้ นกัพฒันาเว็บไซตจ์ึงเช่ือว่า ถา้เว็บไซตมี์การพฒันาโดยมีพืน้ฐาน  SEO 
จะช่วยใหเ้ว็บไซตน์ั้น ๆ ประสบความส าเร็จไดง้่ายเช่นกัน ส าหรบัวิธีการตรวจสอบ สามารถใช้
เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบว่า เว็บไซตน์ั้น ๆ ง่ายต่อการเขา้ถึงดัวยอัลกอริทึมของ  Search 
Engine นัน้ ๆ (Techno In Trend, 2557)  

ผู้ท  าวิจัยเลือกใช้ทฤษฎี  Qingjin Fan และคณะ (2013) สรุปได้ว่า แนวคิดคุณภาพ
เว็บไซต ์คือ แนวคิดที่มีมิติที่หลากหลายที่เก่ียวกบัเว็บไซต ์ดงันัน้จะตอ้งใชก้ารวดัคณุภาพเว็บไซต ์
ซึ่งประกอบดว้ย รูปลกัษณ ์การออกแบบ ความเรว็ในการเปิดเขา้ถึงเว็บ ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
ตรวจสอบลิงคเ์สีย รองรบัการเปิดผ่านอปุกรณโ์มบาย อายขุองเว็บไซต ์และความนิยมของเว็บไซต์
มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านเว็บไซตอ์อนไลน ์ผูว้ิจัยไดน้  าตัวแปรคุฯ
ภาพเว็บไซต ์ทัง้7ดา้น เป็นตวัแปรอิสระในกรอบแนวคิดการวิจยัเพื่อน าไปสรา้งแบบสอบถามเพื่อ
ศกึษา ปัจจยัที่สง่ผลตอ่แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์
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งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 (ภัทรวิศานต์ศรี, 2562) ได้ศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย ศึกษากรณีของเกาะเมือง จังหวดัพระนครศรีอยุธยา จากผลการวิจัยส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 52.5 อายุระหว่าง 40 - 49 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 25.5 อาชีพ
พนกังาน เอกชน คิดเป็นรอ้ยละ 27.5 มีรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 15,001 - 25,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 
25.8 การศกึษาปรญิญาตรี คิดเป็นรอ้ยละ 48.5 และที่อยู่ปัจจบุนักรุงเทพมหานคร คิดเป็นรอ้ยละ 
24.3 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีจ านวนครัง้ที่มา เที่ยว มากกว่า 3 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 40.0 มี
ระยะเวลาที่มาใชแ้หล่งท่องเที่ยว 4 ชั่วโมงขึน้ไป คิดเป็น รอ้ยละ 45.0 จ านวนสถานที่ท่องเที่ยว 
มากกว่า 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  57.0 รับข้อมูลเก่ียวกับ การ  ท่องเที่ยวจากโทรทัศน์/วิทยุ/
อินเทอรเ์น็ต คิดเป็นรอ้ยละ 47.0 พาหนะที่ใชใ้นการเดินทางเป็นรถยนต์ ส่วนตัวคิดเป็นรอ้ยละ 
52.0 เหตผุลหลกัที่มาทอ่งเที่ยว คือ ความดงึดดูของสถานที่ท่องเที่ยว คิดเป็น รอ้ยละ 22.0 รูปแบบ
การเดินทางเป็นเดินทางสว่นตวั คิดเป็นรอ้ยละ 75.0 และเดินทางมากบักลุม่ เพื่อน และครอบครวั 
คิดเป็นรอ้ยละ 34.0 ดา้นประชากรศาสตรพ์บว่า ระดบัการศึกษาปรญิญาตรีมีระดบัการ ตดัสินใจ
ท่องเที่ยว ดา้นบุคลากร มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี ส่วนดา้น
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวชาวไทย ศึกษากรณีของ
เกาะเมือง จงัหวดัพระนครศรอียธุยา การจดัการโลจิสติกสข์องนกัท่องเที่ยวชาวไทย โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก และดา้นที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ คือ ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร  

(ยิม้แยม้, 2561) ไดศ้กึษาปัจจยัที่สง่ผลตอ่แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้รองเทา้อาดิดาสของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย รอ้ยละ  54.5 
อายรุะหวา่ง 25-34 ปี รอ้ยละ 75.75 จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี รอ้ยละ 71.25 อาชีพพนกังาน
เอกชน รอ้ยละ 61.75 มีรายไดต้่อเดือน 15,000-25,000 รอ้ยละ 27.50 ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีรองเทา้โดยเฉลี่ย 2 คู่ มีราคาเฉลี่ยเท่ากับ 3,808 บาท มีความถ่ีในการซือ้ในช่วงเวลา 12 
เดือน โดยเฉลี่ย 1 คู ่แนวโนม้ที่จะซือ้รองเทา้แบรนดอ์าดิดาสอีกในระดบัมีแนวโนม้ซือ้อีกแน่นอน มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และแนวโนม้ที่จะแนะน าหรือชักชวนใหค้นรูจ้ักซือ้รองเทา้แบรนดอ์าดิ
ดาสในระดบัมี แนวโนม้แนะน าหรอืชกัชวนแน่นอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.33  

(ชลธิชา, 2559) ไดศ้ึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม ระดบั 5 ดาว ในเขตพืน้ที่ 
อ  าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง รอ้ยละ 67 
อายุระหว่าง 31-40 ปี รอ้ยละ 50.30 สถานภาพโสด 25 อาชีพพนักงานเอกชน รอ้ยละ 69.80 
รายไดต้่อเดือน 30,001-45,000 รอ้ยละ 43.30 มีระยะเฉลี่ยในการเขา้ต่อครัง้ 2คืน จ านวนครัง้ที่ใช้
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บริการโรงแรม 1 ครัง้ต่อปี โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีสง่ผลต่อการเลือกใชบ้รกิารโรงแรม ดา้นผลิตภณัฑ ์อยู่ในระดบัมากที่สดุ พบว่า ให้
ความส าคญักบัหอ้งพกัมีความสะอาด มากที่สดุ รองลงมาคือสิ่งอ านวยความสะดวก และหอ้งพกั
มีการตกแต่งสวยงาม ดา้นลกัษณะทางกายภาพผลิตภณัฑ ์อยู่ในระดบัมากที่สดุ  

(ไทยด ารงเดช, 2552) ไดท้  าการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชเ้ว็บไซตใ์นการส ารองที่พัก
ของนกัท่องเที่ยวไทย ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ  ์/ บรกิาร คือ เว็บไซตก์ารส ารองที่พกัมีความหลากหลายในขอ้มลู
เก่ียวกบัที่พกั ดงันัน้ผูใ้หบ้รกิารส ารองที่พกัผ่านเว็บไซต ์ควรมีการอพัเดทขอ้มลูใหค้รบถว้นตรงกบั
ความเป็นจริงมากที่สุดเพราะนักท่องเที่ยวนิยมหาข้อมูลการท่องเที่ยวจากเว็บไซต์เพราะมี
รายละเอียดมากกว่าสื่อประเภทอื่น ๆ ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 
ดา้นราคา คือ เว็บไซตก์ารส ารองที่พกัมีความเหมาะสมของราคาที่พกั ดงันัน้ผูใ้หบ้ริการส ารองที่
พกั ผ่านเว็บไซตค์วรพิจารณากลยทุธก์ารตัง้ราคาใหเ้หมาะกบัสินคา้ / บรกิาร และสถานการณใ์น
ปัจจุบนั รวมถึงพิจารณาจากคู่แข่งขันควบคู่ไปดว้ย ความส าคัญต่อปัจจัยดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารดา้นการสง่เสรมิการตลาด คือ เว็บไซตก์ารส ารองที่พกัมีการท าโปรโมชั่นลดราคา
ในช่วงเทศกาลตา่งๆ  

(ดษุฎี เทียมเทศ บุญมาสงูทรง , 2555 ) ไดท้  าการศึกษาเรื่องปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความ
ตัง้ใจในการมาท่องเที่ยวซ า้ของนกัท่องเที่ยวใน อ าเภอวงัน า้เขียว จงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยั
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายระหว่าง 21 – 30 ปีการศกึษาอยู่ในระดบั
ปรญิญาตรอีาชีพรบัราชการ / พนกงัานรฐัวสิาหกิจ รายไดอ้ยู่ในระดบั 15,000 บาท - 30,000 บาท 
มีสถานภาพโสด ภูมิล  าเนาภาคกลาง และจ านวนสมาชิกในครอบครวัมี 4 คน ขอ้มูลปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความตัง้ใจในการมาท่องเที่ยวซ า้ แบ่งออกเป็น 7 ดา้น ดงันี ้มีความส าคญัอยู่ในระดบั
มากไดแ้ก่ ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจ ปัจจัยดา้นวฒันธรรมและสงัคม ปัจจัยดา้นการคมนาคม ปัจจัย
ดา้นสถานที่ท่องเที่ยว ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด พบวา่นกัท่องเที่ยว ที่
มีอายุต่างกัน มีผลต่อ ปัจจัยที่ มีอิทธิพลในการมาท่องเที่ ยวโดยปัจจัยที่ มีอิทธิพลในการมา
ท่องเที่ยว ไดแ้กปั่จจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม และสงัคม  

(ไกรสมุทร, 2561) ได้ท าการศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดเเละคุณภาพการ
ใหบ้ริการที่มีผลต่อเเนวโนม้พฤติกรรม ผูบ้ริโภคในหา้งเทสโกโ้ลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 201 คน อายุ 20-30 ปี ระดับการศึกษาบปริญญาตรี
จ านวน 193 คน อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 129 คน รายไดต้  ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 
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บาท จ านวน 107 คน ด้านประชากรศาสตรพ์บว่า ด้านรายได้10,001-20,000 บาท แนวโน้ม
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในดา้นการกลบัมาซือ้สินคา้นอ้ยกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายได้40,001บาทขึน้ไป ผล
การวิเคราะหส์่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นช่องทางจัดจ าหน่าย และดา้นการ
สง่เสรมิการตลาด มีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมผูบ้รโิภคดา้น การกลบัมาซือ้สินคา้  
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บทที3่ 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ผูท้  าวิจัยไดท้  าการศึกษาคุณภาพของเว็บไซต ์และส่วนประสม
ทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ ใน
การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1.การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
2.การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3.การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4.การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5.สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยั 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวในเพจเสพติด โรงแรมที่ เคยจอง
โรงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์ซึง่มีจ านวนประชากรที่ติดตามเพจ จ านวน 180,000 คน 

การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั นกัท่องเที่ยวในเพจเสพติด โรงแรมที่เคยจองโรงแรม

ผ่านบริการออนไลน ์ซึ่งมีจ านวนประชากรที่ติดตามเพจ จ านวน 180,000 คน  ผูว้ิจัยจึงใชก้าร
ค านวณกลุ่มตวัอย่างแบบตามความสะดวก โดยก าหนดระดับค่าความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 เท่ากบั 
400 คน และระดบัค่าความคลาดเคลื่อนรอ้ยละ 5 โดยผูว้ิจัยไดท้  าการเพิ่มแบบสอบถาม เท่ากับ 
20 คน เพื่อป้องกนัความคลาดเคลื่อน รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 420 คน โดยใชส้ตูรในการ
ค านวณที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีค้ือ  

สูตร𝑛 =
𝑥2𝑁𝑝(1−𝑝)

𝑒2(𝑁−1)+𝑥2𝑝(1−𝑝)
 

เม่ือ        n = คือ ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง  
N = ขนาดของประชากร 
p = 0.5 คือ ค่าเปอรเ์ซ็นตท์ี่ตอ้งการจะสุม่จากประชากรทัง้หมด 
𝑥2 = ค่าไคสแควรท์ี่ df เท่ากบั 1 และระดบัความเชื่อมั่น 95% 
e = 0.5 คือ ระดบัของความคลาดเคลื่อนที่ยินยอมใหเ้กิดได ้ซึ่งในทางการวิจยัทาง

สงัคมศาสตรไ์ดก้ าหนดระดบัของความคลาดเคลื่อนที่ยินยอมใหเ้กิดขึน้ได ้5%  
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ตอ้งการระดบัความเช่ือมั่น รอ้ยละ 95 และยอมรบัค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ม 
ตวัอย่างได ้รอ้ยละ 5 หรอื 0.5 ของขนาดกลุม่ตวัอย่างจะค านวณ ไดด้งันี ้ 

 สตูร𝑛 =
180,000

1+(180,000)(0.052)
 

   𝑛 = 399.113 
ดังนั้น  ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ค  านวณได้เท่ากับ  400 คน ผู้วิจัยได้ท าการเพิ่ม

แบบสอบถาม จ านวน 20 คนรวมเป็น 420 ตวัอย่าง ซึง่ใชว้ิธีการเลือกกลุม่ตวัอย่าง ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
1.วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) โดยจะเก็บ

แบบสอบถามนักท่องเที่ยวที่อยู่ในเพจเพจเสพติด โรงแรม และนักท่องเที่ยวตอ้งเคยจองโรงแรม
ผ่านบริการออนไลน์ ซึ่งมีจ านวนประชากรที่ติดตามเพจ จ านวน 180,000 คน(ณ วันที่ เก็บ
สอบถาม) 

2.วิธีการสุม่ตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) ผูท้  าวิจยัไดจ้ดัท า
แบบสอบถามผ่านระบบออนไลนใ์น Google From และจะแจกแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน ์
ที่หนา้เพจ เสพติด โรงแรม ในFacebook ใหก้ับนักท่องเที่ยวที่เคยใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน ์
โดยจะแจกแบบสอบถามใหไ้ดต้ามจ านวนที่ก าหนด 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดท้  าการสรา้งเครื่องมือและขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือหรือ

แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูมีการด าเนินการสรา้งตามล าดบัดงันี ้
1.ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งจากต ารา บทความ เอกสารต่างๆและ

งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใชใ้นการสรา้งแบบสอบถามใหค้รอบคลมุกบัสิ่งที่ตอ้งการศกึษา ใน
การสรา้งแบบสอบถาม เรื่องคุณภาพของเว็บไซต ์และส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อ
แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ ที่จัดท าเป็นแบบออนไลนผ์่าน
ระบบ Google Forms 

2.รูปแบบของแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ ผู้ท  าวิจัยได้ใช้กรอบแนวคิด 
ประกอบดว้ย ตัวแปรตน้ และตัวแปรตาม ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผ่านระบบ Google Forms 
แบ่งออกไดเ้ป็น 4 สว่น ดงัต่อไปนี ้

ส่วนที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร  ์แบบสอบถามส าหรบัการเก็บขอ้มลูทั่วไป
ของกลุ่มตวัอย่าง เช่น เพศ อายุ อาชีพ ระดบัรายได้ เฉลี่ยโดย และภูมิล  าเนา แบบสอบถามจะมี
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ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด(Close-Ended response question) และใช้ระดับการวัด
ขอ้มูลแบบนามบัญญัติ(Nominal Scale)หรือแบบอันดับ(Ordinal Scale) เป็นลักษณะค าถาม
แบบใหเ้ลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียว จ านวนทัง้สิน้ 7 ขอ้ค าถาม ดงัตอ่ไปนี ้

 
ขอ้ที่ 1 เพศ มีรูปแบบค าถามแบบปลายปิด ชนิดค าถามมีให้เลือก  2 ทาง 

และใชร้ะดบัการวดัแบบมาตรานามบญัญัติ (Nominal Scale) 
1.1 เพศชาย 
1.2 เพศหญิง 

ข้อที่ 2 อายุ มีรูปแบบค าถามแบบปลายปิดชนิดค าถามมีให้เลือกหลาย
ค าตอบ(Multiple Choice Question)และใชร้ะดับการวดัตัวแปรแบบมาตราเรียงล าดับ(Ordinal 
Scale) 

2.1 ต ่ากวา่ 20 ปี 
2.2 20-30 ปี 
2.3 31-40 ปี 
2.4 41-50 ปี 
2.5 51 ปีขึน้ไป 

ขอ้ที่ 3 ระดบัการศกึษา มีรูปแบบค าถามแบบปลายปิดชนิดค าถามมีใหเ้ลือก
หลายค าตอบ(Multiple Choice Question)และใช้ระดับการวัดตัวแปรแบบมาตราแบบนาม
บญัญัติ(Nominal Scale)  

3.1 ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี            
3.2 ปรญิญาตร/ีปวส 
3.3 สงูกวา่ปรญิญาตร ี
ข้อที่ 4 อาชีพ มีรูปแบบค าถามแบบปลายปิด ชนิดค าถามมีให้เลือก

หลายค าตอบ (Multiple Choice Question)และใช้ระดับการวัดตัวแปรแบบมาตราแบบนาม
บญัญัติ(Nominal Scale)  

4.1 นกัเรยีน/นิสิต/นกัศกึษา                 
4.2 พนกังานบรษัิทเอกชน      
4.3 เกษียณอาย ุ
4.4 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ               
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4.5ธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ 
4.6 อื่น ๆ โปรดระบ ุ........................  

ขอ้ที่ 5 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มีรูปแบบค าถามแบบปลายปิด ชนิดค าถามมีให้
เลือกหลายค าตอบ(Multiple Choice Question)และใช้ระดับการวัดตัวแปรแบบมาตราแบบ
เรียงล าดบั(Ordinal Scale)  

5.1 ต ่ากวา่หรือเท่ากบั10,000 
5.2 10,001-20,000บาท 
5.3 20,001-30,000 บาท 
5.4 30,001 ขึน้ไป 

ข้อที่ 6 ภูมิล  าเนา มีรูปแบบค าถามแบบปลายปิด ชนิดค าถามมีให้เลือก
หลายค าตอบ (Multiple Choice Question)และใช้ระดับการวัดตัวแปรแบบมาตราแบบนาม
บญัญัติ(Nominal Scale) 

6.1 ภาคกลาง  
6.2 ภาคใต ้ 
6.3 ภาคเหนือ  
6.4 ภาคอีสาน  

ขอ้ที่ 7 ประเภทของโรงแรม มีรูปแบบค าถามแบบปลายปิด ชนิดค าถามมีให้
เลือกหลายค าตอบ (Multiple Choice Question)และใชร้ะดบัการวดัตวัแปรแบบมาตราแบบนาม
บญัญัติ(Nominal Scale) 

7.1 โรงแรม 
7.2 รีสอรท์  
7.3 อพารท์เมน้  
7.4 วิลลา 
7.5 โฮสเทล 
 

สว่นที่ 2 ปัจจยัดา้นคณุภาพของเว็บไซต ์แบบสอบถามเก่ียวกบัความส าคญัคณุภาพ
ของเว็บไซต์ ที่มีผลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่ านบริการออนไลน์ โดย
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด สามารถเลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว แบ่งเป็น 8 ดา้น 
โดยใชแ้บบสอบถามที่ใชม้าตราวดัแบบ Important Scale Questions ซึ่งเป็นระดับการวดัขอ้มูล
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ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยแบ่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัความส าคญั ผูว้ิจยัได้
ท าการแบง่การใหค้ะแนนตามมาตรวดั ดงัตอ่ไปนี ้

มากที่สดุ เท่ากบั  5 คะแนน 
มาก เท่ากบั  4 คะแนน 
ปานกลาง เท่ากบั  3 คะแนน 
นอ้ย เท่ากบั  2 คะแนน 
นอ้ยที่สดุ เท่ากบั  1 คะแนน 

ในการวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัจะใชเ้กณฑก์ารแบง่ระดบัการหาช่องกวา้งของอนัตรภาคชั้น 
ในการแปลความหมาย (ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ,2549 : 129) โดยใชสู้ตรการค านวณช่อง
กวา้งของชัน้ ดงันี ้

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ =
ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ − ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

=
5 − 1

5
 

 

= 0.80 
เกณฑก์ารประเมินผลของแบบสอบถามเก่ียวกบัความส าคญัคณุภาพของเว็บไซตท์ี่มี

ผลต่อแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์โดยใชค้ะแนนเฉลี่ยของแต่
ละตวัแปร ดงันี ้

4.21 - 5.00 หมายถึง นกัท่องเที่ยวใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัคณุภาพเว็บไซต์ในระดบั
ที่มากที่สดุ 

3.41 - 4.20 หมายถึง นกัท่องเที่ยวใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัคณุภาพเว็บไซต์ในระดบั
ที่มาก 

2.61 - 3.40 หมายถึง นกัท่องเที่ยวใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัคณุภาพเว็บไซต์ในระดบั
ที่ปานกลาง 

1.81 - 2.60 หมายถึง นกัท่องเที่ยวใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัคณุภาพเว็บไซต์ในระดบั
ที่นอ้ย 

1.00 - 1.80 หมายถึง นกัท่องเที่ยวใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัคณุภาพเว็บไซต์ในระดบั
ที่นอ้ยที่สดุ 
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สว่นที่ 3 ปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด แบบสอบถามเก่ียวกบัความส าคญัต่อ
ส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อแนวโน้มการเลือกใชโ้รงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการ
ออนไลน ์โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด สามารถเลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว 
แบ่งเป็น 7 ดา้น โดยใช้แบบสอบถามที่ใชม้าตราวัดแบบ Important Scale Questions  ซึ่งเป็น
ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยแบ่งเกณฑ์การใหค้ะแนนระดับ
ความส าคญั ผูว้ิจยัไดท้  าการแบง่การใหค้ะแนนตามมาตรวดั ดงัต่อไปนี ้

มากที่สดุ เท่ากบั  5 คะแนน 
มาก เท่ากบั  4 คะแนน 
ปานกลาง เท่ากบั  3 คะแนน 
นอ้ย เท่ากบั  2 คะแนน 
นอ้ยที่สดุ เท่ากบั  1 คะแนน 

ในการวิเคราะหข์อ้มูล ผูว้ิจัยจะใชเ้กณฑก์ารแบ่งระดับการหาช่องกวา้งของอันตร
ภาคชัน้ ในการแปลความหมาย (ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ,2549 : 129) โดยใชส้ตูรการค านวณ
ช่องกวา้งของชัน้ ดงันี ้

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ =
ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ − ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

=
5 − 1

5
 

 

= 0.80 
เกณฑ์การประเมินผลของแบบสอบถามเก่ียวกับความส าคัญส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ โดยใช้
คะแนนเฉลี่ยของแต่ละตวัแปร ดงันี ้

4.21 - 5.00 หมายถึง นกัท่องเที่ยวมีความส าคญัเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
ในระดบัที่มากที่สดุ 

3.41 - 4.20 หมายถึง นกัท่องเที่ยวมีความส าคญัเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
ในระดบัที่มาก 

2.61 - 3.40 หมายถึง นกัท่องเที่ยวมีความส าคญัเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
ในระดบัที่ปานกลาง 
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1.81 - 2.60 หมายถึง นกัท่องเที่ยวมีความส าคญัเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
ในระดบัที่นอ้ย 

1.00 - 1.80 หมายถึง นกัท่องเที่ยวมีความส าคญัเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
ในระดบัที่นอ้ยที่สดุ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับแนวโน้มการเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน ์
จ านวน 2 ขอ้ ซึ่งเป็นค าถามปลายปิด (Closed-ended question) โดยแต่ละขอ้ใชร้ะดับการวัด
ขอ้มลู ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้ที่ 1 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บริการออนไลน ์ซึ่งแบบสอบถามเป็นแบบมาตราอัตรภาคหรือมาตราช่วง (Interval Scale) และ
ลกัษณะค าถามเป็นแบบ Semantic differential scale ผูว้ิจยัไดแ้บ่งระดบัความส าคญัออกเป็น 5 
ระดบั ดงันี ้

ใชแ้น่นอน  เท่ากบั  5 คะแนน 
มีโอกาสใช ้  เท่ากบั  4 คะแนน 
ไม่แน่ใจ  เท่ากบั  3 คะแนน 
ไม่ใช ้  เท่ากบั  2 คะแนน 
ไม่ใชแ้น่นอน เท่ากบั  1 คะแนน 

การแปลผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามที่ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตร
ภาคชัน้ (Interval Scale) ผูว้ิจยัใชเ้กณฑค์่าเฉลี่ย (Mean) ในการอภิปรายผล ซึง่การค านวณความ
กวา้งของอนัตรภาคชัน้แต่ละชัน้ใชส้ตูรดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา , 2561) 

 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ =
ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ − ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

=
5 − 1

5
 

 

= 0.80 
เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดงันี ้

4.21 - 5.00 หมายถึง นกัท่องเที่ยวมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์
อยู่ในระดบัใชแ้น่นอน 
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3.41 - 4.20 หมายถึง นกัท่องเที่ยวมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์
อยู่ในระดบัมีโอกาสใช ้

2.61 - 3.40 หมายถึง นกัท่องเที่ยวมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์
อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ 

1.81 - 2.60 หมายถึง นกัท่องเที่ยวมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์
อยู่ในระดบัไม่ใช ้

1.00 - 1.80 หมายถึง นกัท่องเที่ยวมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์
อยู่ในระดบัไม่ใชแ้น่นอน 

ข้อที่ 2 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าให้กับผู้อื่น
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน ์ซึ่งแบบสอบถามเป็นแบบมาตราอัตรภาคหรือมาตราช่วง 
(Interval Scale) และลักษณะค าถามเป็นแบบ Semantic differential scale ผูว้ิจัยไดแ้บ่งระดับ
ความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

แนะน าแน่นอน เท่ากบั  5 คะแนน 
แนะน า  เท่ากบั  4 คะแนน 
ไม่แน่ใจ  เท่ากบั  3 คะแนน 
ไม่แนะน า  เท่ากบั  2 คะแนน 
ไม่แนะน าแน่นอน เท่ากบั  1 คะแนน 

การแปลผลการวิจัยของลกัษณะแบบสอบถามที่ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภท
อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ผูว้ิจยัใชเ้กณฑค์่าเฉลี่ย (Mean) ในการอภิปรายผล ซึง่การค านวณ
ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้แต่ละชัน้ใชส้ตูรดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา , 2561) 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ =
ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ − ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

=
5 − 1

5
 

 

= 0.80 
เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดงันี ้

4.21 - 5.00 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีการบอกต่อให้บุคคลอื่นเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บรกิารออนไลน ์อยู่ในระดบัแนะน าแน่นอน 
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3.41 - 4.20 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีการบอกต่อให้บุคคลอื่นเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บรกิารออนไลน ์อยู่ในระดบัแนะน า 

2.61 - 3.40 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีการบอกต่อให้บุคคลอื่นเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บรกิารออนไลน ์อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ 

1.81 - 2.60 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีการบอกต่อให้บุคคลอื่นเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บรกิารออนไลน ์อยู่ในระดบัไม่แนะน า 

1.00 - 1.80 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีการบอกต่อให้บุคคลอื่นเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บรกิารออนไลน ์อยู่ในระดบัไม่แนะน าแน่นอน 

 
ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 

1.คน้ควา้เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งเพื่อศึกษาเนือ้หาที่เก่ียวกับคุณภาพของ
เว็บไซตแ์ละส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนักท่องเที่ยว
ผ่านบรกิารออนไลน ์โดยใชว้ิธีการสรา้งเครื่องมือประเภทแบบสอบถาม  

2.สรา้งเครื่องมือประเภทแบบสอบถาม โดยก าหนดขอบเขตใหค้รอบคลมุความมุ่ง
หมายของการวิจยั แลว้น าเสนออาจารยท์ี่ปรกึษา เพื่อตรวจสอบความครอบคลมุของเนือ้หา ความ
ถูกตอ้งของภาษา และความเที่ยงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเพื่อ
ปรบัปรุงแกไ้ข  

3.น าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุม่ประชากรตวัอย่าง ซึ่งเป็นคนละกลุม่กบักลุ่ม
ตวัอย่างที่จะเก็บขอ้มลูจรงิ จ านวน 40 คน แลว้น ามาวิเคราะหห์าค่าความเช่ือมั่น (Reliability) เพื่อ

แสดงระดับความคงท่ี ของแบบสอบถาม  โดยใช้สูต รหาค่ าสัมประสิท ธ์ิแอลฟา (α-

Coefficient)ของครอนบคั (Cronbach) โดยจะมีค่าคงที่ระหว่าง0‹α‹1ค่าที่ใกลเ้คียงกบั1หมายถึง
มีความเชื่อมั่นสงูซึง่เกณฑค์่าความเช่ือมั่นท่ียอมรบัได ้ตอ้งมีคา่เกิน 0.7ขึน้ไป(กลัยา วานิชยบ์ญัชา
, 2551: 64)  เม่ือแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นระดับที่มีประสิทธิภาพจึงสามารถไปใช้เป็น
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ โดยผลการทดสอบความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามไดด้งันี ้
คณุภาพของเว็บไซต ์
1.รูปลกัษณ ์การออกแบบ      0.725 
2.ความเรว็ในการเปิดเขา้ถึงเว็บ      0.907 
3.ตรวจสอบความถกูตอ้งการในการเขียนเว็บ    0.781 
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4.ตรวจสอบลิงคเ์สีย       0.896 
5.รองรบัการเปิดผ่านอปุกรณโ์มบาย     0.760 
6.อายขุองเว็บไซต ์       0.828 
7.ความนิยมของเว็บไซต ์       0.797 
8.ตรวจสอบคณุภาพเว็บผ่าน      0.948 
สว่นประสมทางการตลาด 
1.ดา้นผลิตภณัฑ ์       0.732 
2.ดา้นราคา        0.960 
3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย      0.858 
4.ดา้นสง่เสรมิการขาย       0.849 
5.ดา้นบคุคล        0.966 
6.ดา้นกระบวนการบรกิาร      0.908 
7.ดา้นการสรา้งและการน าเสนอ      0.973 

 
4.น าเครื่องมือแบบสอบถามที่ไดพ้ฒันาปรบัปรุงแกไ้ขไปใชใ้นการเก็บขอ้มลูจรงิจาก

กลุม่ตวัอย่างจ านวน 400 คน  
 

วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
1.การตรวจสอบขอ้มูล (Editing)โดยตรวจดูความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อ

ความสมบรูณใ์นการวิเคราะหข์อ้มลู  
2.การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability)โดยการน าแบบสอบถามไปทดสอบก่อนกบั

กลุ่มตวัอย่างที่มีคณุสมบตัิใกลเ้คียงกับกลุ่มตวัอย่างที่จะศึกษา ซึ่งไม่ซ  า้กบักลุ่มตวัอย่างที่จะท า
การแจกแบบสอบถามจรงิ  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยได้ด าเนินการศึกษาโดยมีที่มาจากข้อมูลปฐมภูมิ 

(Primary Data) และขอ้มลูทตุิยภมูิ (Secondary Data)  
ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data)เป็นการศึกษาขอ้มูลที่ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล

การตอบ แบบสอบถามของกลุม่ตวัอย่างโดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 
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1.วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) โดยจะเก็บ
แบบสอบถามนักท่องเที่ยวที่อยู่ในเพจเพจเสพติด โรงแรม และนักท่องเที่ยวตอ้งเคยจองโรงแรม
ผ่านบริการออนไลน์ ซึ่งมีจ านวนประชากรที่ติดตามเพจ จ านวน 180,000 คน(ณ วันที่ เก็บ
สอบถาม) 

2.วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะแจก
แบบสอบถามผ่านทางระบบออนไลนใ์หก้ลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่เลือกใชบ้ริการโรงแรมใหไ้ด้
ตามจ านวนที่ก าหนด โดยก่อนที่ผูว้ิจัยจะแจกแบบสอบถามใหก้ับกลุ่มตัวอย่างผูว้ิจัยจะท าการ
ชีแ้จงใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดเ้ขา้ใจถึง วัตถุประสงค ์รวมถึงอธิบายขอ้สงสัยและวิธีการตอบ
แบบสอบถามก่อนเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่ถกูตอ้งตาม วตัถปุระสงค ์ซึง่มีขัน้ตอน ดงันี ้ 

2.1. ผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่าง เพื่อทดสอบความเขา้ใจ
ในค าถาม แลว้น ามา ปรบัปรุงแกไ้ขใหถ้กูตอ้งสมบรูณย์ิ่งขึน้ 

2.2. น าแบบสอบถามที่ไดท้  าการปรบัปรุงแก้ไขแลว้ออกไปเก็บขอ้มูลจริง 
จ านวน  400 ชุด แล้วน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ และความสอดคล้องของค าตอบใน
แบบสอบถามทกุขอ้ทกุประเด็น  

2.3. ในการเก็บขอ้มลูผูต้อบแบบสอบถามจะท าการกรอกแบบสอบถามดว้ย
ตนเอง และสง่กลบัคืนใหก้บัผูน้  าแบบสอบถามไปใหก้รอก  

ขอ้มลูทตุิยภมูิ (Secondary Data)เป็นขอ้มลูที่ไดจ้ากการเก็บรวบรวม ขอ้มลู เอกสาร 
งานวิจัย บทความต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งโดยมีแหล่งที่มาคือ หน่วยงานราชการ สถาบนัวิจัย เว็บไซต์
การท่องเที่ยว เพื่อน าทฤษฎีแนวความคิดมาก าหนดขอบเขตขอ้มลูและจดัท าแบบสอบถาม  

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล  
หลงัจากไดร้วบรวมแบบสอบถามทัง้หมดจากผูต้อบแบบสอบถามเรียบรอ้ยแลว้ ผูว้ิจยัจะ

น าแบบสอบถามทัง้หมดมาด าเนินการตามขัน้ตอน ทัง้นีก้ารตรวจสอบขอ้มลู (Editing)ตรวจสอบ
ความสมบรูณข์องแบบสอบถามและแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณอ์อก  

1.การตรวจสอบข้อมูล  (Editing) ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณอ์อก  

2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ถูกต้องสมบูรณ์มาลงรหัสตามที่ได้
ก าหนดไวล้ว่งหนา้ 

3. การประมวลผลข้อมูล (Processing) ข้อมูลที่ ได้ลงรหัสแล้วน ามาบันทึกใน
คอมพิวเตอรเ์พื่อประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรท์างสถิติในการด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลู 
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เม่ือผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างเรียบรอ้ยแล้ว จึงท าการประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจยัทางสงัคมศาสตรเ์พื่อหาค่าทางสถิติและวิเคราะหข์อ้มูล

เพื่อหาความสมัพนัธท์างสถิติโดยใช้ระดบัความเช่ือมั่นในระดบัรอ้ยละ95(α=.05) เป็นเกณฑใ์น
การยอมรบัหรอืปฏิเสธสมมติฐานในการวิจยั  

สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข์อ้มูล 
ในการวิจยัครัง้นีจ้ะใชส้ถิติในการวิเคราะหด์งันีค้ือ 
 

1.สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) บรรยายลักษณะข้อมูลของกลุ่ม
ตวัอย่างโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (กัลยาวิ
นิชยบ์ญัชา. 2550: 117-119) 

1.1 ค่าสถติิร้อยละ (Percentage) 

𝑷= 
𝒇

𝒏
(𝟏𝟎𝟎) 

เม่ือ  𝑃 แทน รอ้ยละหรอื % (Percentage) 

𝑓 แทน ความถ่ีที่ตอ้งการเปลี่ยนแปลงใหเ้ป็นรอ้ยละ 

𝑛 แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมดหรอืจ านวนประชากร 
1.2 การหาค่าคะแนนเฉลี่ย  (Arithmetic Mean) โดยใช้สูตร (ชูศรีวงศ์รัตนะ

2541:36)  

�̅�= 
∑ 𝑥

𝑛
 

เม่ือ �̅� แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 
X แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

𝑛 แทน ขนาดของผูต้อบแบบสอบถาม 
1.3 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสู้ตร (ชูศรีวงศ ์

รตันะ.2541:65) 

𝑆 =  √
𝑛Σx2 − (Σx)2

𝑛(𝑛 − 1)
 

เม่ือ 𝑆 แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

𝑛 แทน จ านวนคนในผูต้อบแบบสอบถาม 
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 (Σx)2 แทนผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

 Σx2 แทนผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
2.สถิติส าหรับวิเคราะหคุ์ณภาพแบบสอบถามผูว้ิจยัไดน้  าแบบสอบถามที่สรา้ง

ขึน้มาใชส้  าหรบัการศึกษาวิจยัไปท าการตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามโดยหาความเช่ือมั่น  
(Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบ (Pretest) กับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 30 ราย (กลัยา
วานิชยบ์ญัชา. 2550: 29) จากนัน้น าแบบสอบถามมาค านวณหาค่าความเช่ือมั่นโดยใชส้ตูรหาค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha – Coefficient ) ของครอนบคั (Cronbach) เพื่อหาคา่ความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามใชส้ตูรดงันี ้

α =  
𝑘 

𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

1 + (𝑘 − 1)
𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

 

เม่ือ  α แทนคา่ความเช่ือมั่นหรอื Alpha coefficient 

 K แทนจ านวนขอ้ของแบบสอบถาม 

 covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทนคา่เฉลี่ยของค่าแปรปรวนรว่มระหวา่งค าถาม-ต่างๆ              

 variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ แทนคา่เฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าตอบ 

3.สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic) ซึง่ใชท้ดสอบสมมติฐานดงันี ้
3.1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง2 กลุ่มโดยใช้

การทดสอบค่าที (T-Test) โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวน (S) ของกลุ่มตัวอย่าง2กลุ่ม 
(กลัยาวานิชยบ์ญัชา.2549 :125) โดยใชส้ถิติ 

ในกรณีความแปรปรวน2 กลุม่เท่ากนั 

𝑠1
2 = s2

2 
ใชส้ตูร t =  

�̅�1 −�̅�2 

√
(𝑛1−1)𝑠1

2+(𝑛2−1)𝑠2
2

𝑛1+𝑛2−2
[

1

𝑛1
+

1

𝑛2
]

 

ในกรณีความแปรปรวน2 กลุม่ไม่เท่ากนั 

𝑠1
2 ≠ s2

2 
ใชส้ตูร t =  

�̅�1 −�̅�2 

√[
𝑠1

2

𝑛1
+

s2
2

𝑛2
]

 

เม่ือ 𝑡 แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน T-distribution  
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�̅�1  แทน ค่าเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่างที่1 

�̅�2  แทน ค่าเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่างที่2 

𝑠1
2 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่1 

𝑠2
2 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่2 

𝑛1 แทน ขนาดกลุม่ตวัอย่างที่1 

𝑛2 แทน ขนาดกลุม่ตวัอย่างที่2 

𝑑𝑓 แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ(𝑛1 + 𝑛2 − 2) 

โดยที่𝑣คือคา่องศาอิสระ𝑣 =  
[

𝑠1
2

𝑛1
+

s2
2

𝑛2
]

2

[
𝑠1

2

𝑛1
]

2

𝑛1−1
+

[
𝑠2

2

𝑛2
]

2

𝑛2−1

 

3.2 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว(One – Way Analysis of Variance) 
ใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า2 กลุ่มโดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว(One – Way Analysis of Variance) ที่ระดับความเช่ือมั่น95% โดยจะ
ท าการทดสอบความแปรปรวนจากตารางHomogeneity of Variances ถา้พบว่าความแปรปรวน
เท่ากันทุกกลุ่มจะทดสอบความแตกต่างดว้ยF-test และถา้ความแปรปรวนไม่เท่ากันทุกกลุ่มจะ
ทดสอบความแตกต่างดว้ยBrown Forsythe จะปฏิเสธสมมติฐาน(H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทาง
สถิติมีค่าน้อยกว่า0.05 และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) เม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่า
มากกวา่0.05 

ถา้พบว่าความแปรปรวนเท่ากนัทุกกลุ่มจะทดสอบความแตกต่างดว้ยF-test 
สามารถเขียนไดด้งันี ้

𝐹 =  
𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑊)
 

เม่ือ F แทน ค่าสถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวิกฤติจากการ 
แจกแจงแบบ Fเพื่อทราบนยัส าคญั 

𝑀𝑆(𝐵) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
(MeanSquare Between Groups) 

𝑀𝑆(𝑊) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 
(Mean Square Within Groups) 
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𝑑𝑓  แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ ได้แก่ ระหว่างกลุ่ม \(𝑘 −

1)ภายในกลุม่(𝑛 − 𝑘) 
ถ้าพบความแปรปรวนไม่เท่ากันจะท าการทดสอบด้วย (Brown forsythe) 

(B)(Hartung.2001 : 300) สามารถเขียนไดด้งันี ้

𝐵 =  
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑊
 

โดยค่า 𝑀𝑆𝐵 =  ∑ (1 −
𝑛1

𝑁
)𝑘

𝑖=1 s2
2 

เม่ือ 𝐵 แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาในBrown-forsythe 

𝑀𝑆𝐵  แทน ค่าความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 

𝑀𝑆𝑊 แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ส  าหรบั 
สถิตBิrown – forsythe 

𝑘 แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

𝑛 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

𝑁 แทน ขนาดประชากร 

𝑠2
2 แทน ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง 
ถา้ผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติแลว้ตอ้งท าการ

ทดสอบเป็นรายคู่ต่อไปเพื่อดูว่ามีคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันโดยใช้วิธีFisher’s Least Significant 
Difference (LSD) หรอืDunnett’s T3 (กลัยาวานิชยบ์ญัชา.2550 : 332-333) 

การวิเคราะหผ์ลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่LSD (กัลยาวานิชยบ์ัญชา.2550 : 332-
333) โดยใชส้ตูรดงันี ้

𝐿𝑆𝐷 = 𝑡1 − α/ 2,n−k√𝑀𝑆𝐸 [
1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
] 

เม่ือ 𝑡1 − α/ 2,n−k แทน ค่าที่ใชพ้ิจารณาในการแจกแจงแบบ t- test  
ที่ระดบัความเชื่อมั่น95% และชัน้ห่างความเป็น 
อิสระภายในกลุม่ 

𝑀𝑆𝐸 แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ (MSw) 

𝑛𝑖  แทน จ านวนขอ้มลูของกลุม่ i 

𝑛𝑗  แทน จ านวนขอ้มลูของกลุม่ j 



  42 

หรอืวิเคราะหผ์ลต่างคา่เฉลี่ยรายคู่ (Dunnett T3)(Keppel.1982:153-155) 

�̅�𝐷 = 𝑞𝐷

√2 (𝑀𝑆𝑆
𝐴

)

√𝑆
 

เม่ือ �̅�𝐷   แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาในDunnett test 

𝑞𝐷  แทน ค่าจากตารางCritical values of the Dunnett test 

𝑀𝑆𝑆

𝐴

  แทน ค่าค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 

𝑆  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
โดยก าหนดค่าความอิสระ(Degree of Freedom) ระหว่างกลุม่คือK-1 ภายในกลุม่n-

k และรวมทัง้กลุม่คือ n-1 
 

  

3.3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ  จากสมการแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรตาม (Y) และตัวแปรอิสระ (X) ของประชากรจะเห็นว่า กลุ่มตัวแปรอิสระ (  + 

1 1X  + 2 2X  +…+ k kX ) สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงค่าของตวัแปรตามไดส้ว่นหนึ่ง ใน
ส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่มาสามารถอธิบายได้ดังนี ้ เรียกว่าค่าความคลาดเคลื่อนในการ
พยากรณ ์(Error:  ) การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคูณูจะเป็นการพยากรณห์าค่าสมัประสิทธ์ิ 
  และ 1  จากค่าสถิติ  a และ b ที่ไดจ้ากการค านวณโดยกลุ่มตวัอย่าง โดยหลกัการวิเคราะห ์
คือค่าสัมประสิทธ์ิท่ีค านวณได้จะต้องเป็นค่าสัมประสิทธ์ิท่ีท าให้สมการดังกล่าว มีค่าความ
คลาดเคลื่อนก าลงัรองรวมกันนอ้ยที่สดุ (Ordinary Least Square: OLS) (กัลยา วานิชยบ์ญัชา. 
2545: 302) 

สมการถดถอยเชิงพหคูณูของประชากร 

 1 1 2 2 ... k kY X X X    = + + + +  
สมการถดถอยเชิงพหคูณูของกลุม่ตวัอย่าง 

 1 1 2 2 ... k kY a b X b X b X= + + + +  
 โดยที่ X  คือ ตวัแปรอิสระ 
  Y  คือ ตวัแปรตาม 
  k  คือ จ านวนตวัแปรอิสระ 
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เม่ือ   และ a เป็นจุดตัดแกน Y ของสมการถดถอย หรือ ค่าของ Y เม่ือใหต้ัว
แปรอิสระทัง้หมดมีค่าเท่ากบัศนูย ์

ส่วน   และ b เป็นสัมประสิทธ์ิถดถอย (Partial regression coefficient) ของ
ตวัแปรอิสระแต่ละตวั ซึ่งหมายถึงอตัราการเปลี่ยนแปลงของตวัแปรตาม (Y) เม่ือตวัแปรอิสระนัน้
เปลี่ยนไป 1 หน่วย โดยตัวแปรอิสระตัวอ่ืนมีค่าคงท่ี โดยท่ีค่าสัมประสิทธ์ิ a และ b สามารถ
ค านวณไดจ้ากสตูร ดงันี ้

1 1 2 2 ... k ka Y b X b X b X= − − − −  

( )
1 1 1 1

22
i

i i

X Y X Y
b

n X X

−
=

−

  

   
การวิเคราะหเ์ชิงถดถอยเชิงพหคูณูมีเงื่อนไขท่ีส าคญัดงันี ้

1. ความผิดพลาด (Error) ตอ้งเป็นตวัแปรสุม่ และมีการแจกแจงแบบโคง้ปกติ 
2. ความแปรปรวนของตัวแปรตาม (Y) ในทุกค่าของตัวแปรอิสระ (X) จะตอ้ง

เท่ากนั 
3. ค่าความผิดพลาดของตวัแปรตาม (Y) แต่ละคา่เป็นอิสระต่อกนั 
4. ตวัแปรอิสระที่นะมาวิเคราะหจ์ะตอ้งเป็นอิสระกนั 
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บทที4่ 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาน าเสนอผลของการวิเคราะหข์อ้มูล ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณภาพของ
เว็บไซตแ์ละส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนักท่องเที่ยว
ผ่านบริการออนไลน์” วิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผูท้  าการวิจยัไดท้  าการก าหนดสญัลกัษณต์่างและอกัษรย่อ เพื่อที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
  n  แทน ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 
  X̄   แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
  S.D.  แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation 
  t   แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณา t-test : Distribution 
  F  แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณา F – Distribution 
  df  แทน ค่าความเป็นอิสระ Degree of Freedom 
  SS   แทน ผลรวมก าลงัสอง (Sam of Squares) 
  MS  แทน ค่าเฉลี่ยก าลงัสอง (Mean of Squares) 
  Sig.   แทน นยัส าคญัทางสถิติ (Significant) 
  *   แทน ค่านยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 
  **   แทน ค่านยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 
  r  แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(Pearson Correlation) 
  B  แทน คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอย (Unstandardized) 
  R2

Adj  แทน คา่สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจของสถิติวิเคราะหค์วามถอดถอยพหคุณู 
  H0  แทน  สมมตุิฐาน (Null Hypothesis) 
  H1  แทน  สมมติฐาน (Alternative Hypothesis) 
  y1  แทน  แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มเบียรส์ิงห ์ดา้นการซือ้ในอนาคต 
  y2  แทน แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มเบียรส์ิงห ์ดา้นการแนะน าใหซ้ือ้ 
  y2  แทน  แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มเบียรส์ิงห ์ดา้นการซือ้ต่อเน่ือง 
  x1   แทน  คณุค่าตราสินคา้ ดา้นการตระหนกัรูใ้นตราสินคา้ 
  x2   แทน  คณุภาพท่ีรบัรู ้
  x3   แทน  คณุค่าตราสินคา้ ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ 
  x4    แทน คณุค่าตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 
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  x5   แทน ความพงึพอใจดา้นสว่นประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์
  x6   แทน ความพงึพอใจดา้นสว่นประสมการตลาด ดา้นราคา 
  x7   แทน ความพงึพอใจดา้นสว่นประสมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 x8 แทน  ความพงึพอใจดา้นสว่นประสมการตลาด ดา้นสง่เสรมิการตลาด 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มูล ผูว้ิจัยไดน้  าเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยแบ่งการ

น าเสนอออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
ส่วนที่  1  การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแจกแจง

ความถ่ีแสดงผลเป็นค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้

ตอนที่  1  การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
ตอนที่  2  การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัขอ้มลูดา้นคณุภาพของเว็บไซต ์
ตอนที่  3  การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัขอ้มลูดา้นสว่นประสมทางการตลาด7p 
ตอนที่   4  การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับแนวโน้มการเลือกใช้บริการโรงแรมของ

นกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์
ส่วนที ่ 2  ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อท าการทดสอบสมมติฐาน ดงันี ้ 
สมมติฐานข้อที่ 1  นกัท่องเที่ยวที่มีดา้นประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบั

การศกึษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ภมูิล  าเนา และประเภทโรงแรมที่แตกต่างกนั มีแนวโนม้การ
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยวที่แตกตา่งกนั 

สมมตฐิานข้อที ่2  คณุภาพของเว็บไซตป์ระกอบดว้ย รูปลกัษณก์ารออกแบบ ความเรว็
ในการเปิดเขา้ถึงเว็บ ตรวจสอบความถูกตอ้งการในการเขียนเว็บ ตรวจสอบลิงคเ์สีย รองรบัการ
เปิดผ่านอุปกรณ์โมบาย อายุของเว็บไซต  ์ความนิยมของเว็บไซต์ ตรวจสอบคุณภาพเว็บผ่าน มี
อิทธิพลตอ่แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์

สมมติฐานข้อที่ 3  ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย ส่งเสริมการขาย บุคคล กระบวนการบริการ การสรา้งและการน าเสนอ มี
อิทธิพลตอ่แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์
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ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ส่วนที ่ 1  การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงพรรณนา 
ตอนที ่1  การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์

ขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกับลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามจ าแนก
ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ภูมิล  าเนา และประเภทโรงแรม
น าเสนอโดยแจกแจงเป็นความถ่ีและค่ารอ้ยละไดด้งัตาราง 1 

ตาราง 1  แสดงจ านวนและค่ารอ้ยละของขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบ
แบบสอบถาม 

ลกัษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน(คน) รอ้ยละ 
1.  เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
74 

326 

 
18.50 
81.50 

รวม 400 100.00 
2.  อาย ุ
      18 – 25 ปี 
      26 – 35 ปี 
      36 – 45 ปี 
      46 – 55 ปี 
      56 ปีขึน้ไป 

 
60 

179 
126 
33 
2 

 
15.00 
44.75 
31.50 
8.25 
0.50 

รวม 400 100.00 
3.  ระดับการศึกษา 
     ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี
     ปรญิญาตร ี
     สงูกวา่ปรญิญาตร ี

 
33 

231 
136 

 
8.25 

57.75 
34.00 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 1  ต่อ 
 

ลกัษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน(คน) รอ้ยละ 
4.  อาชีพ 
     นกัเรยีน/นกัศกึษา 
     พนกังาน/ลกูจา้งบรษัิทเอกชน 
     ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
     ธุรกิจสว่นตวั/เจา้ของกิจการ 
     เกษียณอาย ุ
     อิ่นๆโปรดระบ…ุ….. 

 
37 

153 
73 

124 
1 

12 

 
9.25 

38.25 
18.25 
31.00 
0.25 
3.00 

รวม 400 100.00 
5.  รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
     ต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
     10,001 – 20,000 บาท 
     20,001 – 30,000 บาท 
     30,001 บาท ขึน้ไป 

 
16 
85 
98 

201 

 
4.00 

21.25 
24.50 
50.25 

รวม 400 100.00 
6.  ภมิูล าเนา 
    ภาคกลาง 
    ภาคใต ้
    ภาคเหนือ 
    ภาคอีสาน 

 
285 
34 
32 
49 

 
71.25 
8.50 
8.00 

12.25 
รวม 400 100.00 

7.  ประเภทโรงแรม 
    โรงแรม 
    รีสอรท์ 
    วิลลา่ 
    โฮสเทล 

 
312 
51 
32 
5 

 
78.00 
12.75 
8.00 
1.25 

รวม 400 100.00 
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จากตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มูลทั่วไปเก่ียวกับลกัษณะประชากรศาสตรข์อง
ผูต้อบแบบสอบถามซึ่งใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้นี ้จ  านวน 400 คน โดยจ าแนกตามตวั
แปรดงันี ้

1. เพศ  พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 326 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
81.50และ เพศชาย จ านวน 74 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.50 

2. อายุ พบว่า นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี จ านวน 179 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 44.75 รองลงมามีอายรุะหว่าง 36 – 45 ปี จ านวน 126 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.50 อายุ
ระหว่าง 18 – 25 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.00 อายุระหว่าง 46 – 55 ปี จ านวน 33 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 8.25 และ 56 ปีขึน้ไป จ านนวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.50 ตามล าดบั 

3. ระดับการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 231 คน คิดเป็นรอ้ยละ 57.75 รองลงมาปริญญาโทขึน้ไป จ านวน 136 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
34 และต ่ากวา่ปรญิญาตร ีจ านวน 33 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.25 ตามล าดบั 

4. อาชีพ พบวา่ นกัท่องเที่ยวสว่นใหญ่ประกอบอาชีพ พนกังาน/ลกูจา้งบรษัิทเอกชน 
จ านวน 153 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.25 รองลงมาประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 
จ านวน 124 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.00 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 73 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 18.25 นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 37 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.25 และเกษียณอายุ จ านวน 1 คน 
คิดเป็นรอ้นละ 0.25 ตามล าดบั 

5. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือนมากกกว่า 
30,001 บาท ขึน้ไป จ านวน 201 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.25 รองลงมามีรายไดร้ะหว่าง 20,001 – 
30,000 บาท จ านวน 98 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.50 รายไดร้ะหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 
85 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.25 และ รายไดต้  ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.00 
ตามล าดบั 

6. ภูมิล  าเนา พบว่า นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีภูมิล  าเนาอยู่ในภาคกลาง จ านวน 285 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 71.25 รองลงมาภาคอีสาน จ านวน 49 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.25 ภาคใต ้
จ านวน 34 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.50 และภาคเหนือ จ านวน 32 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.00 ตามล าดบั 

7. ประเภทโรงแรม พบว่า นกัท่องเที่ยวสว่นใหญ่เลือกใชโ้รงแรม จ านวน 312 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 78.00 รองลงมารสีอรท์ จ านวน 51 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.75 วิลลา่ จ านวน 32 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 8.00 และโฮลเทล จ านวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.25 ตามล าดบั 
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เนื่องจากขอ้มูลลักษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ อาชีพ รายได ้และประเภทโรงแรม มี
ความถ่ีของการกระจายตวัอย่างไม่สม ่าเสมอ และมีจ านวนความถ่ีนอ้ยเกินไป จงึไดท้  าการวมกลุม่
ขอ้มลูใหม่เพื่อใหก้ารกระจายขอ้มลูมีความสม ่าเสมอ และเพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งได้
กลุม่ใหม่ ดงันี ้

ตาราง 2  แสดงจ านวนและค่ารอ้ยละของขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบ
แบบสอบถามจ าแนกตามอาย ุ

ลกัษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน(คน) รอ้ยละ 
2.  อาย ุ
      18 – 25 ปี 
      26 – 35 ปี 
      36 – 45 ปี 
      46 ปีขึน้ไป 

 
60 

179 
126 
35 

 
15.00 
44.75 
31.50 
8.75 

รวม 400 100.00 

จากตาราง 2  ผลการวิเคราะหข์อ้งขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตรจ์ าแนก
ตามอายุ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี จ านวน 179 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
44.75 รองลงมามีอายรุะหว่าง 36 – 45 ปี จ านวน 126 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.50 อายรุะหว่าง 18 
– 25 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.00 และ อายรุะหว่าง 46 ปีขึน้ไป จ านวน 35 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 8.75 และ ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 



  50 

ตาราง 3  แสดงจ านวนและค่ารอ้ยละของขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบ
แบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 

ลกัษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน(คน) รอ้ยละ 
4.  อาชีพ 
     นกัเรยีน/นกัศกึษา 
     พนกังาน/ลกูจา้งบรษัิทเอกชน 
     ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
     ธุรกิจสว่นตวั/เจา้ของกิจการ/เกษียณอาย/ุอื่นๆ 

 
37 

153 
73 

137 

 
9.25 

38.25 
18.25 
34.25 

รวม 400 100.00 

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหข์อ้งขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกับลกัษณะประชากรศาสตรจ์ าแนก
ตาม นกัท่องเที่ยวสว่นใหญ่ประกอบอาชีพ พนกังาน/ลกูจา้งบรษัิทเอกชน จ านวน 153 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 38.25 รองลงมาประกอบอาชีพ ธุรกิจสว่นตวั/เจา้ของกิจการเกษียณอาย/ุอื่นๆ จ านวน 137 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.25 ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 73 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.25 
และนกัเรยีน/นกัศกึษา จ านวน 37 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.25 ตามล าดบั 

ตาราง 4  แสดงจ านวนและค่ารอ้ยละของขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบ
แบบสอบถามจ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 

ลกัษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน(คน) รอ้ยละ 
5.  รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
     ต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 10,000 – 20,000 บาท 
     20,001 – 30,000 บาท 
     30,001 บาท ขึน้ไป 

 
101 
98 

201 

 
25.25 
24.50 
50.25 

รวม 400 100.00 

จากตาราง 4  ผลการวิเคราะหข์อ้งขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตรจ์ าแนก
ตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือนมากกกว่า 30,001 บาท ขึน้ไป 
จ านวน 201 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.25 รองลงมามีรายไดร้ะหว่าง ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 – 
20,000 บาท จ านวน 101 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.25 และรายไดร้ะหว่าง 20,001 – 30,000 บาท 
จ านวน 98 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.50 ตามล าดบั 
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ตาราง 5  แสดงจ านวนและค่ารอ้ยละของขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบ
แบบสอบถามจ าแนกตามประเภทโรงแรม 

ลกัษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน(คน) รอ้ยละ 
7.  ประเภทโรงแรม 
    โรงแรม 
    รีสอรท์ 
    วิลลา่/โฮลเทล 

 
312 
51 

        37 

 
78.00 
12.75 

      9.25 
รวม 400 100.00 

จากตาราง 5  ผลการวิเคราะหข์อ้งขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตรจ์ าแนก
ตามประเภทโรงแรม นกัท่องเที่ยวสว่นใหญ่เลือกใชโ้รงแรม จ านวน 312 คน คิดเป็นรอ้ยละ 78.00 
รองลงมารีสอรท์ จ านวน 51 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.75 และวิลล่า/โฮลเทล จ านวน 37 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 9.25 ตามล าดบั 
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ตอนที่  2  การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัขอ้มลูดา้นคณุภาพของเว็บไซต ์
ในการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัคณุภาพของเว็บไซตป์ระกอบดว้ย รูปลกัษณก์าร

ออกแบบ ความเร็วในการเปิดเขา้ถึงเว็บ ตรวจสอบความถูกตอ้งการในการเขียนเว็บ  ตรวจสอบ
ลิงคเ์สีย รองรบัการเปิดผ่านอุปกรณ์โมบาย อายุของเว็บไซต์ ความนิยมของเว็บไซต์ ตรวจสอบ
คุณภาพเว็บผ่าน มีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ 
โดยการแจกแจงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปรผลขอ้มลูดงัรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ตาราง 6  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับคุณภาพของเว็บไซตข์องนักท่องเที่ยว 
ภาพรวม  

คุณภาพของเว็บไซต ์
ระดับความส าคัญ 

X̄ S.D. 
การแปล

ผล 
1. รูปลกัษณ ์การออกแบบ 4.62 0.53   มากท่ีสดุ 
2. ความเรว็ในการเปิดเขา้ถึงเว็บ 4.30 0.72 มากท่ีสดุ 
3. ตรวจสอบความถกูตอ้งการในการเขียนเว็บ 3.77 0.67 มาก 
4. ตรวจสอบลิงคเ์สีย 3.92 0.88 มาก 
5. รองรบัการเปิดผ่านอปุกรณโ์มบาย 4.69 0.52   มากท่ีสดุ 
6. 
7. 
8. 

อายขุองเว็บไซต ์
ความนิยมของเว็บไซต ์
ตรวจสอบคณุภาพเว็บผา่น 

4.04 
4.55 
4.32 

0.66 
0.53 
0.72 

     มาก 
  มากท่ีสดุ 
  มากท่ีสดุ 

 คุณภาพของเว็บไซตข์องนักทอ่งเทีย่วโดยรวม 4.28 0.50 มากทีสุ่ด 

ตาราง 6  ผลการวิเคราะหข์อ้งขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัคณุภาพของเว็บไซตข์องนกัท่องเที่ยว 
พบว่า นักท่องเที่ยวมีระดบัความส าคัญต่อคุณภาพของเว็บไซตข์องนักท่องเที่ยวโดยรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นที่อยู่ในระดับมาก
ที่สดุไดแ้ก่ รองรบัการเปิดผ่านอปุกรณโ์มบาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 รูปลกัษณ ์การออกแบบ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.62 ความนิยมของเว็บไซต ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.55 ตรวจสอบคณุภาพเว็บผ่าน มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.32 ความเรว็ในการเปิดเขา้ถึงเว็บ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.30 และดา้นที่อยู่ในระดบั
มาก ไดแ้ก่ อายุของเว็บไซต์ ตรวจสอบลิงคเ์สีย ตรวจสอบความถูกตอ้งการในการเขียนเว็บ มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.04 3.92 และ 3.77 ตามล าดบั 
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ตาราง 7  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับคุณภาพของเว็บไซตข์องนักท่องเที่ยว  
ดา้นรูปลกัษณก์ารออกแบบเว็บไซต ์โดยรวม 

คุณภาพของเว็บไซตด้์านรูปลักษณก์ารออกแบบเวบ็ไซต ์
ระดับความส าคัญ 

X̄ S.D. 
การแปล

ผล 
1. เว็บไซตมี์ดีไซนท์ี่สวยงาม 4.48 0.73 มากที่สดุ 
2. เว็บไซตมี์รูปภาพประกอบเนือ้หาท่ีชดัเจน 4.72 0.63 มากที่สดุ 
3. เว็บไซตอ์อกแบบใชง้านง่าย และเขา้ถึงไดง้่าย 4.68 0.66 มากที่สดุ 
 ด้านรูปลักษณก์ารออกแบบเว็บไซตโ์ดยรวม 4.62 0.53 มากทีสุ่ด 

ตาราง 7 ผลการวิเคราะหข์อ้งขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัคณุภาพของเว็บไซตข์องนกัท่องเที่ยว 
พบวา่ นกัท่องเที่ยวมีระดบัความส าคญัต่อดา้นรูปลกัษณก์ารออกแบบเว็บไซตโ์ดยรวม อยู่ในระดบั
มากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.41  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัท่องเที่ยวมีความส าคญัอยู่
ในระดบัมากที่สดุทุกขอ้ ไดแ้ก่ เว็บไซตมี์รูปภาพประกอบเนือ้หาที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 
เว็บไซต์ออกแบบใช้งานง่าย และเข้าถึงได้ง่าย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 และเว็บไซต์มีดีไซน์ที่
สวยงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.48 ตามล าดบั 

ตาราง 8  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับคุณภาพของเว็บไซตข์องนักท่องเที่ยว  
ดา้นความเรว็ในการเขา้ถึงเว็บไซต ์โดยรวม 

คุณภาพของเว็บไซตด์้านความเร็วในการเข้าถงึเว็บไซต ์
ระดับความส าคัญ 

X̄ S.D. 
การแปล

ผล 
1. ความเรว็ในการเปิด-ปิดส าคญัต่อการใชบ้รกิาร 4.22 0.81 มากที่สดุ 
2. ระยะเวลารอในการเปิด-ปิดหนา้ละไม่เกิน 5-10วินาที 4.21 0.84 มากที่สดุ 
3. สะดวกในการใชแ้ละการเขา้ถึง คน้หาง่าย 4.47 0.77 มากที่สดุ 
 ด้านความเร็วในการเข้าถงึเว็บไซตโ์ดยรวม 4.30 0.72 มากทีสุ่ด 

ตาราง 8 ผลการวิเคราะหข์อ้งขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัคณุภาพของเว็บไซตข์องนกัท่องเที่ยว
พบว่า นกัท่องเที่ยวมีระดบัความส าคญัต่อดา้นความเรว็ในการเขา้ถึงเว็บไซตโ์ดยรวม อยู่ในระดบั
มากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.30 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัท่องเที่ยวมีความส าคญัอยู่
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ในระดบัมากที่สดุทกุขอ้ ไดแ้ก่ สะดวกในการใชแ้ละการเขา้ถึง คน้หาง่าย ความเรว็ในการเปิด -ปิด
ส าคัญต่อการใชบ้ริการ ระยะเวลารอในการเปิด-ปิดหนา้ละไม่เกิน 5-10วินาที มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.47 4.22 และ 4.21 ตามล าดบั 

ตาราง 9  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับคุณภาพของเว็บไซตข์องนักท่องเที่ยว  
ดา้นตรวจสอบความถกูตอ้งการในการเขียนเว็บ โดยรวม 

คุณภาพของเว็บไซตด์้านตรวจสอบ 
ความถูกต้องการในการเขยีนเว็บ 

ระดับความส าคัญ 

X̄ S.D. 
การแปล

ผล 
1. มีองคก์รในการตรวจสอบมาตราฐานความถกูตอ้งของ

เว็บไซต ์
4.05 0.93 มาก 

2. มีการตรวจสอบการใชข้อ้มลูที่เที่ยงตรงและครบถว้น 3.90 0.68 มาก 
3. มีลิงคใ์นเว็บไซตใ์หก้ดที่สามารถตรวจสอบความถกูตอ้งใน

เว็บไซตไ์ดท้นัที 
3.36 0.87 ปานกลาง 

 ด้านตรวจสอบความถูกต้องการในการเขียนเว็บ
โดยรวม 

3.77 0.67 มาก 

ตาราง 9 ผลการวิเคราะหข์อ้งขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัคณุภาพของเว็บไซต์ของนกัท่องเที่ยว
พบว่า นกัท่องเที่ยวมีระดบัความส าคญัต่อดา้นความเรว็ในการเขา้ถึงเว็บไซตโ์ดยรวม อยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นักท่องเที่ยวมีความส าคัญอยู่ใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ มีองคก์รในการตรวจสอบมาตราฐานความถกูตอ้งของเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.05 มีการตรวจสอบการใชข้อ้มูลที่เที่ยงตรงและครบถว้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และ มีลิงคใ์น
เว็บไซตใ์หก้ดที่สามารถตรวจสอบความถกูตอ้งในเว็บไซตไ์ดท้นัที อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.36 ตามล าดบั 
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ตาราง 10  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัคณุภาพของเว็บไซตข์องนักท่องเที่ยว  
ดา้นตรวจสอบลิงคเ์สีย โดยรวม 

คุณภาพของเว็บไซตด์้านตรวจสอบลิงคเ์สีย 
ระดับความส าคัญ 

X̄ S.D. 
การแปล

ผล 
1. เว็บไซตส์ามารถใหผู้ใ้ชง้านแจง้ปัญหาลิงคเ์สียได ้ 3.79 0.97 มาก 
2. ทางดา้นเว็บไซตค์วรจะมีหน่วยงานที่คอยเช็คปัญหา 4.00 0.94 มาก 
3. มีการแกปั้ญหาลิงคเ์สียภายใน1ชม. 3.97 1.00 มาก 
 ด้านตรวจสอบลิงคเ์สียโดยรวม 3.92 0.88 มาก 

ตาราง 10 ผลการวิเคราะหข์อ้งขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัคณุภาพของเว็บไซตข์องนกัท่องเที่ยว
พบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความส าคัญต่อดา้นตรวจสอบลิงคเ์สีย โดยรวม อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัท่องเที่ยวมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก
ทกุขอ้ ไดแ้ก่ ทางดา้นเว็บไซตค์วรจะมีหน่วยงานที่คอยเช็คปัญหา มีการแกปั้ญหาลิงคเ์สียภายใน1
ชม. เว็บไซตส์ามารถให้ผู้ใช้งานแจ้งปัญหาลิงคเ์สียได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 3.97 และ 3.79 
ตามล าดบั 

ตาราง 11  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัคณุภาพของเว็บไซตข์องนักท่องเที่ยว  
ดา้นรองรบัการเปิดผ่านอปุกรณโ์มบาย โดยรวม 

คุณภาพของเว็บไซตด์้านรองรับการเปิดผ่านอุปกรณโ์มบาย 
ระดับความส าคัญ 

X̄ S.D. 
การแปล

ผล 
1. เว็บไซตโ์รงแรมสามารถรองรบัการจองโรงแรมผ่านอปุกรณโ์ม

บาย 
4.70 0.66 มากที่สดุ 

2. เว็บไซตม์ีแอปพลิเคชนัเป็นของเว็บไซตเ์องท่ีสามารถรองรบั
อปุกรณโ์มบายทัง้IOS /ANDROID 

4.63 0.73 มากที่สดุ 

3. อปุกรณโ์มบายลส์ามารถเขา้ถึงการบรกิารไดง้่าย ขัน้ตอนในการ
ใหบ้รกิารมีความคลอ่งตวั ไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้นใหบ้รกิารมีความ
คลอ่งตวั 

4.73 0.59 มากที่สดุ 

 ด้านรองรับการเปิดผ่านอุปกรณโ์มบายโดยรวม 4.69 0.52 มากทีสุ่ด 
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะหข์อ้งขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัคณุภาพของเว็บไซตข์องนกัท่องเที่ยว 
พบว่า นกัท่องเที่ยวมีระดบัความส าคญัต่อดา้นรองรบัการเปิดผ่านอปุกรณโ์มบายโดยรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  นักท่องเที่ยวมี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่สดุทุกขอ้ ไดแ้ก่ อุปกรณโ์มบายลส์ามารถเขา้ถึงการบริการไดง้่าย 
ขัน้ตอนในการใหบ้ริการมีความคล่องตวั ไม่ยุ่งยาก ซบัซอ้นใหบ้ริการมีความคล่องตัว มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.73 เว็บไซตโ์รงแรมสามารถรองรบัการจองโรงแรมผ่านอปุกรณโ์มบาย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.70 และ เว็บไซต์มีแอปพลิเคชันเป็นของเว็บไซต์เองที่สามารถรองรบัอุปกรณ์โมบายทั้ง IOS 
/ANDROID มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.63 ตามล าดบั 
 

ตาราง 12  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัคณุภาพของเว็บไซตข์องนักท่องเที่ยว  
ดา้นอายขุองเว็บไซต ์โดยรวม 

คุณภาพของเว็บไซตด์้านอายุของเว็บไซต ์
ระดับความส าคัญ 

X̄ S.D. 
การแปล

ผล 
1. มีการแสดงอายขุองเว็บไซตใ์นหนา้เว็บเพจ 3.88 0.97 มาก 
2. เว็บไซตท์ี่มีอายกุารใชง้านมาอย่างยาวนาน แสดงถึงความ

น่าเช่ือถือ และความมั่นคง 
3.86 0.78 มาก 

3. เว็บไซตมี์การพฒันาใหท้นัสมยั มีขอ้มลูที่ถกูตอ้ง และ
ครบถว้น 

4.37 0.86 มากท่ีสดุ 

 ด้านอายุของเว็บไซตโ์ดยรวม 4.04 0.66 มาก 

ตาราง 12 ผลการวิเคราะหข์อ้งขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัคณุภาพของเว็บไซตข์องนกัท่องเที่ยว
พบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความส าคัญต่อด้านอายุของเว็บไซต์โดยรวม อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.04 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัท่องเที่ยวมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด คือ เว็บไซตมี์การพัฒนาใหท้นัสมัย มีขอ้มูลที่ถูกตอ้ง และครบถว้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 
และ มีการแสดงอายขุองเว็บไซตใ์นหนา้เว็บเพจ เว็บไซตท์ี่มีอายกุารใชง้านมาอย่างยาวนาน แสดง
ถึงความน่าเช่ือถือ และความมั่นคง อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 และ 3.86 ตามล าดบั 
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ตาราง 13  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัคณุภาพของเว็บไซตข์องนักท่องเที่ยว  
ดา้นความนิยมของเว็บไซต ์โดยรวม 

คุณภาพของเว็บไซตด์้านความนิยมของเว็บไซต ์
ระดับความส าคัญ 

X̄ S.D. 
การแปล

ผล 
1. เว็บไซตโ์รงแรมเป็นท่ีรูจ้กัของคนทั่วไป 4.53 0.71 มากที่สดุ 
2. เว็บไซตโ์รงแรมมีความทนัสมยัและอบัเดตขอ้มลูอยู่ตลอด 4.65 0.63 มากท่ีสดุ 
3. เว็บไซตโ์รงแรมเป็นเว็บไซตท์ี่นกัท่องเที่ยวสว่นใหญ่นิยมใช้

งาน 
4.46 0.87 มากท่ีสดุ 

 ด้านความนิยมของเว็บไซตโ์ดยรวม 4.55 0.53 มากทีสุ่ด 

ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ข้องข้อมูลทั่ วไปเก่ียวกับคุณภาพของเว็บไซต์ของ
นกัท่องเที่ยวพบว่า นกัท่องเที่ยวมีระดบัความส าคญัต่อดา้นความนิยมของเว็บไซตโ์ดยรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  นักท่องเที่ ยวมี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่สดุทกุขอ้ ไดแ้ก่ เว็บไซตโ์รงแรมมีความทนัสมยัและอบัเดตขอ้มลูอยู่
ตลอด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.65 เว็บไซตโ์รงแรมเป็นที่รูจ้กัของคนทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.53 และ 
เว็บไซตโ์รงแรมเป็นเว็บไซตท์ี่นกัท่องเที่ยวสว่นใหญ่นิยมใชง้าน อยู่ในระดบั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.46 
ตามล าดบั 

ตาราง 14  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัคณุภาพของเว็บไซตข์องนักท่องเที่ยว  
ดา้นตรวจสอบคณุภาพเว็บ(seo) โดยรวม 

คุณภาพของเว็บไซตด์้านตรวจสอบคุณภาพเว็บ(SEO) 
ระดับความส าคัญ 

X̄ S.D. 
การแปล

ผล 
1. มีองคก์รในการตรวจสอบมาตราฐานความถกูตอ้งของเว็บไซต ์ 4.11 0.87 มาก 
2. มีการตรวจสอบการใชข้อ้มลูท่ีเท่ียงตรงและครบถว้น 4.39 0.78 มากที่สดุ 
3. มีลิงคใ์นเว็บไซตใ์หก้ดท่ีสามารถตรวจสอบความถกูตอ้งใน

เว็บไซตไ์ดท้นัที 
4.47 0.78 มากท่ีสดุ 

 ด้านตรวจสอบคุณภาพเว็บ(SEO)โดยรวม 4.32 0.72 มากทีสุ่ด  
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ตาราง 14 ผลการวิเคราะหข์อ้งขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัคณุภาพของเว็บไซตข์องนกัท่องเที่ยว
พบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความส าคัญต่อดา้นตรวจสอบคุณภาพเว็บโดยรวม อยู่ในระดับมาก
ที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นักท่องเที่ยวมีความส าคัญอยู่ใน
ระดบัมากที่สดุ ไดแ้ก่ มีลิงคใ์นเว็บไซตใ์หก้ดที่สามารถตรวจสอบความถกูตอ้งในเว็บไซตไ์ดท้นัที มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.47 มีการตรวจสอบการใชข้อ้มลูที่เที่ยงตรงและครบถว้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.39 
และ มีองคก์รในการตรวจสอบมาตราฐานความถูกตอ้งของเว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.11 ตามล าดบั 
 

ตอนที่  3  การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัขอ้มลูดา้นสว่นประสมทางการตลาด 
ในการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์

ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งเสริมการขาย บุคคล กระบวนการบริการ การสรา้ งและการ
น าเสนอ มีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์โดยการ
แจกแจงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปรผลขอ้มลูดงัรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ตาราง 15  แสดงคา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาด ภาพรวม 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับความส าคัญ 

X̄ S.D. 
การแปล

ผล 
1. ผลิตภณัฑ ์ 4.58 0.51   มากท่ีสดุ 
2. ราคา 4.59 0.67 มากท่ีสดุ 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.20 0.73 มาก 
4. สง่เสรมิการขาย 4.56 0.54 มากที่สดุ 
5. บคุคล 4.49 0.71   มากท่ีสดุ 
6. 
7. 

กระบวนการบรกิาร 
ดา้นการสรา้งและการน าเสนอ 

4.69 
4.53 

0.50 
0.72 

  มากที่สดุ 
  มากท่ีสดุ 

 ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม 4.52 0.51 มากทีสุ่ด 

ตาราง 15  ผลการวิเคราะหข์อ้งขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด พบว่า 
นักท่องเที่ยวมีระดับความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ 
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กระบวนการบรกิาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.69 ราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.59 ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.58 ดา้นสง่เสรมิการขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.56 ดา้นการสรา้งและการน าเสนอ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.53 ล  าดบัสดุทา้ยดา้นบคุคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.49 และดา้นที่อยู่ในระดบัมาก คือ ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.20 ตามล าดบั 

ตาราง 16  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด  ด้าน
ผลิตภณัฑ ์โดยรวม 

ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ ์
ระดับความส าคัญ 

X̄ S.D. 
การแปล

ผล 
1. โรงแรมมีช่ือเสยีงเป็นที่รูจ้กั 4.49 0.76 มากที่สดุ 
2. โรงแรมมีประเภทหอ้งพกัใหเ้ลือกหลากหลาย 4.45 0.83 มากที่สดุ 
3. 
 

4. 

โรงแรมมีสภาพของหอ้งที่การตกแตง่สวยงามและสะอาด
เรียบรอ้ย 
โรงแรมมีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ทีวี ตูเ้ย็น ไดรเ์ป่าผม 
และอื่นๆ 

4.71 
 

4.70 

0.64 
 

0.59 

มากที่สดุ 
 

มากท่ีสดุ 

 ด้านผลิตภณัฑโ์ดยรวม 4.58 0.51 มากทีสุ่ด 

ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ความส าคัญส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์ พบว่า 
นกัท่องเที่ยวมีความส าคญัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวม อยู่ในระดบัมากที่สดุ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.58  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นกัท่องเที่ยวมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก
ที่สุดทุกขอ้ ไดแ้ก่ โรงแรมมีสภาพของหอ้งที่การตกแต่งสวยงามและสะอาดเรียบรอ้ย  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.71 โรงแรมมีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ทีวี ตูเ้ย็น ไดรเ์ป่าผม และอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.70 โรงแรมมีช่ือเสียงเป็นที่รูจ้ัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และ โรงแรมมีประเภทหอ้งพักใหเ้ลือก
หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.45 ตามล าดบั 
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ตาราง 17  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา 
โดยรวม 

ส่วนประสมการตลาดด้านราคา 
ระดับความส าคัญ 

X̄ S.D. 
การแปล

ผล 

1. โรงแรมมีหอ้งพกัใหเ้ลือกหลายหลายราคา ตามระดบัของ
หอ้งท่ีนกัท่องเที่ยวตอ้งการ 

4.50 0.74 มากที่สดุ 

2. 
3. 

โรงแรมมีการก าหนดราคาของหอ้งพกัท่ีแน่ชดัไม่มีการบวก 
ราคาหอ้งพกัของโรงแรม มีความคุม้คา่กบัเงินที่เสียไปและ
ไดร้บับรกิารต่างๆของโรงแรมที่คุม้ค่า 

4.61 
4.66 

0.73 
0.70 

มากที่สดุ 
มากท่ีสดุ 

 ด้านราคาโดยรวม 4.59 0.67 มากทีสุ่ด 

ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ความส าคัญส่วนประสมการตลาดด้านราคา พบว่า 
นักท่องเที่ยวมีความส าคัญส่วนประสมการตลาดด้านราคาโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.59  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นกัท่องเที่ยวมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก
ที่สดุทกุขอ้ ไดแ้ก่ ราคาหอ้งพกัของโรงแรม มีความคุม้ค่ากบัเงินที่เสียไปและไดร้บับรกิารต่างๆของ
โรงแรมที่คุม้ค่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.66 รองลงมาคือ โรงแรมมีการก าหนดราคาของหอ้งพกัที่แน่ชดั
ไม่มีการบวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 และ โรงแรมมีหอ้งพักใหเ้ลือกหลายหลายราคา ตามระดับ
ของหอ้งที่นกัท่องเที่ยวตอ้งการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.50 ตามล าดบั 

ตาราง 18  แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย โดยรวม 

ส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ระดับความส าคัญ 

X̄ S.D. 
การแปล

ผล 

1. ท าเลท่ีตัง้ของโรงแรมอยู่ใกลส้ถานที่ท่องเที่ยว 4.23 0.83 มากท่ีสดุ 
2. ท าเลท่ีตัง้ของโรงแรมเดินทางไดง้่ายมีความสะดวกสบาย 

เช่น ใกลก้บัรถไฟฟ้า 
4.44 0.78 มากท่ีสดุ 

3. ท าเลของโรงแรมอยู่ใกลช้มุชน เชน่ ตลาดนดั และอื่นๆ 3.95 0.96 มาก 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวม 4.20 0.73 มาก 



  61 

ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ความส าคัญส่วนประสมการตลาด พบว่า นักท่องเที่ยวมี
ความส าคญัสว่นประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.20  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 
ไดแ้ก่ ท าเลที่ตัง้ของโรงแรมเดินทางไดง้่ายมีความสะดวกสบาย เช่น ใกลก้ับรถไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.44 และ ท าเลที่ตัง้ของโรงแรมอยู่ใกลส้ถานที่ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.23 รองลงมา
นกัท่องเที่ยวมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก คือ ท าเลของโรงแรมอยู่ใกลช้มุชน เช่น ตลาดนดั และ
อื่นๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.95 ตามล าดบั 

ตาราง 19  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสง่เสรมิ
การตลาด โดยรวม 

ส่วนประสมการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด 
ระดับความส าคัญ 

X̄ S.D. 
การแปล

ผล 
1. การจดัโปรโมชั่นราคาท่ีพกัพรอ้มอาหาร เช่น อาหารเชา้ บฟุ

เฟ่ตมื์อ้กลางวนั และอื่นๆ 
4.69 0.66 มากที่สดุ 

2. มีการใหส้ว่นลดในการมาพกัในครัง้ถดัไป 4.50 0.81 มากที่สดุ 
3. มีบรกิารรถรบัสง่ไปสนามบนิ 4.50 0.78 มากที่สดุ 
 ด้านส่งเสริมการตลาดโดยรวม 4.56 0.54 มากทีสุ่ด 

ตาราง 19  ผลการวิเคราะห์ความส าคัญส่วนประสมการตลาด พบว่า นักท่องเที่ยวมี
ความส าคญัส่วนประสมการตลาดดา้นส่งเสรมิการตลาดโดยรวม อยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.56  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นกัท่องเที่ยวมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่สดุทุก
ขอ้ ไดแ้ก่ การจดัโปรโมชั่นราคาที่พกัพรอ้มอาหาร เช่น อาหารเชา้ บฟุเฟ่ตมื์อ้กลางวนั และอื่นๆ  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.69 รองลงมา มีบรกิารรถรบัสง่ไปสนามบิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.50 และ มีการให้
สว่นลดในการมาพกัในครัง้ถดัไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.50 ตามล าดบั 

 
 



  62 

ตาราง 20  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล 
โดยรวม 

ส่วนประสมการตลาดด้านบุคคล 
ระดับความส าคัญ 

X̄ S.D. 
การแปล

ผล 
1. พนกังานยิม้แยม้แจ่มใส สภุาพเป็นมิตร 4.59 0.74 มากที่สดุ 
2. พนกังานบรกิารดว้ยความเต็มใจและรวดเรว็ 4.64 0.74 มากที่สดุ 
3. 
4. 

พนกังานมีทกัษะและมีความรูใ้นการใหบ้รกิาร 
พนกังานมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

4.61 
4.15 

0.74 
0.92 

มากที่สดุ 
มาก 

 ด้านบุคคลโดยรวม 4.49 0.71 มากทีสุ่ด 

ตาราง 20  ผลการวิเคราะห์ความส าคัญส่วนประสมการตลาด พบว่า นักท่องเที่ยวมี
ความส าคญัสว่นประสมการตลาดดา้นบคุคลโดยรวม อยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.49  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นกัท่องเที่ยวมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่สดุ ไดแ้ก่ พนักงาน
บริการดว้ยความเต็มใจและรวดเรว็ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.64 พนักงานมีทกัษะและมีความรูใ้นการ
ใหบ้ริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 และ พนักงานยิม้แยม้แจ่มใส สภุาพเป็นมิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.59 รองลงมานกัท่องเที่ยวมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก พนกังานมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาตา่งประเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.15 ตามล าดบั 

ตาราง 21  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
กระบวนการบรกิาร โดยรวม 

ส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการบริการ 
ระดับความส าคัญ 

X̄ S.D. 
การแปล

ผล 
1. ระบบการช าระเงินที่หลากหลายวธีิ เช่น เงนิสด บตัรเครดิต 

โอนเงนิ พรอ้มเพย ์
4.56 0.77 มากที่สดุ 

2. 
3. 

มีระบบการส ารองที่พกัที่หลากหลายช่องทาง  
มีการแบ่งสดัสว่นที่ชดัเจนและสะดวกสบาย  

4.52 
4.52 

0.77 
0.76 

มากที่สดุ 
มากท่ีสดุ 

 ด้านกระบวนการบริการโดยรวม 4.53 0.72 มากทีสุ่ด 



  63 

ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ความส าคัญส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการบริการ 
พบว่า นักท่องเที่ยวมีความส าคญัส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการบริการ โดยรวม อยู่ใน
ระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.53  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ นกัท่องเที่ยวมีความส าคญั
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกขอ้ ไดแ้ก่ ระบบการช าระเงินที่หลากหลายวิธี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 
รองลงมาคือ มีระบบการส ารองที่พกัที่หลากหลายช่องทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.52 และ มีการแบ่ง
สดัสว่นที่ชดัเจนและสะดวกสบาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.52 ตามล าดบั 
 

ตาราง 22  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการ
สรา้งและน าเสนอ โดยรวม 

ส่วนประสมการตลาดด้านการสร้างและน าเสนอ 
ระดับความส าคัญ 

X̄ S.D. 
การแปล

ผล 
1. มีระบบการรกัษาความปลอดภยัที่ดี เชน่ ทางเขา้-ออก กลอ้ง

วงจรปิด และระบบปอ้งกนัอคัคีภยั 
4.70 0.63 มากที่สดุ 

2. 
3. 

บรรยากาศรอบบรเิวณที่พกัมีความเหมาะสม 
สภาพโรงแรมมีความพรอ้มใหบ้รกิาร  

4.68 
4.68 

0.63 
0.63 

มากที่สดุ 
มากท่ีสดุ 

 ด้านการสร้างและน าเสนอโดยรวม 4.69 0.50 มากทีสุ่ด 

ตาราง 22 ผลการวิเคราะหค์วามส าคญัสว่นประสมการตลาดดา้นการสรา้งและน าเสนอ 
พบว่า นกัท่องเที่ยวมีความส าคญัสว่นประสมการตลาดดา้นการสรา้งและน าเสนอ โดยรวม อยู่ใน
ระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.69  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ นกัท่องเที่ยวมีความส าคญั
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกขอ้ ไดแ้ก่ มีระบบการรกัษาความปลอดภัยที่ดี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 
บรรยากาศรอบบริเวณที่พกัมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 และ สภาพโรงแรมมีความ
พรอ้มใหบ้รกิาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.68 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 4  การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนักท่องเที่ยว
ผ่านบรกิารออนไลน ์

ในการวิเคราะหเ์ก่ียวกบัแนวโนม้การเลือกชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่าน
บริการออนไลน  ์ไดแ้ก่ แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนใ์นอนาคต และ แนวโนม้
การแนะน าใหผู้อ้ื่นเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ โดยการแจกแจงค่าความค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปรผลขอ้มลูดงัรายละเอียดดงันี ้

ตาราง 23  แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิาร
ออนไลนใ์นอนาคตของนกัท่องเที่ยว 

แนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักทอ่งเทีย่ว 
ผ่านบริการออนไลน ์

ระดับความคดิเหน็ 

X̄ S.D. 
การแปล

ผล 
1. ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิาร 

ออนไลน ์
4.92 0.27 ใชแ้น่นอน 

ตาราง 23 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของทักท่องเที่ยวผ่านบริการ
ออนไลนข์องนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกับในอนาคตท่านมี
แนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์อยู่ในระดบัใชแ้น่นอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.92  

ตาราง 24  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับแนวโนม้การแนะน าใหผู้อ้ื่น เลือกใช้
โรงแรมผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว 

แนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักทอ่งเทีย่ว 
ผ่านบริการออนไลน ์

ระดับความคดิเหน็ 

X̄ S.D. 
การแปล

ผล 
2. ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กั

เลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

4.64 0.56 แนะน า
แน่นอน 

ตาราง 24 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของทักท่องเที่ยวผ่านบริการ
ออนไลนข์องนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกับในอนาคตท่านมี
แนวโนม้ที่จะแนะน าชักชวนให้คนรูจ้ักเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ อยู่ในระดับแนะน า
แน่นอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.64 
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ส่วนที ่2  การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงอนุมานเพือ่ท าการทดสอบสมมตฐิาน  
สมมติฐานข้อที่ 1  นกัท่องเที่ยวที่มีดา้นประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบั

การศกึษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ภมูิล  าเนา และประเภทโรงแรมที่แตกต่างกนั มีแนวโนม้การ
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนข์องนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งสมมติฐานย่อย
ตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดด้งันี ้

สมมติข้อที่ 1.1 นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้มการเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยวที่แตกตา่งกนั 

ซึง่สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งันี ้
H0 :  นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการ

ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ไม่แตกตา่งกนั 
H1 :  นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการ

ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว แตกตา่งกนั 
โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช ้Levene’s Test ซึ่ง

ตัง้สมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เท่ากนั 

H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 
ในการทดสอบสมมติฐานดงักล่าว หากค่าความแปรปรวนของขอ้มลูเท่ากันทุก

กลุ่ม ซึ่งจะยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. มีค่า
มากกว่า 0.05 ใหท้ดสอบค่า t ดว้ย Equal Variances Assumed และถา้ค่าความแปรปรวนของ

ขอ้มลูไม่เท่ากนัทกุกลุ่ม ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เม่ือ
ค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ใหท้ดสอบ Equal Variances Not Assumed ส าหรบัผลการทดสอบ
ความแตกต่างของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนข์องนกัท่องเที่ยวของกลุ่มเพศ
ทัง้ 2 กลุ่ม ซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มเพศทัง้ 2 กลุ่ม 
โดยใชส้ถิติ Leven’s test แสดงดงัตาราง 25 
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ตาราง 25  แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยวกบัเพศ 

แนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์
ของนักทอ่งเทีย่ว 

Levene’s test for Equality of Variances 
F Sig. 

1. ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใช ้
โรงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

278.172* .000 

2. ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้น
รูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

9.758* .002 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตาราง 25 ผลการทดสอบ Levene’s test พบว่า แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่าน

บรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์

มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบั

สมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของขอ้มลูไม่เท่ากัน ดงันัน้จะทดสอบค่า t ดว้ย 
Equal Variance Not Assumed ดงัตาราง 26 

แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว  ดา้นในอนาคตท่านมี
แนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์มีค่า Sig. เท่ากบั 0.002 

ซึง่มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดง
ว่าค่าความแปรปรวนของข้อมูลไม่เท่ากัน ดังนั้นจะทดสอบค่า t ด้วย Equal Variance Not 
Assumed ดงัตาราง 26 

ตาราง 26  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามเพศ 

แนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนักทอ่งเทีย่ว 

เพศ 
t-test for Equality of Mean 

X̄ S.D. t df Sig. 
1. ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใช ้
โรงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

ชาย 4.70 .460 -4.90 77.72 .000 
หญิง 4.97 .173    

2. ในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวน
ใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

ชาย 4.28 .631 -5.51 96.22 .000 
หญิง 4.72 .515    
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จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของแนวโน้มการเลือกใช้
โรงแรมผ่านบริการออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามเพศ โดยใชส้ถิติทดสอบ (Independent 
Sample t-test) สามารถวิเคราะหไ์ดด้งันี ้

1. ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน ์มีค่า Sig. (2-

tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า นกัท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกนั มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บริการออนไลนข์องนักท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนแ์ตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
โดยเพศหญิง มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคต
ท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์มากกวา่เพศชาย 

2. ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิาร

ออนไลน ์ค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึง่นอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 

และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นกัท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกนั มีแนวโนม้การ
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนข์องนักท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน า
ชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลนแ์ตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยเพศหญิง มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนักท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชักชวนใหค้นรูจ้ักเลือกใช้
โรงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์มากกวา่เพศชาย 

 

สมมติข้อที่ 1.2 นักท่องเที่ยวที่ มีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยวที่แตกตา่งกนั  

ซึง่สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งันี ้
H0 :  นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการ

ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ไม่แตกตา่งกนั 
H1 :  นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการ

ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว แตกตา่งกนั 
ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชค้่าสถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance หรือ One Way ANNOVA) ที่ระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 โดย
ท าการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดนดูจากตาราง Homogeneity of 
Variances ถา้ค่าความแปรปรวนเท่ากนัทุกกลุ่ม จะทดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถา้ค่า
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ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั จะทดสอบความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe รวมทัง้
ถา้ผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติแลว้ ตอ้งท าการทดสอบเป็นรายคู่
ต่อไป เพื่อศกึษาว่าคูใ่ดบา้งที่แตกต่างกนั โดยถา้ผลการทดสอบของตาราง F-test มีความแตกตา่ง
กัน จะใชว้ิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ท าการทดสอบเป็นรายคู่ และถา้ผล
การทดสอบของตาราง Brown-Forsythe มีความแตกต่างกัน จะใช้วิธี Dunnett’s T3 ท าการ
ทดสอบเป็นรายคู่ ซึ่งจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s 
Test แสดงดงัตาราง 27  ซึง่มีสมมติฐานดงันี ้

H0 : ค่าความแปรแปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 

H1 : ค่าความแปรแปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 

โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่า 
Sig. มีคา่นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 

ตาราง 27  แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามอาย ุโดยใชก้ารทดสอบ Levene test 

แนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์
ของนักทอ่งเทีย่ว 

Levene  
test 

df1 df2 Sig. 

1. ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใช ้
โรงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

75.767 3 396 .000 

2. ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชักชวนใหค้น
รูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

0.999 3 396 .393 

จากตาราง 27 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่าน
บรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามอาย ุการทดสอบ Levene test พบว่า ในอนาคตท่าน
มีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งมากกว่า 0.05 ซึ่งมี

ค่านอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ 
ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงตอ้งทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ Brown-
Forsythe ดงัตาราง 28  

แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามอายุ ดา้น
ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์ พบวา่มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.393 ซึ่งมากกว่า 0.05 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรบัสมมติฐานหลกั 
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(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั ดงันัน้จึง
ตอ้งทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ F-test ดงัตาราง 30  

ตาราง 28  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน ์
จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 

แนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่าน
บริการออนไลนข์องนักทอ่งเทีย่ว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Statistic df1 df2 Sig. 

ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใช ้
โรงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

Brown-
Forsythe 14.656* 3 72.717 0.000 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตาราง 28 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม

ผ่านบริการออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามอายุ ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใช้
โรงแรมผ่านบริการออนไลน ์โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ย

กว่า 0.05 นั่ นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า 
นักท่องเที่ยวมีอายุที่แตกต่างกัน กัน มีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของ
นักท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนแ์ตกต่างกัน  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ดงันัน้จึงตอ้งน าผลการ
วิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparisons) โดยใช้วิธี Dunnett’s T3 เพื่อดูว่าคู่
ใดบา้งที่แตกตา่งกนั ดงัตาราง 29 

 
 
 



  70 

ตาราง 29  แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างอายกุบัแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิาร
ออนไลนข์องนักท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ 
จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิติ Dunnett’s T3 

อายุ 
 18-25ปี 26-35ปี 36-45ปี 

46ปีขึน้
ไป 

�̅� 4.88 4.95 4.99 4.57 

18-25ปี 4.88 - 
0.066 

(0.596) 
0.109 

(0.075) 
0.312* 
(0.011) 

26-35ปี 4.95 - - 
0.042 

(0.118) 
0.378* 
(0.001) 

36-45ปี 4.99 - - - 
0.421* 
(0.000) 

46ปีขึน้ไป 4.57 - - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตาราง 29 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ของแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่าน

บริการออนไลนข์องนักท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลน ์จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิติ Dunnett’s T3 พบวา่ 

นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 18-25ปี กับนักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 46ปีขึน้ไป มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.011 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 18-25ปี มี
แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนข์องนกัท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่
จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์แตกต่างกับนักท่องเที่ยวที่มีระดบัอายุ 46ปีขึน้ไป อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ ว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดบัอายุ 18-25ปี มีแนวโนม้การ
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนข์องนักท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใช้
โรงแรมผ่านบริการออนไลน์มากกว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 46ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.312 
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นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 26-35ปี กับนักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 46ปีขึน้ไป มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 26-35ปี มี
แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนข์องนกัท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่
จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์แตกต่างกับนักท่องเที่ยวที่มีระดบัอายุ 46ปีขึน้ไป อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ ว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดบัอายุ 26-35ปี มีแนวโนม้การ
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนข์องนักท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใช้
โรงแรมผ่านบริการออนไลน์มากกว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 46ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.378 

นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 36-45ปี กับนักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 46ปีขึน้ไป มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 36-45ปี มี
แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนข์องนกัท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่
จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์แตกต่างกับนักท่องเที่ยวที่มีระดบัอายุ 46ปีขึน้ไป อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ ว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดบัอายุ 36-45ปี มีแนวโนม้การ
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนข์องนักท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใช้
โรงแรมผ่านบริการออนไลน์มากกว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 46ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.421 

สว่นคูอ่ื่นๆ ไม่พบความแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตาราง 30  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิติ F-test 

แนวโน้มการเลือกใช้
โรงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนักทอ่งเทีย่ว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะ
แนะน าชักชวน ให้คน รู ้จั ก
เลือกใช้โรงแรมผ่านบริการ
ออนไลน ์

ระหวา่งกลุม่ 11.116 3 3.705 12.724* 0.000 

ภายในกลุม่ 
รวม 

115.321 
126.438 

396 
399 

.291      
      

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 30 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม
ผ่านบริการออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามอายุ ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน า
ชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ โดยใชส้ถิติ F-test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 

0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
แสดงว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนข์อง
นักท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรูจ้ักเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บริการออนไลนแ์ตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

ดงันัน้ผูว้ิจัยจึงไดผ้ลการวิเคราะหไ์ปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparisons) โดย
ใชว้ิธีทดสอบ LSD เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการ
วิเคราะหแ์สดงตาราง 31 

ตาราง 31  แสดงผลการวิเคราะหไ์ปเปรียบเทียบเชิงซอ้นอายกุบัแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยวด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรูจ้ัก
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิติ LSD  

อายุ 
 18-25ปี 26-35ปี 36-45ปี 

46ปีขึน้
ไป 

�̅� 4.60 4.69 4.72 4.11 

18-25ปี 4.60 - 
0.093 

(0.250) 
0.122 

(0.150) 
0.486* 
(0.000) 

26-35ปี 4.69 - - 
0.029 

(0.639) 
0.578* 
(0.000) 

36-45ปี 4.72 - - - 
0.608* 
(0.000) 

46ปีขึน้ไป 4.11 - - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 31 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ของแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่าน
บริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยวด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรูจ้ัก
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิติ LSD พบวา่ 

นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 18-25ปี กับนักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 46ปีขึน้ไป มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 18-25ปี มี
แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนข์องนกัท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่
จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลนแ์ตกต่างกบันกัท่องเที่ยวที่มีระดบั
อาย ุ46ปีขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดย นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัอาย ุ18-25ปี มี
แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่
จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลนม์ากกวา่ นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัอาย ุ
46ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.486 

นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 26-35ปี กับนักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 46ปีขึน้ไป มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 26-35ปี มี
แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนข์องนกัท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่
จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์แตกต่างกบันกัท่องเที่ยวที่มีระดบั
อาย ุ46ปีขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัท่องเที่ยวที่มีระดบัอาย ุ26-35ปี มี
แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่
จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลนม์ากกวา่ นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัอาย ุ
46ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.578 

นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 36-45ปี กับนักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 46ปีขึน้ไป มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 36-45ปี มี
แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนข์องนกัท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่
จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์แตกต่างกบันกัท่องเที่ยวที่มีระดบั
อาย ุ46ปีขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กลา่วคือ วา่ นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัอาย ุ36-
45ปี มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนข์องนักท่องเที่ยว  ดา้นในอนาคตท่านมี
แนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลนม์ากกวา่ นกัท่องเที่ยวที่มี
ระดบัอาย ุ46ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.608 

สว่นคูอ่ื่นๆ ไม่พบความแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สมมติข้อที่ 1.3 นักท่องเที่ยวที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยวที่แตกตา่งกนั  

ซึง่สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งันี ้
H0 :  นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่าน

บรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยวไม่แตกตา่งกนั 
H1 :  นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่าน

บรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว แตกตา่งกนั 
ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชค้่าสถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance หรือ One Way ANNOVA) ที่ระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 โดย
ท าการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดนดูจากตาราง Homogeneity of 
Variances ถา้ค่าความแปรปรวนเท่ากนัทุกกลุ่ม จะทดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถา้ค่า
ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั จะทดสอบความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe รวมทัง้
ถา้ผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติแลว้ ตอ้งท าการทดสอบเป็นรายคู่
ต่อไป เพื่อศกึษาว่าคูใ่ดบา้งที่แตกต่างกนั โดยถา้ผลการทดสอบของตาราง F-test มีความแตกตา่ง
กัน จะใชว้ิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ท าการทดสอบเป็นรายคู่ และถา้ผล
การทดสอบของตาราง Brown-Forsythe มีความแตกต่างกัน จะใช้วิธี Dunnett’s T3 ท าการ
ทดสอบเป็นรายคู่ ซึ่งจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s 
Test ซึง่มีสมมติฐานดงันี ้

H0 : ค่าความแปรแปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 

H1 : ค่าความแปรแปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 

โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. 
มีค่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 
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ตาราง 32  แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

แนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์
ของนักทอ่งเทีย่ว 

Levene  
test 

df1 df2 Sig. 

1. ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรม 
ผ่านบรกิารออนไลน ์

34.404* 2 397 .000 

2. ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชักชวนใหค้น
รูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

0.420 2 397 .657 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตาราง 32 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่าน

บรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบวา่ ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้
ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่า 

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ ค่าความแปรปรวนของแต่
ละกลุม่ไมเ่ท่ากนั ดงันัน้จงึตอ้งทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ Brown-Forsythe ดงัตาราง 33 

แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามอายุ ดา้น
ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์ พบว่า 

มีค่า Sig. เท่ากบั 0.657 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธ

สมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน ดังนั้นจึงต้องทดสอบ
สมมติฐานดว้ยสถิติ F-test ดงัตาราง 35 

ตาราง 33  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน ์
จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 

แนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่าน
บริการออนไลนข์องนักทอ่งเทีย่ว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Statistic df1 df2 Sig. 

ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใช ้
โรงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

Brown-
Forsythe 6.993* 2 52.911 0.002 



  76 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตาราง 33 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม

ผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิาร
ออนไลน์ จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 

0.002 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
แสดงว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน ์
แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ดงันัน้จึง
ตอ้งน าผลการวิเคราะหไ์ปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparisons) โดยใชว้ิธี Dunnett’s T3 
เพื่อดวูา่คูใ่ดบา้งที่แตกตา่งกนั ดงัตาราง 34 

ตาราง 34  แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างระดบัการศึกษากบัแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม
ผ่านบริการออนไลนข์องนกัท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิาร
ออนไลน ์จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใชส้ถิติ Dunnett’s T3 

ระดับการศึกษา 
 ต ่ำกวำ่ระดบั

ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี
หรือเทียบเท่ำ 

สูงกวำ่
ปริญญำตรี 

 4.70 4.94 4.95 

ต ่ำกวำ่ระดบัปริญญำตรี 4.70 - 0.238*  
(0.020) 

0.252*  
(0.014) 

ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 4.94 - - 0.013 
(0.931) 

สูงกวำ่ปริญญำตรี 4.95 - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตาราง 34 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ของแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่าน

บริการออนไลนข์องนักท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลน ์จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใชส้ถิติ Dunnett’s T3 พบวา่ 

นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าระดับปริญญาตรีกับนักท่องเที่ยวที่มีระดับ
การศกึษาปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.020 ซึง่มีค่านอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรีมีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิาร
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ออนไลนข์องนักท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์
แตกต่างกบันกัท่องเที่ยวที่มีระดบัการศกึษาปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 โดย นักท่องเที่ยวที่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีมีแนวโนม้การเลือกใช้
โรงแรมผ่านบริการออนไลนข์องนักท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใชโ้รงแรม
ผ่านบริการออนไลน์นอ้ยกว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.238 

นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าระดับปริญญาตรีกับนักท่องเที่ยวที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีค่า Sig. เท่ากับ 0.014 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรีมีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิาร
ออนไลนข์องนักท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์
แตกต่างกบันกัท่องเที่ยวที่มีระดบัการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 โดย นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีมีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม
ผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิาร
ออนไลนน์อ้ยกว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.252 

สว่นคูอ่ื่นๆ ไม่พบความแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตาราง 35  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใชส้ถิติ F-test 

แนวโน้มการเลือกใช้
โรงแรมผ่านบริการ

ออนไลนข์องนักทอ่งเทีย่ว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะ
แนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กั
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิาร
ออนไลน ์

ระหวำ่งกลุ่ม 1.204 2 0.602 1.908 0.150 

ภำยในกลุ่ม 125.2341 397 0.315   

รวม 126.438 399    

จากตาราง 35 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม
ผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามระดบัการศกึษา ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่
จะแนะน าชักชวนใหค้นรูจ้ักเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน ์โดยใชส้ถิติ F-test พบว่า มีค่า 
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Sig. เท่ากับ 0.150 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) แสดงวา่ นกัท่องเที่ยวท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม
ผ่านบริการออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กั
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 

สมมติข้อที่ 1.4  นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกันมีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยวที่แตกตา่งกนั 

ซึง่สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งันี ้
H0 :  นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกันมีแนวโน้มการเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ

ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ไม่แตกตา่งกนั 
H1 :  นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกันมีแนวโน้มการเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ

ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว แตกตา่งกนั 
ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชค้่าสถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance หรือ One Way ANNOVA) ที่ระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 โดย
ท าการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดนดูจากตาราง Homogeneity of 
Variances ถา้ค่าความแปรปรวนเท่ากนัทุกกลุ่ม จะทดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถา้ค่า
ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั จะทดสอบความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe รวมทัง้
ถา้ผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติแลว้ ตอ้งท าการทดสอบเป็นรายคู่
ต่อไป เพื่อศกึษาว่าคูใ่ดบา้งที่แตกต่างกนั โดยถา้ผลการทดสอบของตาราง F-test มีความแตกตา่ง
กัน จะใชว้ิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ท าการทดสอบเป็นรายคู่ และถา้ผล
การทดสอบของตาราง Brown-Forsythe มีความแตกต่างกัน จะใช้วิธี Dunnett’s T3 ท าการ
ทดสอบเป็นรายคู่ ซึ่งจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s 
Test ซึง่มีสมมติฐานดงันี ้

H0 : ค่าความแปรแปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 

H1 : ค่าความแปรแปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 

โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. 
มีค่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 
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ตาราง 36  แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามอาชีพ โดยใช ้Levene’s Test 

แนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์
ของนักทอ่งเทีย่ว 

Levene  
Test 

df1 df2 Sig. 

1. ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใช ้
โรงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

4.526* 3 396 .004 

2. ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชักชวนใหค้น
รูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

6.088* 3 396 .000 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตาราง 36 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่าน

บริการออนไลนข์องนักท่องเที่ยว จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะ
แนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.004 ซึ่งมีค่านอ้ย

กว่า 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ ค่า
ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงต้องทดสอบสมมติฐานด้วย สถิติBrown-
Forsythe ดงัตาราง 37 

แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามอาชีพ ดา้น
ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชักชวนใหค้นรูจ้ักเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ มีค่า 

Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั

สมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงตอ้งทดสอบ
สมมติฐานดว้ยสถิติ Brown-Forsythe ดงัตาราง 39 
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ตาราง 37  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน ์
จ าแนกตามอาชีพ โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 

แนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่าน
บริการออนไลนข์องนักทอ่งเทีย่ว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Statistic df1 df2 Sig. 

ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใช ้
โรงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

Brown-
Forsythe 1.062 3 140.586 0.367 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตาราง 37 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม

ผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิาร
ออนไลน์ จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.367 ซึ่ง

มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า 
นักท่องเที่ยวที่ มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของ
นกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์ไม่แตกต่างกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ตาราง 38  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนักท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชักชวนใหค้นรูจ้ักเลือกใช้
โรงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์จ าแนกตามอาชีพ โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 

แนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่าน
บริการออนไลนข์องนักทอ่งเทีย่ว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Statistic df1 df2 Sig. 

ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน า 
ชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่าน 
บรกิารออนไลน ์

Brown-
Forsythe 

3.743* 3 190.997 .012 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตาราง 38 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม

ผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามอาชีพ ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน า
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ชักชวนใหค้นรูจ้ักเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe พบว่า มีค่า 

Sig. เท่ากับ 0.012 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ

ฐานรอง (H1) แสดงว่า นักท่องเที่ยวมีอายุที่แตกต่างกัน กัน มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยวด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรูจ้ัก
เลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ดงันัน้จึงตอ้งน าผลการวิเคราะหไ์ปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple 
Comparisons) โดยใชว้ิธี Dunnett’s T3 เพื่อดวูา่คูใ่ดบา้งที่แตกตา่งกนั ดงัตาราง 39 

ตาราง 39  แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างอายกุบัแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิาร
ออนไลน์ของนักท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรูจ้ักเลือกใช้
โรงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์จ าแนกตามอาชีพ โดยใชส้ถิติ Dunnett’s T3 

อาชีพ 
 

นกัเรยีน/
นิสิต/

นกัศกึษา 

พนกังาน
บรษัิทเอกช

น 

ขา้ราชการ
/พนกังาน
รฐัวิสาหกิ

จ 

ธุรกิจ
สว่นตวั/
อาชีพ
อิสระ/
เกษียณ/
อื่นๆ 

�̅� 4.38 4.61 4.64 4.73 

นกัเรยีน/นิสิต/นกัศกึษา 4.38 - 
0.236 

(0.242) 
0.265 

(0.194) 
0.352* 
(0.018) 

พนกังานบรษัิทเอกชน 4.61 - - 
0.029 

(0.999) 
0.116 

(0.346) 

ขา้ราชการ/พนกังาน
รฐัวิสาหกิจ 

4.64 - - - 
0.086 

(0.842) 

ธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ/
เกษียณ/อื่นๆ 

4.73 - - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 39 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ของแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่าน
บริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยวด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรูจ้ัก
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์จ าแนกตามอาชีพ โดยใชส้ถิติ Dunnett’s T3 พบวา่ 

นกัท่องเที่ยวที่มีอาชีพเป็นนกัเรยีน/นิสิต/นกัศกึษากบันกัท่องเที่ยวที่มีอาชีพเป็นธุรกิจ
ส่วนตวั/อาชีพอิสระ/เกษียณ/อื่นๆ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.018 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพเป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  มีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการ
ออนไลน์ของนักท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรูจ้ักเลือกใช้
โรงแรมผ่านบริการออนไลน์แตกต่างกับนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพเป็นธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ/
เกษียณ/อื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ ว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพเป็น
นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว  ดา้น
ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้ักเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ นอ้ย
กว่า นกัท่องเที่ยวที่มีอาชีพเป็นธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ/เกษียณ/อื่นๆ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.352 

สว่นคูอ่ื่นๆ ไม่พบความแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติข้อที่ 1.5  นกัท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม
ผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยวที่แตกตา่งกนั 

ซึง่สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งันี ้
H0 :  นกัท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม

ผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ไม่แตกตา่งกนั 
H1 :  นกัท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม

ผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว แตกตา่งกนั 
ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชค้่าสถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance หรือ One Way ANNOVA) ที่ระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 โดย
ท าการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดนดูจากตาราง Homogeneity of 
Variances ถา้ค่าความแปรปรวนเท่ากนัทุกกลุ่ม จะทดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถา้ค่า
ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั จะทดสอบความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe รวมทัง้
ถา้ผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติแลว้ ตอ้งท าการทดสอบเป็นรายคู่
ต่อไป เพื่อศกึษาว่าคูใ่ดบา้งที่แตกต่างกนั โดยถา้ผลการทดสอบของตาราง F-test มีความแตกตา่ง
กัน จะใชว้ิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ท าการทดสอบเป็นรายคู่ และถา้ผล
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การทดสอบของตาราง Brown-Forsythe มีความแตกต่างกัน จะใช้วิธี Dunnett’s T3 ท าการ
ทดสอบเป็นรายคู่ ซึ่งจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s 
Test ซึง่มีสมมติฐานดงันี ้

H0 : ค่าความแปรแปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 

H1 : ค่าความแปรแปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 

โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. 
มีค่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 

ตาราง 40  แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน โดยใช ้Levene’s Test 

แนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์
ของนักทอ่งเทีย่ว 

Levene  
Test 

df1 df2 Sig. 

1. ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใช ้
โรงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

26.343* 2 397 .000 

2. ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชักชวนใหค้น
รูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

0.978 2 397 .377 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตาราง 40 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่าน

บริการออนไลนข์องนักท่องเที่ยว จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ดา้นในอนาคตท่านมี
แนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.05 

แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) นั่ นคือ ค่าความ
แปรปรวนของแต่ละไม่กลุ่มเท่ากนั ดงันัน้จึงตอ้งทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ Brown-Forsythe ดงั
ตาราง 41 

แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนข์องนักท่องเที่ยว  จ าแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชักชวนใหค้นรูจ้ักเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บรกิารออนไลน ์พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.377 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรบัสมมติฐาน

หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน 
ดงันัน้จงึตอ้งทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ F-test ดงัตาราง 43 
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ตาราง 41  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน ์
จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 

แนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่าน
บริการออนไลนข์องนักทอ่งเทีย่ว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Statistic df1 df2 Sig. 

ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใช ้
โรงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

Brown-
Forsythe 4.695 2 235.348 0.010 

จากตาราง 41 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม
ผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิาร
ออนไลน ์จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 

0.010 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
แสดงว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนมีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์
ของนกัท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลนแ์ตกตา่งกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ดงันัน้จึงตอ้งน าผลการ
วิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparisons) โดยใช้วิธี Dunnett’s T3 เพื่อดูว่าคู่
ใดบา้งที่แตกตา่งกนั ดงัตาราง 42 
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ตาราง 42  แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างระดับรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนกับแนวโน้มการ
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนข์องนักท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใช้
โรงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน โดยใชส้ถิติ Dunnett’s T3 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 
 

ต ่ากวา่หรือ
เท่ากบั

10,000-
20,000บาท 

20,001-
30,000บาท 

30,001บาท
ขึน้ไป 

 4.86 4.89 4.97 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั10,000-
20,000บาท 

4.86 - 0.026  
(0.924) 

0.104*  
(0.017) 

20,001-30,000บาท 4.89 - - 0.077 
(0.078) 

30,001บาทขึน้ไป 4.97 - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตาราง 42 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ของแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่าน

บริการออนไลนข์องนักท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลน ์จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน โดยใชส้ถิติ Dunnett’s T3 พบวา่ 

นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ10,000-20,000บาท กับ
นกัท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน30,001บาทขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.017 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 หมายความวา่ นกัท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั10,000-20,000บาทมี
แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนข์องนกัท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่
จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์แตกต่างกับนักท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน30,001
บาทขึน้ไป อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดย นักท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต ่า
กว่าหรือเท่ากับ10,000-20,000บาทมีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของ
นักท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์น้อยกว่า 
นกัท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน30,001บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.104 

สว่นคูอ่ื่นๆ ไม่พบความแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 43  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน โดยใชส้ถิติ F-test 

แนวโน้มการเลือกใช้
โรงแรมผ่านบริการ

ออนไลนข์องนักทอ่งเทีย่ว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะ
แนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กั
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิาร
ออนไลน ์

ระหวำ่งกลุ่ม 0.941 2 0.470 1.488 0.227 

ภำยในกลุ่ม 125.497 397 0.316   

รวม 126.437 399    

จากตาราง 43 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม
ผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยว จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  ดา้นในอนาคตท่านมี
แนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรูจ้ักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ โดยใช้สถิติ F-test 

พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.227 ซึง่มากกวา่ 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธ

สมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโนม้การ
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
 

สมมติข้อที่ 1.6  นกัท่องเที่ยวที่มีภูมิล  าเนาแตกต่างกนัมีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยวที่แตกตา่งกนั 

ซึง่สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งันี ้
H0 :  นกัท่องเที่ยวที่มีภมูิล  าเนาแตกต่างกนัมีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิาร

ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ไม่แตกตา่งกนั 
H1 :  นกัท่องเที่ยวที่มีภมูิล  าเนาแตกต่างกนัมีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิาร

ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว แตกตา่งกนั 
ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชค้่าสถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance หรือ One Way ANNOVA) ที่ระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 โดย
ท าการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดนดูจากตาราง Homogeneity of 
Variances ถา้ค่าความแปรปรวนเท่ากนัทุกกลุ่ม จะทดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถา้ค่า
ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั จะทดสอบความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe รวมทัง้
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ถา้ผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติแลว้ ตอ้งท าการทดสอบเป็นรายคู่
ต่อไป เพื่อศกึษาว่าคูใ่ดบา้งที่แตกต่างกนั โดยถา้ผลการทดสอบของตาราง F-test มีความแตกตา่ง
กัน จะใชว้ิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ท าการทดสอบเป็นรายคู่ และถา้ผล
การทดสอบของตาราง Brown-Forsythe มีความแตกต่างกัน จะใช้วิธี Dunnett’s T3 ท าการ
ทดสอบเป็นรายคู่ ซึ่งจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s 
Test ซึง่มีสมมติฐานดงันี ้

H0 : ค่าความแปรแปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 

H1 : ค่าความแปรแปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 

โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. 
มีค่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 

ตาราง 44  แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามภมูิล  าเนา โดยใช ้Levene’s Test 

แนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์
ของนักทอ่งเทีย่ว 

Levene  
Test 

df1 df2 Sig. 

1. ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใช ้
โรงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

13.903* 3 396 .000 

2. ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชักชวนใหค้น
รูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

1.316 3 396 .269 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตาราง 44 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่าน

บริการออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามภูมิล  าเนา พบว่า ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะ
เลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า 

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ ค่าความแปรปรวนของแต่
ละกลุม่ไมเ่ท่ากนั ดงันัน้จงึตอ้งทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ Brown-Forsythe ดงัตาราง 45 

แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามภมูิล  าเนา 
ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชักชวนใหค้นรูจ้ักเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ 

พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.269 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และ
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ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั ดงันัน้จงึตอ้งทดสอบ
สมมติฐานดว้ยสถิติ F-test ดงัตาราง 46 

ตาราง 45  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน ์
จ าแนกตามภมูิล  าเนา โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 

แนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่าน
บริการออนไลนข์องนักทอ่งเทีย่ว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Statistic df1 df2 Sig. 

ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใช ้
โรงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

Brown-
Forsythe 3.303 3 82.721 0.071 

จากตาราง 45 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม
ผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิาร
ออนไลน ์จ าแนกตามภูมิล  าเนา โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.071 ซึ่ง

มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า 
นกัท่องเที่ยวที่มีตามภมูิล  าเนามีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว 
ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

ตาราง 46  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามภมูิล  าเนา โดยใชส้ถิติ F-test 

แนวโน้มการเลือกใช้
โรงแรมผ่านบริการ

ออนไลนข์องนักทอ่งเทีย่ว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะ
แนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กั
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิาร
ออนไลน ์

ระหวำ่งกลุ่ม 0.409 3 0.136 0.429 0.733 

ภำยในกลุ่ม 126.028 396 0.318   

รวม 126.438 399    
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จากตาราง 46 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม
ผ่านบริการออนไลนข์องนักท่องเที่ยว จ าแนกตามภูมิล  าเนา ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะ
แนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน ์โดยใชส้ถิติ F-test พบว่า มีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.733 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) แสดงว่า นักท่องเที่ยวที่มีตามภูมิล  าเนา  แตกต่างกัน มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บริการออนไลนข์องนักท่องเที่ยว ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 

สมมติข้อที่ 1.7  นกัท่องเที่ยวที่เลือกใชป้ระเภทโรงแรมแตกต่างกนัมีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม
ผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยวที่แตกตา่งกนั 

ซึง่สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งันี ้
H0 :  นกัท่องเที่ยวที่เลือกใชป้ระเภทโรงแรมแตกต่างกนัมีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม

ผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ไม่แตกตา่งกนั 
H1 :  นกัท่องเที่ยวที่เลือกใชป้ระเภทโรงแรมแตกต่างกนัมีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม

ผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว แตกตา่งกนั 
ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชค้่าสถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance หรือ One Way ANNOVA) ที่ระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 โดย
ท าการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดนดูจากตาราง Homogeneity of 
Variances ถา้ค่าความแปรปรวนเท่ากนัทุกกลุ่ม จะทดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถา้ค่า
ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั จะทดสอบความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe รวมทัง้
ถา้ผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติแลว้ ตอ้งท าการทดสอบเป็นรายคู่
ต่อไป เพื่อศกึษาว่าคูใ่ดบา้งที่แตกต่างกนั โดยถา้ผลการทดสอบของตาราง F-test มีความแตกตา่ง
กัน จะใชว้ิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ท าการทดสอบเป็นรายคู่ และถา้ผล
การทดสอบของตาราง Brown-Forsythe มีความแตกต่างกัน จะใช้วิธี Dunnett’s T3 ท าการ
ทดสอบเป็นรายคู่ ซึ่งจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s 
Test ซึง่มีสมมติฐานดงันี ้

H0 : ค่าความแปรแปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 

H1 : ค่าความแปรแปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 

โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. 
มีค่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 
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ตาราง 47  แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามประเภทโรงแรม โดยใช ้Levene’s Test 

แนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์
ของนักทอ่งเทีย่ว 

Levene  
Test 

df1 df2 Sig. 

1. ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใช ้
โรงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

40.153* 2 397 .000 

2. ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชักชวนใหค้น
รูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

5.356 2 397 .005 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตาราง 47 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่าน

บรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามประเภทโรงแรม พบว่า ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้
ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่า 

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ ค่าความแปรปรวนของแต่
ละกลุม่ไมเ่ท่ากนั ดงันัน้จงึตอ้งทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ Brown-Forsythe ดงัตาราง 48 

แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนข์องนักท่องเที่ยว  จ าแนกตามประเภท
โรงแรม ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชักชวนใหค้นรูจ้ักเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลน ์พบว่า ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชักชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บริการออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 

(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั ดงันัน้
จงึตอ้งทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ Brown-Forsythe ดงัตาราง50 
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ตาราง 48  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน ์
จ าแนกตามประเภทโรงแรม โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 

แนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่าน
บริการออนไลนข์องนักทอ่งเทีย่ว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Statistic df1 df2 Sig. 

ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใช ้
โรงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

Brown-
Forsythe 5.360 2 81.823 0.006 

จากตาราง 48 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม
ผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิาร
ออนไลน์ จ าแนกตามประเภทโรงแรม  โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 

0.006 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
แสดงว่า นกัท่องเที่ยวที่เลือกใชป้ระเภทโรงแรม มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์
ของนักท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนแ์ตกต่าง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ดงันัน้จึงตอ้งน าผล
การวิเคราะหไ์ปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparisons) โดยใชว้ิธี Dunnett’s T3 เพื่อดวู่าคู่
ใดบา้งที่แตกตา่งกนั ดงัตาราง 49 
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ตาราง 49  แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างประเภทโรงแรมกบัแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม
ผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิาร
ออนไลน ์จ าแนกตามประเภทโรงแรม โดยใชส้ถิติ Dunnett’s T3 

ประเภทโรงแรม 
 โรงแรม รีสอรท์ วิลลา/โฮลเทล 
 4.95 4.84 4.76 

โรงแรม 4.95 - 0.109  
(0.126) 

0.195*  
(0.031) 

รีสอรท์ 4.84 - - 0.086 
(0.696) 

วิลลา/โฮลเทล 4.76 - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตาราง 49 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ของแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่าน

บริการออนไลนข์องนักท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลน ์จ าแนกตามประเภทโรงแรม โดยใชส้ถิติ Dunnett’s T3 พบวา่ 

นักท่องเที่ยวที่เลือกประเภทโรงแรมแบบโรงแรมกับนักท่องเที่ยวที่เลือกประเภท
โรงแรมแบบวิลลา/โฮลเทลมีค่า Sig. เท่ากับ  0.031 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
นกัท่องเที่ยวที่เลือกประเภทโรงแรมแบบโรงแรมมีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์
ของนกัท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลนแ์ตกต่างกบั
นักท่องเที่ยวที่เลือกประเภทโรงแรมแบบวิลลา/โฮลเทลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
นกัท่องเที่ยวที่เลือกประเภทโรงแรมแบบโรงแรมมีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์
ของนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์มากกว่า 
นกัท่องเที่ยวที่เลือกประเภทโรงแรมแบบวิลลา/โฮลเทล โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.195 

สว่นคูอ่ื่นๆ ไม่พบความแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 50  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรม
ผ่านบรกิารออนไลน ์จ าแนกตามประเภทโรงแรม โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 

แนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่าน
บริการออนไลนข์องนักทอ่งเทีย่ว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Statistic df1 df2 Sig. 

ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน า
ชักชวนใหค้นรูจ้ักเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บรกิารออนไลน ์

Brown-
Forsythe 4.212 2 96.590 0.018 

จากตาราง 50 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม
ผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยว ในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรูจ้ัก
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ จ าแนกตามประเภทโรงแรม โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 

พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.018 ซึง่นอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบั

สมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า นักท่องเที่ยวที่ เลือกใช้ประเภทโรงแรม มีแนวโน้มการเลือกใช้
โรงแรมผ่านบริการออนไลนข์องนักท่องเที่ยว ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชักชวนใหค้น
รูจ้ักเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว  ้ดงันัน้จึงตอ้งน าผลการวิเคราะหไ์ปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple 
Comparisons) โดยใชว้ิธี Dunnett’s T3 เพื่อดวูา่คูใ่ดบา้งที่แตกตา่งกนั ดงัตาราง 51 
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ตาราง 51  แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างประเภทโรงแรมกบัแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม
ผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยวในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรูจ้ัก
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์จ าแนกตามประเภทโรงแรม โดยใชส้ถิติ Dunnett’s T3 

ประเภทโรงแรม 
 โรงแรม รีสอรท์ วิลลา/โฮลเทล 
 4.68 4.53 4.41 

โรงแรม 4.68 - 0.153  
(0.260) 

0.277*  
(0.046) 

รีสอรท์ 4.53 - - 0.124 
(0.741) 

วิลลา/โฮลเทล 4.41 - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตาราง 51 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ของแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่าน

บริการออนไลนข์องนักท่องเที่ยวในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชักชวนใหค้นรูจ้ักเลือกใช้
โรงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์จ าแนกตามประเภทโรงแรม โดยใชส้ถิติ Dunnett’s T3 พบวา่ 

นักท่องเที่ยวที่เลือกประเภทโรงแรมแบบโรงแรมกับนักท่องเที่ยวที่เลือกประเภท
โรงแรมแบบวิลลา/โฮลเทลมีค่า Sig. เท่ากับ  0.046 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
นกัท่องเที่ยวที่เลือกประเภทโรงแรมแบบโรงแรมมีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์
ของนกัท่องเที่ยวในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิาร
ออนไลน ์แตกต่างกบันกัท่องเที่ยวที่เลือกประเภทโรงแรมแบบวิลลา/โฮลเทล อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 นักท่องเที่ยวที่เลือกประเภทโรงแรมแบบโรงแรมมีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม
ผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยว  ในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรูจ้ัก
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ มากกว่า นกัท่องเที่ยวที่เลือกประเภทโรงแรมแบบวิลลา/โฮล
เทล โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.277 

สว่นคูอ่ื่นๆ ไม่พบความแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

สมมติฐานข้อที่ 2  คุณภาพของเว็บไซตป์ระกอบดว้ย รูปลกัษณก์ารออกแบบ ความเร็วในการ
เปิดเขา้ถึงเว็บ ตรวจสอบความถกูตอ้งการในการเขียนเว็บ ตรวจสอบลิงคเ์สีย รองรบัการเปิดผ่าน
อปุกรณโ์มบาย อายขุองเว็บไซต ์ความนิยมของเว็บไซต ์ตรวจสอบคณุภาพเว็บผ่าน มีอิทธิพลต่อ
แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์จ าแนกเป็นสมมติฐานย่อย ดงันี ้
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สมมติฐานที่ 2.1 คุณภาพของเว็บไซตป์ระกอบดว้ย รูปลกัษณก์ารออกแบบ ความเร็ว
ในการเปิดเขา้ถึงเว็บ ตรวจสอบความถูกตอ้งการในการเขียนเว็บ ตรวจสอบลิงคเ์สีย รองรบัการ
เปิดผ่านอุปกรณ์โมบาย อายุของเว็บไซต  ์ความนิยมของเว็บไซต์ ตรวจสอบคุณภาพเว็บผ่าน มี
อิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน์ ดา้นในอนาคตท่านมี
แนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์ 

ซึง่สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0 : คณุภาพของเว็บไซตป์ระกอบดว้ย รูปลกัษณก์ารออกแบบ ความเรว็ในการเปิด
เขา้ถึงเว็บ ตรวจสอบความถูกตอ้งการในการเขียนเว็บ  ตรวจสอบลิงคเ์สีย รองรบัการเปิดผ่าน
อุปกรณ์โมบาย  อายุของเว็บไซต์ ความนิยมของเว็บไซต์ ตรวจสอบคุณภาพเว็บผ่าน ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคต
ท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์ 

H1: คณุภาพของเว็บไซตป์ระกอบดว้ย รูปลกัษณก์ารออกแบบ ความเรว็ในการเปิด
เขา้ถึงเว็บ ตรวจสอบความถูกตอ้งการในการเขียนเว็บ  ตรวจสอบลิงคเ์สีย รองรบัการเปิดผ่าน
อุปกรณ์โมบาย  อายุของเว็บไซต์ ความนิยมของเว็บไซต์ ตรวจสอบคุณภาพเว็บผ่าน มี
ความสมัพนัธก์บัแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคต
ท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ( 
Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter ใช้

ระดบัความเช่ือมั่น 95%  ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  
ก็ตอ่เม่ือ คา่ Sig มีค่านอ้ยกวา่  0.05 ซึง่ผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 52 

ตาราง 52  แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณู คณุภาพของเว็บไซตมี์อิทธิพลต่อแนวโนม้
การเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์  ด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะ
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 3.565 8 .446 6.733* .000 
Residual 25.875 391 .066   
Total 29.440 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.5 
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จากตาราง 52 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ คุณภาพเว็บไซต์มีอิทธิพลต่อ
แนวโนม้การเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมี
แนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน ์พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพ
เว็บไซต ์อย่างนอ้ย 1 ดา้น มีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่าน
บริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ไดด้งันี ้

ตาราง 53  แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณู คณุภาพของเว็บไซตมี์อิทธิพลต่อแนวโนม้
การเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์  ด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะ
เลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ( Enter Multiple 
Regression Analysis) 

คณุภาพเว็บไซต ์
Unstandardized 

(B) 
SE 

Standardized 

(β) 
t Sig. 

คา่คงที่ (Constant) 4.026 .137  29.299 .000 

ดา้นรูปลกัษณ ์การออกแบบ(x1) .098 .034 .194 2.861* .004 

ดา้นความเรว็ในการเปิดเขา้ถึง(x2) -.053 .028 -.141 -1.890 .060 

ดา้นตรวจสอบความถกูตอ้ง(x3) -.029 .028 -.073 -1.055 .292 

ดา้นตรวจสอบลิงคเ์สีย(x4) -.010 .020 -.033 -.517 .605 

ดา้นรองรบัการเปิดผ่านอปุกรณ(์x5) .115 .031 .223 3.664* .000 

ดา้นอายขุองเว็บไซต(์x6) .014 .031 .034 .450 .653 

ดา้นความนิยมของเว็บไซต(์x7) .085 .032 .166 2.620* .009 

ดา้นตรวจสอบคณุภาพเว็บ(x8) -.038 .023 -.102 -1.671 .095 

R   = .348 Adjusted R2 = .103 

R2 = .121 SE = .257 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตาราง 53 ผลการวิเคราะห ์คณุภาพเว็บไซตมี์อิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้รกิาร

โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรม
ผ่านบริการออนไลน ์พบว่า ดา้นรองรบัการเปิดผ่านอุปกรณ์(x5) ดา้นรูปลกัษณ ์การออกแบบ(x1) 
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และดา้นความนิยมของเว็บไซต(์x7) มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 0.004 และ 0.009 ตามล าดบั ซึ่งนอ้ย
กวา่ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ดา้น
รองรบัการเปิดผ่านอุปกรณ์(x5) ดา้นรูปลกัษณ ์การออกแบบ(x1) และดา้นความนิยมของเว็บไซต์
(x7) มีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์ดา้นใน
อนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

จากผลการวิเคราะห ์คุณภาพเว็บไซตมี์อิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้ริการโรงแรม
ของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิาร
ออนไลน ์พบว่า ดา้นรองรบัการเปิดผ่านอุปกรณ์(x5) ดา้นรูปลักษณ์ การออกแบบ(x1) และดา้น
ความนิยมของเว็บไซต(์x7) สามารถรว่มท านายคณุภาพเว็บไซตมี์อิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใช้
บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใช้
โรงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์ไดร้อ้ยละ 10.3 (Adjusted R2 = .103) 
 

ผู้จิวัยจึงน าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการ
พยากรณ ์คณุภาพเว็บไซตมี์อิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่าน
บริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน ์โดยใช้
คะแนนดิบดงันี ้

 
 

ผลการศกึษา สรุปไดว้า่ 
ตวัแปรที่มีความสมัพนัธท์างบวกกบัคณุภาพเว็บไซต ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะ

เลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแ้ก่ ค่าคงที่ ดา้น
รองรบัการเปิดผ่านอุปกรณ์(x5) ดา้นรูปลกัษณ ์การออกแบบ(x1) และดา้นความนิยมของเว็บไซต์
(x7) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการ
ออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์(y1) ซึ่งจากค่า
สมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายไดด้งันี ้

หากคณุภาพเว็บไซตท์กุดา้นมีค่าคงที่ นกัท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใช้
บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใช้
โรงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์เท่ากบั 4.026 หน่วย ทัง้นี ้

Y1 = 4.026+0.098 x1+0.115 x5 +0.085x7 
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หากคณุภาพเว็บไซต ์ดา้นรองรบัการเปิดผ่านอปุกรณ(์x5) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท า
ให้นักท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการ
ออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์(y1) เพิ่มขึน้ 0.115 
หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดคณุภาพเว็บไซตอ์ีก 7 ดา้นมีค่าคงที่ 

หากคณุภาพเว็บไซต ์ดา้นรูปลกัษณ ์การออกแบบ(x1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้
นักท่องเที่ยวอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์
ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์(y1) เพิ่มขึน้ 0.098 หน่วย 
ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดคณุภาพเว็บไซตอ์ีก 7 ดา้นมีค่าคงที่ 

หากคณุภาพเว็บไซต ์ดา้นความนิยมของเว็บไซต(์x7) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้
นกัท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์
ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์(y1) เพิ่มขึน้ 0.085 หน่วย 
ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดคณุภาพเว็บไซตอ์ีก 7 ดา้นมีค่าคงที่ 

ส่วนตวัแปรที่ไม่มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์
ของนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน(์y1) มี 5 ตวั
แปร ไดแ้ก่ ดา้นความเรว็ในการเปิดเขา้ถึง(x2) ดา้นตรวจสอบความถกูตอ้ง(x3) ดา้นตรวจสอบลิงค์
เสีย(x4) ด้านอายุของเว็บไซต์(x6) และด้านตรวจสอบคุณภาพเว็บ (x8) ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ เป็น
ตวัก าหนดแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมี
แนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน(์y1) 
 

สมมติฐานที่ 2.2 คุณภาพของเว็บไซตป์ระกอบดว้ย รูปลกัษณก์ารออกแบบ ความเร็ว
ในการเปิดเขา้ถึงเว็บ ตรวจสอบความถูกตอ้งการในการเขียนเว็บ ตรวจสอบลิงคเ์สีย รองรบัการ
เปิดผ่านอุปกรณ์โมบาย อายุของเว็บไซต  ์ความนิยมของเว็บไซต์ ตรวจสอบคุณภาพเว็บผ่าน มี
อิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน์ ดา้นในอนาคตท่านมี
แนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

ซึง่สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0 : คุณภาพของเว็บไซตป์ระกอบดว้ย รูปลกัษณ์การออกแบบ  ความเร็วในการเปิด
เขา้ถึงเว็บ ตรวจสอบความถูกตอ้งการในการเขียนเว็บ  ตรวจสอบลิงคเ์สีย รองรบัการเปิดผ่าน
อุปกรณ์โมบาย  อายุของเว็บไซต์ ความนิยมของเว็บไซต์ ตรวจสอบคุณภาพเว็บผ่าน ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคต
ท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์
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H1: คุณภาพของเว็บไซตป์ระกอบดว้ย รูปลักษณ์การออกแบบ  ความเร็วในการเปิด
เขา้ถึงเว็บ ตรวจสอบความถูกตอ้งการในการเขียนเว็บ  ตรวจสอบลิงคเ์สีย รองรบัการเปิดผ่าน
อุปกรณ์โมบาย  อายุของเว็บไซต์ ความนิยมของเว็บไซต์ ตรวจสอบคุณภาพเว็บผ่าน มี
ความสมัพนัธก์บัแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคต
ท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ( 
Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter ใช้

ระดบัความเช่ือมั่น 95%  ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  
ก็ตอ่เม่ือ คา่ Sig มีค่านอ้ยกวา่  0.05 ซึง่ผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 54 

ตาราง 54  แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณู คณุภาพของเว็บไซตมี์อิทธิพลต่อแนวโนม้
การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน า
ชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 10.269 8 1.284 4.320* .000 
Residual 116.168 391 .297   
Total 126.437 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.5 
จากตาราง 54 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ คุณภาพเว็บไซต์มีอิทธิพลต่อ

แนวโนม้การเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมี
แนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์ พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั 
.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่ นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า คณุภาพเว็บไซต ์อย่างนอ้ย 1 ดา้น มีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้รกิารโรงแรม
ของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กั
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และสามารถสรา้งสมการ
พยากรณเ์ชิงเสน้ไดด้งันี ้
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ตาราง 55  แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณู คณุภาพของเว็บไซตมี์อิทธิพลต่อแนวโนม้
การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน า
ชักชวนใหค้นรูจ้ักเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ โดยใชก้ารวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหุคูณ ( 
Enter Multiple Regression Analysis)  

คณุภาพเว็บไซต ์
Unstandardized 

(B) 
SE 

Standardized 

(β) 
t Sig. 

คา่คงที่ (Constant) 3.176 .291  10.907 .000 

ดา้นรูปลกัษณ ์การออกแบบ(x1) .144 .073 .138 1.982* .048 

ดา้นความเรว็ในการเปิดเขา้ถึง(x2) -.089 .059 -.115 -1.513 .131 

ดา้นตรวจสอบความถกูตอ้ง(x3) -.008 .059 -.009 -.131 .896 

ดา้นตรวจสอบลิงคเ์สีย(x4) .035 .042 -.054 .827 .409 

ดา้นรองรบัการเปิดผ่านอปุกรณ(์x5) .210 .066 .197 3.167* .002 

ดา้นอายขุองเว็บไซต(์x6) -.112 .065 -.131 -1.707 .089 

ดา้นความนิยมของเว็บไซต(์x7) .100 .069 .094 1.456 .146 

ดา้นตรวจสอบคณุภาพเว็บ(x8) .019 .048 .025 .399 .690 

R   = .285 Adjusted R2 = .062 

R2 = .081 SE = .545 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตาราง 55 ผลการวิเคราะห ์คณุภาพเว็บไซตมี์อิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้รกิาร

โรงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนให้
คนรูจ้ักเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ พบว่า ดา้นรองรบัการเปิดผ่านอุปกรณ์(x5) และดา้น
รูปลกัษณ ์การออกแบบ(x1) มีค่า Sig เท่ากบั 0.002 และ 0.048 ตามล าดบั ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ดา้นรองรบัการ
เปิดผ่านอปุกรณ(์x5) และดา้นรูปลกัษณ ์การออกแบบ(x1) มีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้รกิาร
โรงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนให้
คนรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

จากผลการวิเคราะห ์คุณภาพเว็บไซตมี์อิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้ริการโรงแรม
ของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กั
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เลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์พบว่า ดา้นรองรบัการเปิดผ่านอปุกรณ์(x5) และดา้นรูปลกัษณ ์
การออกแบบ(x1) สามารถร่วมท านายคุณภาพเว็บไซตมี์อิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้ริการ
โรงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนให้
คนรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์ไดร้อ้ยละ 6.2 (Adjusted R2 = .062) 

 
ผู้จิวัยจึงน าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการ

พยากรณ ์คณุภาพเว็บไซตมี์อิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่าน
บริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชักชวนใหค้นรูจ้ักเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บรกิารออนไลน ์โดยใชค้ะแนนดิบดงันี ้
 
 
 

ผลการศกึษา สรุปไดว้า่ 
ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธท์างบวกกบัคณุภาพเว็บไซต ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่

จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 ไดแ้ก่ ค่าคงที่ ดา้นรองรบัการเปิดผ่านอุปกรณ์(x5) และดา้นรูปลกัษณ ์การออกแบบ(x1)เป็น
ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้รกิารโรงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์ดา้น
ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์(y1) ซึ่ง
จากคา่สมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายไดด้งันี ้

หากคณุภาพเว็บไซตท์กุดา้นมีค่าคงที่ นกัท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใช้
บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน า
ชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์เท่ากบั 3.176 หน่วย ทัง้นี ้

หากคณุภาพเว็บไซต ์ดา้นรองรบัการเปิดผ่านอปุกรณ(์x5) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท า
ให้นักท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการ
ออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชักชวนใหค้นรูจ้ักเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลน(์y1) เพิ่มขึน้ 0.210 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดคณุภาพเว็บไซตอ์ีก 7 ดา้นมีค่าคงที่ 

หากคณุภาพเว็บไซต ์ดา้นรูปลกัษณ ์การออกแบบ(x1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้
นักท่องเที่ยวอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์

Y1 = 3.176+0.144 x1+0.210 x5 
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ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์(y1) 

เพิ่มขึน้ 0.144 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดคณุภาพเว็บไซตอ์ีก 7 ดา้นมีค่าคงที่ 
ส่วนตวัแปรที่ไม่มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์

ของนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บริการออนไลน์(y1) มี 6 ตัวแปร ไดแ้ก่ ดา้นความเร็วในการเปิดเขา้ถึง(x2) ดา้นตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง(x3) ดา้นตรวจสอบลิงคเ์สีย(x4) ดา้นอายุของเว็บไซต์(x6) ดา้นความนิยมของเว็บไซต(์x7) 
และดา้นตรวจสอบคุณภาพเว็บ(x8) ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัที่เป็นตวัก าหนดแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม
ผ่านบริการออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กั
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน(์y1) 
 
สมมติฐานข้อที่ 3  ส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภัณฑ ์ราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่าย ส่งเสริมการขาย บุคคล กระบวนการบริการ การสรา้งและการน าเสนอ มีอิทธิพลต่อ
แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์จ าแนกเป็นสมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานที ่3.1 สว่นประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ส่งเสริมการขาย บุคคล กระบวนการบริการ การสรา้งและการน าเสนอ  มีอิทธิพลต่อ
แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน์ ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่
จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์ 

ซึง่สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0 : สว่นประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ส่งเสริมการขาย บุคคล กระบวนการบริการ การสรา้งและการน าเสนอ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่
จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์ 

H1: ส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
สง่เสรมิการขาย บคุคล กระบวนการบรกิาร การสรา้งและการน าเสนอ มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้
การเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยว  ด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะ
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ( 
Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter ใช้
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ระดบัความเช่ือมั่น 95%  ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  
ก็ตอ่เม่ือ คา่ Sig มีค่านอ้ยกวา่  0.05 ซึง่ผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 56 

ตาราง 56  แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคูณ ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อ
แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน์ ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่
จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 3.730 7 .533 8.125* .000 
Residual 25.710 392 .066   
Total 29.440 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.5 
จากตาราง 56 ผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณู สว่นประสมทางการตลาดมีอิทธิพล

ต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมี
แนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน ์พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนประสม
ทางการตลาด อย่างนอ้ย 1 ดา้น มีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้รกิารโรงแรมของนกัท่องเที่ยว
ผ่านบรกิารออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน  ์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ไดด้งันี ้
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ตาราง 57  แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคูณ  ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อ
แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน์ ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่
จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ โดยใชก้ารวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหุคูณ ( Enter Multiple 
Regression Analysis)  

ส่วนประสมทางการตลาด 
Unstandardized 

(B) 
SE 

Standardized 

(β) 
t Sig. 

คา่คงที่ (Constant) 3.950 .140  28.236 .000 

ดา้นผลิตภณัฑ(์x1) .085 .039 .162 2.179* .030 

ดา้นราคา(x2) -.050 .033 -.123 -1.531 .127 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย(x3) .010 .022 .028 .462 .644 

ดา้นสง่เสรมิการขาย(x4) .077 .031 .154 2.509* .013 

ดา้นบคุคล(x5) -.020 .034 -.052 -.574 .566 

ดา้นกระบวนการบรกิาร(x6) -.056 .030 -.150 -1.852 .065 

ดา้นการสรา้งและการน าเสนอ(x7) .162 .043 .302 3.731* .000 

R   = .356 Adjusted R2 = .111 

R2 = .127 SE = .256 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตาราง 57 ผลการวิเคราะห ์ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการ

เลือกใชบ้ริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะ
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์พบว่า ว่า ดา้นการสรา้งและการน าเสนอ(x7) ดา้นส่งเสรมิการ
ขาย(x4) และดา้นผลิตภณัฑ(์x1) มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 0.013 และ 0.030 ตามล าดบั ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ดา้นการ
สรา้งและการน าเสนอ(x7) ดา้นส่งเสริมการขาย(x4) และดา้นผลิตภณัฑ์(x1) มีอิทธิพลต่อแนวโนม้
การเลือกใชบ้รกิารโรงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะ
เลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

จากผลการวิเคราะห ์ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้รกิาร
โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรม
ผ่านบริการออนไลน ์พบว่า ดา้นการสรา้งและการน าเสนอ(x7) ดา้นส่งเสริมการขาย(x4) และดา้น
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ผลิตภัณฑ์(x1) สามารถร่วมท านายส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้
บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใช้
โรงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์ไดร้อ้ยละ 11.1 (Adjusted R2 = .111) 

ผู้จิวัยจึงน าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์ ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้บริการโรงแรมของ
นักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลน ์โดยใชค้ะแนนดิบดงันี ้
 
 

ผลการศกึษา สรุปไดว้า่ 
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับส่วนประสมทางการตลาด ดา้นในอนาคตท่านมี

แนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแ้ก่ 
ค่าคงที่ ดา้นการสรา้งและการน าเสนอ(x7) ดา้นส่งเสริมการขาย(x4) และดา้นผลิตภัณฑ์(x1) เป็น
ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้รกิารโรงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์ดา้น
ในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ (y1) ซึ่งจากค่าสัมประสิทธ์ิ
ดงักลา่วสามารถอธิบายไดด้งันี ้

หากส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นมีค่าคงที่ นักท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อแนวโนม้
การเลือกใชบ้รกิารโรงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะ
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์เท่ากบั 3.950 หน่วย ทัง้นี ้

หากส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการสรา้งและการน าเสนอ(x7)  เพิ่มขึน้ 1 หน่วย 
จะมีผลท าใหน้ักท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่าน
บริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์(y1) เพิ่มขึน้ 
0.162 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดสว่นประสมทางการตลาดอีก 6 ดา้นมีค่าคงที่ 

หากส่วนประสมทางการตลาด ดา้นส่งเสรมิการขาย(x4) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท า
ให้นักท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการ
ออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์(y1) เพิ่มขึน้ 0.077 
หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดสว่นประสมทางการตลาดอีก 6 ดา้นมีค่าคงที่ 

หากส่วนประสมทางการตลาด ดา้นรูปลกัษณ์ ดา้นผลิตภัณฑ์(x1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย 
จะมีผลท าใหน้ักท่องเที่ยวอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่าน

Y1 = 3.950+0.085 x1+0.077 x4 +0.162 x7 
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บริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์(y1) เพิ่มขึน้ 
0.085 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดสว่นประสมทางการตลาดอีก 6 ดา้นมีค่าคงที่ 

ส่วนตวัแปรที่ไม่มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์
ของนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน(์y1) มี 4 ตวั
แปร ไดแ้ก่ ดา้นราคา(x2) ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย(x3) ดา้นบุคคล(x5) และดา้นกระบวนการ
บริการ(x6) ไม่ไดเ้ป็นปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนข์อง
นกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน(์y1) 
 

สมมติฐานที ่3.2 สว่นประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ส่งเสริมการขาย บุคคล กระบวนการบริการ การสรา้งและการน าเสนอ  มีอิทธิพลต่อ
แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่
จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

ซึง่สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0 : ส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่าย สง่เสรมิการขาย บคุคล กระบวนการบรกิาร การสรา้งและการน าเสนอ ไม่มีความสมัพนัธ์
กบัแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้
ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

H1: ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่าย ส่งเสริมการขาย บุคคล กระบวนการบริการ การสรา้งและการน าเสนอ มีความสมัพนัธ์
กบัแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้
ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ( 
Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter ใช้

ระดบัความเช่ือมั่น 95%  ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  
ก็ตอ่เม่ือ คา่ Sig มีค่านอ้ยกวา่  0.05 ซึง่ผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 58 
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ตาราง 58  แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคูณ ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อ
แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน์ ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่
จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 10.814 7 1.545 5.238* .000 
Residual 115.623 392 .295   
Total 126.437 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.5 
จากตาราง 58 ผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณู สว่นประสมทางการตลาดมีอิทธิพล

ต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมี
แนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์ พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั 
.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่ นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาด อย่างนอ้ย 1 ดา้น มีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใช้
บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน า
ชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และสามารถ
สรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ไดด้งันี ้
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ตาราง 59  แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคูณ  ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อ
แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน์ ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่
จะแนะน าชักชวนใหค้นรูจ้ักเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ โดยใชก้ารวิเคราะหถ์ดถอยเชิง
พหคุณู ( Enter Multiple Regression Analysis) 

ส่วนประสมทางการตลาด 
Unstandardized 

(B) 
SE 

Standardized 

(β) 
t Sig. 

คา่คงที่ (Constant) 3.101 .297  10.453 .000 

ดา้นผลิตภณัฑ(์x1) .092 .082 .085 1.116 .265 

ดา้นราคา(x2) -.123 .069 -.147 -1.782 .076 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย(x3) -.025 .047 -.033 -.533 .595 

ดา้นสง่เสรมิการขาย(x4) .246 .065 .237 3.780* .000 

ดา้นบคุคล(x5) -.123 .072 -.156 -1.699 .090 

ดา้นกระบวนการบรกิาร(x6) .075 .064 .097 1.171 .242 

ดา้นการสรา้งและการน าเสนอ(x7) .187 .092 .168 2.030* .043 

R   = .292 Adjusted R2 = .069 

R2 = .086 SE = .543 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตาราง 59 ผลการวิเคราะห ์ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการ

เลือกใชบ้ริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะ
แนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ พบว่า ดา้นส่งเสริมการขาย(x4) และ
ดา้นการสรา้งและการน าเสนอ(x7) มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 และ 0.043 ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ดา้น
สง่เสรมิการขาย(x4) และดา้นการสรา้งและการน าเสนอ(x7) มีอิทธิพลตอ่แนวโนม้การเลือกใชบ้รกิาร
โรงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนให้
คนรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

จากผลการวิเคราะห ์ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้รกิาร
โรงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนให้
คนรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์ พบว่า ดา้นส่งเสริมการขาย(x4) และดา้นการสรา้งและ
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การน าเสนอ(x7) สามารถร่วมท านายส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใช้
บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน า
ชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์ไดร้อ้ยละ 6.9 (Adjusted R2 = .069) 
 

ผู้จิวัยจึงน าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์ ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้บริการโรงแรมของ
นักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนใหค้นรูจ้ัก
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์โดยใชค้ะแนนดิบดงันี ้

 
 
 

ผลการศกึษา สรุปไดว้า่ 
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับส่วนประสมทางการตลาด ดา้นในอนาคตท่านมี

แนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ค่าคงที่ ดา้นส่งเสริมการขาย(x4) และดา้นการสรา้งและการน าเสนอ(x7) 

เป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์
ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์(y1) 

ซึง่จากคา่สมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายไดด้งันี ้
หากส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นมีค่าคงที่ นักท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อแนวโนม้

การเลือกใชบ้รกิารโรงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะ
แนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์เท่ากบั 3.101 หน่วย ทัง้นี ้

หากส่วนประสมทางการตลาด ดา้นส่งเสริมการขาย(x4) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท า
ใหน้กัท่องเที่ยวอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้รกิารโรงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์
ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์(y1) 

เพิ่มขึน้ 0.246 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดสว่นประสมทางการตลาด อีก 6 ดา้นมีค่าคงที่ 
หากส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการสรา้งและการน าเสนอ(x7) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย 

จะมีผลท าใหน้ักท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่าน
บริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชักชวนใหค้นรูจ้ักเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บริการออนไลน(์y1) เพิ่มขึน้ 0.187 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดส่วนประสมทางการตลาด อีก 6 ดา้นมี
ค่าคงที่ 

Y1 = 3.101+0.246 x4+0.187 x7 



  110 

ส่วนตวัแปรที่ไม่มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์
ของนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บริการออนไลน์(y1) มี 5 ตัวแปร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์(x1) ด้านราคา(x2) ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย(x3) ด้านบุคคล(x5) และด้านกระบวนการบริการ(x6)ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ เป็นตัวก าหนด
แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่
จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน(์y1) 
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สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานขอ้ที่ 1  นักท่องเที่ยวที่มีดา้นประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบั

การศกึษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ภมูิล  าเนา และประเภทโรงแรมที่แตกต่างกนั มีแนวโนม้การ
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว แตกตา่งกนั 

ตาราง 60  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานลกัษณะประชากรศาสตร ์

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์

แนวโน้มการเลือกใช้
โรงแรมผ่านบริการออนไลนข์อง
นกัท่องเที่ยว 

ดา้นในอนาคต
ท่านมีแนวโนม้ที่
จะเลือกใชโ้รงแรม

ผ่านบรกิาร
ออนไลน ์

ดา้นในอนาคต
ท่านมีแนวโนม้
ที่จะแนะน า
ชกัชวนใหค้น
รูจ้กัเลือกใช้
โรงแรมผ่าน

บรกิารออนไลน ์

1. เพศ   

2. อาย ุ   

3.ระดบัการศกึษา   

4.อาชีพ   

5.รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน   

6.ภมูิล  าเนา   

7.ประเภทโรงแรม   

หมายเหต ุ เครื่องหมาย  หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

  เครื่องหมาย   หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 
 



  112 

สมมติฐานขอ้ที่ 2  คณุภาพของเว็บไซตป์ระกอบดว้ย รูปลกัษณก์ารออกแบบ ความเรว็ในการเปิด
เขา้ถึงเว็บ ตรวจสอบความถูกตอ้งการในการเขียนเว็บ  ตรวจสอบลิงคเ์สีย รองรบัการเปิดผ่าน
อุปกรณ์โมบาย อายุของเว็บไซต์ ความนิยมของเว็บไซต์ ตรวจสอบคุณภาพเว็บ มีอิทธิพลต่อ
แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์

ตาราง 61  แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 

คุณภาพของเว็บไซต ์

แนวโน้มการเลือกใช้
โรงแรมผ่านบริการออนไลนข์อง
นกัท่องเที่ยว 

ดา้นในอนาคต
ท่านมีแนวโนม้ที่
จะเลือกใชโ้รงแรม

ผ่านบรกิาร
ออนไลน ์

ดา้นในอนาคต
ท่านมีแนวโนม้
ที่จะแนะน า
ชกัชวนใหค้น
รูจ้กัเลือกใช้
โรงแรมผ่าน

บรกิารออนไลน ์

1. รูปลกัษณก์ารออกแบบ   

2. ความเรว็ในการเปิดเขา้ถึงเว็บ   

3.ตรวจสอบความถกูตอ้งการในการเขียนเว็บ   

4.ตรวจสอบลิงคเ์สีย   

5.รองรบัการเปิดผ่านอปุกรณโ์มบาย   

6.อายขุองเว็บไซต ์   

7.ความนิยมของเว็บไซต ์   

8.ตรวจสอบคณุภาพเว็บ   

 
หมายเหต ุ เครื่องหมาย  หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

  เครื่องหมาย   หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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สมมติฐานขอ้ที่ 3  สว่นประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ส่งเสริมการขาย บุคคล กระบวนการบริการ การสรา้งและการน าเสนอ มีอิทธิพลต่อ
แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์

ตาราง 62  แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 

ส่วนประสมทางการตลาด 

แนวโน้มการเลือกใช้
โรงแรมผ่านบริการออนไลนข์อง
นกัท่องเที่ยว 

ดา้นในอนาคต
ท่านมีแนวโนม้ที่
จะเลือกใชโ้รงแรม

ผ่านบรกิาร
ออนไลน ์

ดา้นในอนาคต
ท่านมีแนวโนม้
ที่จะแนะน า
ชกัชวนใหค้น
รูจ้กัเลือกใช้
โรงแรมผ่าน

บรกิารออนไลน ์

1. ผลิตภณัฑ ์   

2. ราคา   

3.ช่องทางการจดัจ าหน่าย   

4.สง่เสรมิการขาย   

5.บคุคล   

6.กระบวนการบรกิาร   

7.การสรา้งและการน าเสนอ   

 
หมายเหต ุ เครื่องหมาย  หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

  เครื่องหมาย   หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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บทที5่ 
สรุปผล อภปิายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี ้ เป็นการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพของเว็บไซต์และส่วนประสมทาง
การตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ โดยการ
ศึกษาวิจัยครัง้นีเ้พื่อน าผลวิจัยไปใชเ้ป็นประโยชนต์่อผูป้ระกอบการหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการ
วางแผนทางการตลาด คณุภาพเว็บไซตใ์หบ้รกิารโรงแรมผ่านระบบออนไลน ์และเป็นประโยชนต์่อ
ธุรกิจในการปรบัปรุง แกไ้ข และพฒันาโรงแรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวใหด้ี
ขึน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว โดยสามารถน าผลการวิจยัครัง้นีไ้ปเป็นขอ้มลูใน
การศกึษา และวางแผนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว 

สังเขปการวจิัย 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
ในการวิจยัครัง้ผูว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1.เพื่อศกึษาถึงแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์โดย
จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์

2.เพื่อศึกษาคุณภาพของเว็บไซตท์ี่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของ
นกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์

3.เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของ
นกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์

ความส าคัญของการวิจัย 
1.เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการวางแผนทางการตลาดสู่การให้บริการ

โรงแรมผ่านระบบออนไลน ์ 
2.เพื่อเป็นประโยชนต์่อธุรกิจในการปรบัปรุง แกไ้ข และพัฒนาโรงแรมเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว 
3.เพื่อเป็นประโยชนท์างการศกึษาแก่ผูท้ี่ตอ้งการศกึษาเรื่องคณุภาพของเว็บไซตแ์ละสว่น

ประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการ
ออนไลน ์
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สมมตฐิานในการวิจัย 
1.นกัท่องเที่ยวที่มีดา้นประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน ภูมิล  าเนา และประเภทโรงแรมที่แตกต่างกัน มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยวที่แตกตา่งกนั 

2.คุณภาพของเว็บไซตป์ระกอบดว้ย รูปลักษณ์การออกแบบ ความเร็วในการเขา้ถึง 
ตรวจสอบความถกูตอ้ง ตรวจสอบลิงคเ์สีย รองรบัการเปิดผ่านโมบาย อายขุองเว็บไซต ์ความนิยม
ของเว็บไซต ์มีอิทธิพลตอ่แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์

3.ส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ส่งเสริมการขาย บุคคล กระบวนการบริการ การสรา้งและการน าเสนอ มีอิทธิพลต่อแนวโนม้การ
เลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์
  

สรุปผลการศึกษาวิจัยค้นคว้า 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัคณุภาพของเว็บไซตแ์ละส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพล
ต่อแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์
  
ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 

ตอนที ่1  การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามซึ่ง

ใชเ้ป็นกลุม่ตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี ้จ  านวน 400 คน โดยจ าแนกตามตวัแปรดงันี ้
เพศ  พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 326 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

81.50และ เพศชาย จ านวน 74 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.50 
อายุ  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี จ านวน 179 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 44.75 รองลงมามีอายรุะหว่าง 36 – 45 ปี จ านวน 126 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.50 อายรุะหว่าง 
18 – 25 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.00 และ อายุระหว่าง 46 ปีขึน้ไป จ านวน 35 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 8.75 และ ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา  นกัท่องเที่ยวสว่นใหญ่จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี จ านวน 231 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 57.75 รองลงมาปริญญาโทขึน้ไป จ านวน 136 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34 และต ่า
กวา่ปรญิญาตร ีจ านวน 33 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.25 ตามล าดบั 

อาชีพ  นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พนกังาน/ลกูจา้งบรษัิทเอกชน จ านวน 
153 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.25 รองลงมาประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการเกษียณอาย/ุ
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อื่นๆ จ านวน 137 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.25 ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 73 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 18.25 และนกัเรยีน/นกัศกึษา จ านวน 37 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.25 ตามล าดบั 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือนมากกกว่า 30,001 
บาท ขึน้ไป จ านวน 201 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.25 รองลงมามีรายไดร้ะหว่าง ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 
10,000 – 20,000 บาท จ านวน 101 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.25 และรายได้ระหว่าง 20,001 – 
30,000 บาท จ านวน 98 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.50 ตามล าดบั 

ภูมิล าเนา นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีภูมิล  าเนาอยู่ในภาคกลาง จ านวน 285 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 71.25 รองลงมาภาคอีสาน จ านวน 49 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.25 ภาคใต ้จ านวน 34 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.50 และภาคเหนือ จ านวน 32 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.00 ตามล าดบั 

ประเภทโรงแรม นกัท่องเที่ยวสว่นใหญ่เลือกใชโ้รงแรม จ านวน 312 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 78.00 รองลงมารีสอรท์ จ านวน 51 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.75 และวิลล่า/โฮลเทล จ านวน 37 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.25 ตามล าดบั 
 

ตอนที ่2  การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัขอ้มลูดา้นคณุภาพของเว็บไซต ์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับคุณภาพของเว็บ ไซต์ พบว่า นักท่องเที่ยว พบว่า 

นักท่องเที่ยวมีระดับความส าคัญต่อคุณภาพของเว็บไซตข์องนักท่องเที่ยวภาพรวม อยู่ในระดับ
มากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่  

ดา้นรูปลกัษณก์ารออกแบบเว็บไซต ์
นักท่องเที่ยวมีระดับความส าคัญต่อคุณภาพของเว็บไซต์ ดา้นรูปลักษณ์การ

ออกแบบเว็บไซต์โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นักท่องเที่ยวมี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่สดุทุกขอ้ ไดแ้ก่ เว็บไซตมี์รูปภาพประกอบเนือ้หาที่ชดัเจน เว็บไซต์
ออกแบบใชง้านง่าย และเขา้ถึงไดง้่าย และเว็บไซตมี์ดีไซนท์ี่สวยงาม  

ดา้นความเรว็ในการเขา้ถึงเว็บไซต ์ 
นักท่องเที่ยวมีระดับความส าคัญต่อคุณภาพของเว็บไซต์ ดา้นความเร็วในการ

เข้าถึงเว็บไซต์โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่สดุทกุขอ้ ไดแ้ก่ สะดวกในการใชแ้ละการเขา้ถึง คน้หาง่าย ความเรว็
ในการเปิด-ปิดส าคญัต่อการใชบ้รกิาร ระยะเวลารอในการเปิด-ปิดหนา้ละไม่เกิน 5-10วินาที  

ดา้นตรวจสอบความถกูตอ้งการในการเขียนเว็บ 
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นักท่องเที่ยวมีระดับความส าคัญต่อคุณภาพของเว็บไซต์ ดา้นความเร็วในการ
เขา้ถึงเว็บไซตโ์ดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 

ดา้นความเรว็ในการเขา้ถึงเว็บไซต ์มีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า มีองคก์รในการตรวจสอบมาตราฐานความถกูตอ้งของเว็บไซต์ รองลงมามีการ
ตรวจสอบการใชข้อ้มูลที่เที่ยงตรงและครบถว้น  และมีลิงคใ์นเว็บไซตใ์หก้ดที่สามารถตรวจสอบ
ความถกูตอ้งในเว็บไซตไ์ดท้นัที อยู่ในระดบัปานกลาง 

ดา้นตรวจสอบลิงคเ์สีย 
นกัท่องเที่ยวมีระดบัความส าคญัต่อคณุภาพของเว็บไซต ์ดา้นตรวจสอบลิงคเ์สีย 

โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นกัท่องเที่ยวมีความส าคญัอยู่ในระดบั
มากทุกขอ้ ไดแ้ก่ ทางดา้นเว็บไซตค์วรจะมีหน่วยงานที่คอยเช็คปัญหา มีการแกปั้ญหาลิงคเ์สีย
ภายใน1ชม. และเว็บไซตส์ามารถใหผู้ใ้ชง้านแจง้ปัญหาลิงคเ์สียได ้ 

ดา้นรองรบัการเปิดผ่านอปุกรณโ์มบาย 
นกัท่องเที่ยวมีระดบัความส าคญัต่อคณุภาพของเว็บไซต ์ดา้นรองรบัการเปิดผ่าน

อุปกรณ์โมบายโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่สดุทุกขอ้ ไดแ้ก่ อุปกรณโ์มบายลส์ามารถเขา้ถึงการบริการไดง้่าย 
ขัน้ตอนในการใหบ้ริการมีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยาก ซับซอ้นใหบ้ริการมีความคล่องตัว เว็บไซต์
โรงแรมสามารถรองรบัการจองโรงแรมผ่านอุปกรณ์โมบาย  และ เว็บไซตมี์แอปพลิเคชันเป็นของ
เว็บไซตเ์องที่สามารถรองรบัอปุกรณโ์มบายทัง้IOS /ANDROID  

ดา้นอายขุองเว็บไซต ์
นักท่องเที่ยวมีระดบัความส าคัญต่อคุณภาพของเว็บไซต ์ดา้นอายุของเว็บไซต์

โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
ดา้นอายุของเว็บไซต ์มีความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่สดุ เม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้ พบว่า เว็บไซตมี์การพฒันาใหท้นัสมยั มีขอ้มลูที่ถกูตอ้ง และครบถว้น รองลงมานกัท่องเที่ยวมี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก และ มีการแสดงอายขุองเว็บไซตใ์นหนา้เว็บเพจ เว็บไซตท์ี่มีอายกุาร
ใชง้านมาอย่างยาวนาน แสดงถึงความน่าเช่ือถือ และความมั่นคง  

ดา้นความนิยมของเว็บไซต ์
นักท่องเที่ยวมีระดับความส าคัญต่อคุณภาพของเว็บไซต์ ดา้นความนิยมของ

เว็บไซตโ์ดยรวม อยู่ในระดบัมากที่สดุ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นกัท่องเที่ยวมีความส าคญั
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ได้แก่  เว็บไซต์โรงแรมมีความทันสมัยและอับเดตข้อมูลอยู่ตลอด 



  118 

เว็บไซตโ์รงแรมเป็นที่รูจ้ักของคนทั่วไป และ เว็บไซตโ์รงแรมเป็นเว็บไซตท์ี่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
นิยมใชง้าน 

ดา้นตรวจสอบคณุภาพเว็บ(SEO) 
นกัท่องเที่ยวมีระดบัความส าคญัต่อคณุภาพของเว็บไซต ์ดา้นตรวจสอบคณุภาพ

เว็บโดยรวม อยู่ในระดบัมากที่สดุ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
ดา้นตรวจสอบคณุภาพเว็บ มีความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่สดุ เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้ พบวา่ มีลิงคใ์นเว็บไซตใ์หก้ดที่สามารถตรวจสอบความถกูตอ้งในเว็บไซตไ์ดท้นัที รองลงมา
มีการตรวจสอบการใชข้อ้มูลที่เที่ยงตรงและครบถว้น และ มีองคก์รในการตรวจสอบมาตราฐาน
ความถกูตอ้งของเว็บไซต ์อยู่ในระดบัมาก 

 
ตอนที ่ 3  การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัขอ้มลูดา้นสว่นประสมทางการตลาด7p  

ผลการวิเคราะหข์อ้งขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาด พบวา่ นกัท่องเที่ยวมี
ระดบัความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.52  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
นกัท่องเที่ยวมีความส าคญัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวม อยู่ใน

ระดบัมากที่สดุ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ นกัท่องเที่ยวมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่สดุทกุ
ขอ้ ไดแ้ก่ โรงแรมมีสภาพของหอ้งที่การตกแต่งสวยงามและสะอาดเรียบรอ้ย  โรงแรมมีสิ่งอ านวย
ความสะดวก เช่น ทีวี ตูเ้ย็น ไดรเ์ป่าผม และอื่นๆ โรงแรมมีช่ือเสียงเป็นที่รูจ้กั และโรงแรมมีประเภท
หอ้งพกัใหเ้ลือกหลากหลาย  

ดา้นราคา  
นกัท่องเที่ยวมีความส าคญัส่วนประสมการตลาดดา้นราคาโดยรวม อยู่ในระดบั

มากที่สดุ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่สดุทุกขอ้ 
ไดแ้ก่ ราคาหอ้งพกัของโรงแรม มีความคุม้ค่ากับเงินที่เสียไปและไดร้บับริการต่างๆของโรงแรมที่
คุม้ค่า รองลงมาคือ โรงแรมมีการก าหนดราคาของหอ้งพักที่แน่ชัดไม่มีการบวก และ โรงแรมมี
หอ้งพกัใหเ้ลือกหลายหลายราคา ตามระดบัของหอ้งที่นกัท่องเที่ยวตอ้งการ  

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
นกัท่องเที่ยวมีความส าคญัส่วนประสมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย

โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  
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นักท่องเที่ยวมีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ไดแ้ก่ ท าเลที่ตั้งของโรงแรม
เดินทางไดง้่ายมีความสะดวกสบาย เช่น ใกลก้บัรถไฟฟ้า และท าเลที่ตัง้ของโรงแรมอยู่ใกลส้ถานที่
ท่องเที่ยว รองลงมานกัท่องเที่ยวมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก คือ ท าเลของโรงแรมอยู่ใกลช้มุชน 
เช่น ตลาดนดั(ท าใหห้าของท่านไดง้่าย) 

ดา้นสง่เสรมิการตลาด 
นกัท่องเที่ยวมีความส าคญัส่วนประสมการตลาดดา้นส่งเสริมการตลาดโดยรวม 

อยู่ในระดบัมากที่สดุ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นกัท่องเที่ยวมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก
ที่สดุทกุขอ้ ไดแ้ก่ การจดัโปรโมชั่นราคาที่พกัพรอ้มอาหาร เช่น อาหารเชา้ บฟุเฟ่ตมื์อ้กลางวนั และ
อื่นๆ รองลงมา มีบรกิารรถรบัสง่ไปสนามบิน และมีการใหส้ว่นลดในการมาพกัในครัง้ถดัไป  

ดา้นบคุคล 
นกัท่องเที่ยวมีความส าคญัส่วนประสมการตลาดดา้นบคุคลโดยรวม อยู่ในระดบั

มากที่สดุ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นกัท่องเที่ยวมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่สดุ ไดแ้ก่ 
พนกังานบรกิารดว้ยความเต็มใจและรวดเรว็ พนกังานมีทกัษะและมีความรูใ้นการใหบ้ริการ และ 
พนักงานยิม้แยม้แจ่มใส สุภาพเป็นมิตร รองลงมานักท่องเที่ยวมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก 
พนกังานมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

ดา้นกระบวนการบรกิาร 
นักท่องเที่ยวมีความส าคัญส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการบริการ 

โดยรวม อยู่ในระดบัมากที่สดุ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความส าคญัอยู่ใน
ระดบัมากที่สดุทกุขอ้ ไดแ้ก่ ระบบการช าระเงินที่หลากหลายวิธี รองลงมาคือ มีระบบการส ารองที่
พกัที่หลากหลายช่องทาง และ มีการแบ่งสดัสว่นที่ชดัเจนและสะดวกสบาย  

ดา้นการสรา้งและน าเสนอ 
นักท่องเที่ยวมีความส าคัญส่วนประสมการตลาดดา้นการสรา้งและน าเสนอ 

โดยรวม อยู่ในระดบัมากที่สดุ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความส าคญัอยู่ใน
ระดบัมากที่สดุทกุขอ้ ไดแ้ก่ มีระบบการรกัษาความปลอดภยัที่ดี รองลงมาบรรยากาศรอบบรเิวณที่
พกัมีความเหมาะสม และ สภาพโรงแรมมีความพรอ้มใหบ้รกิาร  
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ตอนที่ 4  การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการ
ออนไลน ์

ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์
นกัท่องเที่ยวมีความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกบัในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรม

ผ่านบรกิารออนไลน ์อยู่ในระดบัใชแ้น่นอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.92 
ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชักชวนใหค้นรูจ้ักเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ

ออนไลน ์
นกัท่องเที่ยวมีความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกบัในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวน

ใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์อยู่ในระดบัแนะน าแน่นอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.64 
 

ส่วนที ่2  ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพือ่ท าการทดสอบสมมตฐิาน  
สมมติฐานข้อที ่1  นกัท่องเที่ยวที่มีดา้นประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ภูมิล  าเนา และประเภทโรงแรมที่แตกต่างกัน มีแนวโนม้การเลือกใช้
โรงแรมผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยวที่แตกตา่งกนั 

สมมติข้อที่ 1.1 นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้มการเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว แตกตา่งกนั จากการวิจยัสามารถสรุปไดด้งันี ้ 

นกัท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์
ของนกัท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์และดา้นใน
อนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยเพศหญิง มี
แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่
จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์และดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้น
รูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์มากกวา่เพศชาย 

สมมติข้อที่ 1.2 นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว แตกตา่งกนั จากการวิจยัสามารถสรุปไดด้งันี ้

1.นกัท่องเที่ยวที่มีอายแุตกต่างกนัมีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์
ของนักท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ แตกต่าง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยมีความแตกต่าง
รายคู ่ดงันี ้
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นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 18-25ปี มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนักท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์
มากกวา่นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัอาย ุ46ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.312 

นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 26-35ปี มีแนวโน้มการเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์
มากกวา่ นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัอาย ุ46ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.378 

นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 36-45ปี มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์
มากกวา่ นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัอาย ุ46ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.421 

2.นกัท่องเที่ยวที่มีอายแุตกต่างกนัมีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์
ของนกัท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บริการออนไลน ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้โดยมีความแตกต่างรายคู ่ดงันี ้

นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 18-25ปี มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนักท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชักชวนใหค้นรูจ้ักเลือกใช้
โรงแรมผ่านบริการออนไลน์มากกว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 46ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.486 

นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 26-35ปี มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนักท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชักชวนใหค้นรูจ้ักเลือกใช้
โรงแรมผ่านบริการออนไลน์มากกว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 46ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.578 

นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 36-45ปี มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนักท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชักชวนใหค้นรูจ้ักเลือกใช้
โรงแรมผ่านบริการออนไลน์มากกว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับอายุ 46ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.608 
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สมมติข้อที่ 1.3 นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแนวโน้มการเลือกใช้
โรงแรมผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยวแตกต่างกนั จากการวิจยัสามารถสรุปไดด้งันี ้

1.นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บริการออนไลนข์องนักท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลน ์แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
โดยมีความแตกต่างรายคู ่ดงันี ้

นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีมีแนวโนม้การเลือกใช้
โรงแรมผ่านบริการออนไลนข์องนักท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรม
ผ่านบริการออนไลน์นอ้ยกว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.238 

นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีมีแนวโนม้การเลือกใช้
โรงแรมผ่านบริการออนไลนข์องนักท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรม
ผ่านบรกิารออนไลนน์อ้ยกวา่ นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรี โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.252 

2.นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรูจ้ัก
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติข้อที่ 1.4  นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกันมีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยวที่แตกตา่งกนั จากการวิจยัสามารถสรุปไดด้งันี ้

1.นักท่องเที่ยวที่ มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ 
ไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

2.นกัท่องเที่ยวมีอายทุี่แตกต่างกนั มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์
ของนกัท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บริการออนไลนแ์ตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้โดยมีความแตกต่างรายคู ่ดงันี ้

นกัท่องเที่ยวที่มีอาชีพเป็นนกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม
ผ่านบริการออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กั
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เลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์นอ้ยกว่า นกัท่องเที่ยวที่มีอาชีพเป็นธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ/
เกษียณ/อื่นๆ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.352 

สมมติข้อที ่1.5  นกัท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีแนวโนม้การเลือกใช้
โรงแรมผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยวที่แตกตา่งกนั จากการวิจยัสามารถสรุปไดด้งันี ้

1.นักท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนมีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์
แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีความ
แตกตา่งรายคู ่ดงันี ้

นักท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ10,000-20,000บาทมี
แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่
จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์นอ้ยกว่า นกัท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน30,001บาท
ขึน้ไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.104 

2.นักท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม
ผ่านบริการออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กั
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติข้อที่ 1.6  นักท่องเที่ยวที่มีภูมิล  าเนาแตกต่างกันมีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม
ผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยวที่แตกตา่งกนั จากการวิจยัสามารถสรุปไดด้งันี ้

นกัท่องเที่ยวที่มีตามภมูิล  าเนามีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลนข์อง
นักท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ และดา้นใน
อนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรูจ้ักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์  ไม่
แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติข้อที่ 1.7  นักท่องเที่ยวที่ เลือกใช้ประเภทโรงแรมแตกต่างกันมีแนวโน้มการ
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนข์องนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน  จากการวิจัยสามารถสรุปได้
ดงันี ้

1.นักท่องเที่ยวที่เลือกใชป้ระเภทโรงแรม มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์
แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีความ
แตกตา่งรายคู ่ดงันี ้
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นักท่องเที่ยวที่เลือกประเภทโรงแรมแบบโรงแรมมีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม
ผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิาร
ออนไลนม์ากกวา่ นกัท่องเที่ยวที่เลือกประเภทโรงแรมแบบวิลลา/โฮลเทล โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.195 

2.นักท่องเที่ยวที่เลือกใชป้ระเภทโรงแรม มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรม
ผ่านบริการออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยมีความแตกต่างรายคู ่ดงันี ้

นักท่องเที่ยวที่เลือกประเภทโรงแรมแบบโรงแรมมีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม
ผ่านบริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยว  ในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรูจ้ัก
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ มากกว่า นกัท่องเที่ยวที่เลือกประเภทโรงแรมแบบวิลลา/โฮล
เทล โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.277 
 

สมมตฐิานข้อที ่2  คณุภาพของเว็บไซตป์ระกอบดว้ย รูปลกัษณก์ารออกแบบ ความเรว็
ในการเปิดเขา้ถึงเว็บ ตรวจสอบความถูกตอ้งการในการเขียนเว็บ ตรวจสอบลิงคเ์สีย รองรบัการ
เปิดผ่านอุปกรณ์โมบาย อายุของเว็บไซต  ์ความนิยมของเว็บไซต์ ตรวจสอบคุณภาพเว็บผ่าน มี
อิทธิพลตอ่แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์จ าแนกเป็นสมมติฐาน
ย่อย ดงันี ้

สมมติฐานที่ 2.1 คุณภาพของเว็บไซต์ มีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของ
นักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลน ์จากผลการวิจยั พบวา่ 

ผลการวิเคราะห ์คณุภาพเว็บไซตมี์อิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้รกิารโรงแรมของ
นักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลน ์พบว่า ดา้นรองรบัการเปิดผ่านอปุกรณ ์ดา้นรูปลกัษณ ์การออกแบบ และดา้นความนิยม
ของเว็บไซต ์มีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้รกิารโรงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์
ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้และสามารถรว่มท านายคณุภาพเว็บไซตมี์อิทธิพล
ต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมี
แนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์ไดร้อ้ยละ 10.3  
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สมมติฐานที่ 2.2 คุณภาพของเว็บไซต์ มีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของ
นักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนใหค้นรูจ้ัก
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์จากผลการวิจยั พบวา่ 

ผลการวิเคราะห ์คณุภาพเว็บไซตมี์อิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้รกิารโรงแรมของ
นักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนใหค้นรูจ้ัก
เลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ พบว่า พบว่า ด้านรองรบัการเปิดผ่านอุปกรณ์  และด้าน
รูปลักษณ์ การออกแบบ มีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่าน
บริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชักชวนใหค้นรูจ้ักเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บริการออนไลน์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้และ
สามารถร่วมท านายคุณภาพเว็บไซต์มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้บริการโรงแรมของ
นักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนใหค้นรูจ้ัก
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์ไดร้อ้ยละ 6.2  

 
สมมติฐานข้อที่ 3  ส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภัณฑ ์ราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่าย ส่งเสริมการขาย บุคคล กระบวนการบริการ การสรา้งและการน าเสนอ มีอิทธิพลต่อ
แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์จ าแนกเป็นสมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานที่ 3.1 ส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม
ของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิาร
ออนไลน ์จากผลการวิจยั พบวา่ 

ผลการวิเคราะห ์ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้ริการ
โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรม
ผ่านบริการออนไลน์ พบว่า  ด้านการสรา้งและการน าเสนอ  ด้านส่งเสริมการขาย  และด้าน
ผลิตภณัฑ  ์มีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์
ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้และสามารถรว่มท านายสว่นประสมทางการตลาดมี
อิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้รกิารโรงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์ดา้นในอนาคต
ท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์ไดร้อ้ยละ 11.1 
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สมมติฐานที่ 3.2 ส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม
ของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน์ ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กั
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลนจ์ากผลการวิจยั พบวา่ 

ผลการวิเคราะห ์ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้ริการ
โรงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนให้
คนรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์พบว่า ดา้นสง่เสรมิการขาย และดา้นการสรา้งและการ
น าเสนอ มีอิทธิพลตอ่แนวโนม้การเลือกใชบ้รกิารโรงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์ดา้น
ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้และสามารถรว่มท านายส่วน
ประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิาร
ออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชักชวนใหค้นรูจ้ักเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลน ์ไดร้อ้ยละ 6.9 
 

อภปิรายผลการศึกษา 
ผลจากการศึกษาวิจยัเรื่อง คณุภาพของเว็บไซตแ์ละส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพล

ต่อแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์มีประเด็นส าคญัที่สามารถ
น ามาอภิปรายผลไดด้งันี ้

สมมติฐานข้อที ่1  นกัท่องเที่ยวที่มีดา้นประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบั
การศกึษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ภมูิล  าเนา และประเภทโรงแรมที่แตกต่างกนั มีแนวโนม้การ
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยวที่แตกตา่งกนั จากผลการวิจยัพบวา่ 

1.นกัท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกนั มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์
ของนกัท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์และดา้นใน
อนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์แตกต่าง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยเพศหญิง มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิาร
ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ 
และดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์
มากกว่าเพศชาย เนื่องจากลกัษณะเพศหญิงเป็นที่ชอบเล่าประสบการณต์่างๆที่พบเจอมาใหก้บั
เพื่อนหรือคนอื่นมากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชลธิชา เตชวชัรมงคล (2559) การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม ระดับ 5 ดาว ในเขตพืน้ที่ อ  าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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พบว่า นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมระดบั 5 ดาว 
ในเขต พืน้ที่อ  าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรขีนัธต์่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2.นกัท่องเที่ยวที่มีอายแุตกต่างกนั มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์
ของนกัท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์และดา้นใน
อนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนักท่องเที่ยวที่มีระดบัอายุ18-25ปี 26-35ปี และ
36-45ปี มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมี
แนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ และดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน า
ชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์มากกว่านกัท่องเที่ยวที่มีระดบัอาย ุ46 ปีขึน้
ไป เนื่องจากในปัจจบุนัสภาพสงัคมและเทคโนโลยีที่มีการพฒันาตามยคุสมยั ส่งผลนกัท่องเที่ยว
ช่วงวยัรุ่นและวยัท างาน เขา้ถึงอินเตอร ์เทคโนโลยีไดร้วดเร็ว และชอบแชรห์รือเราประสบการณ์
ผ่านสื่อสงัคมออนไลน ์มากกว่านกัท่องเที่ยวที่มีระดบัอาย ุ46 ปีขึน้ไป ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ 
ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ ที่กล่าวไวว้่าผลิตภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม
ผูบ้รโิภคท่ีมีอาย ุแตกตา่งกนั นกัการตลาดจงึใชป้ระโยชนจ์ากอายเุป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์
ที่แตกต่างของส่วนตลาด นักการตลาดไดค้น้หาความตอ้งการของส่วนแบ่งการตลาดส่วนเล็ก 
(Niche market) โดยมุ่งหวงัความส าคญัที่ตลาดอายสุ่วนนัน้ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของดษุฎี 
เทียมเทศ บุญมาสงูทรง , สพุรรณีพรภกัดี, ปรุิหนุนนดั (2555) ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใน
การมาท่องเที่ยวซ า้ของนกัท่องเที่ยวใน อ าเภอวงัน า้เขียว จงัหวดันครราชสีมา พบว่านกัท่องเที่ยว 
ที่มีอายุต่างกัน มีผลต่อ ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการมาท่องเที่ ยวโดยปัจจัยที่มีอิทธิพลในการมา
ท่องเที่ยว ไดแ้กปั่จจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม และสงัคม  

3.นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บริการออนไลนข์องนักท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนแ์ตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัท่องเที่ยวที่มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บริการออนไลนข์องนักท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลน ์มากกว่านกัท่องเที่ยวที่มีระดบัการศกึษาต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรี เนื่องจากนกัท่องเที่ยว
ที่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีบางคนอาจจะเป็นนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งตอ้งเขา้เรียนเป็น
เวลา ท าใหมี้เวลานอ้ยกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดบัการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี และบางกลุ่มอาจ
ไม่ไดใ้ชอ้ปุกรณเ์ทคโนโลยี ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภทัรนิษฐ์ ภทัรวิศานตศ์รี (2562) ไดศ้กึษา
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ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวชาวไทย ศกึษากรณีของเกาะเมือง จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีระดับการ 
ตดัสินใจท่องเที่ยว ดา้นบคุลากร มากกวา่นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัการศกึษา ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี

นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่าน
บริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรูจ้ัก
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอาภาพร จิระวฒันภิญโญ(2552) ได้
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกที่พักประเภทรีสอรท์ของนักท่องเที่ยว  ในเขตอ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกันไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การเลือกที่พกัประเภทรีสอรท์ของนกัท่องเที่ยวในเขตอ าเภอปากช่องจงัหวดันครราชสีมา 

4.นักท่องเที่ยวที่ มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ 
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้  ซึ่ง
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของอาภาพร จิระวัฒนภิญโญ (2552) ไดศ้ึกษาพฤติกรรมการเลือกที่พัก
ประเภทรีสอรท์ของนกัท่องเที่ยว ในเขตอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา พบว่า นกัท่องเที่ยวที่
มีอาชีพแตกต่างกนัไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกที่พกัประเภทรีสอรท์ของนกัท่องเที่ยว
ในเขตอ าเภอปากช่องจงัหวดันครราชสีมา 

นกัท่องเที่ยวมีอาชีพที่แตกต่างกนั มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์
ของนกัท่องเที่ยวดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บริการออนไลนแ์ตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้โดยนกัท่องเที่ยวที่มีอาชีพเป็นนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรูจ้ัก
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์นอ้ยกว่า นกัท่องเที่ยวที่มีอาชีพเป็นธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ/
เกษียณ/อื่นๆ เนื่องจากนกัท่องเที่ยวที่มีอาชีพเป็นนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา เป็นช่วงวยัรุน่ช่วงเรียน
หนงัสือและไม่มีรายได ้ซึ่งต่างจากอาชีพธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ/เกษียณ/อื่นๆ ที่มีเวลามีสงัคม 
และมีรายไดท้ี่จะสามารถไปท่องเที่ยวได ้จึงท าใหมี้แนวโนม้จะแนะน าชักชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใช้
โรงแรมผ่านบรกิารออนไลนม์ากกว่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Kotler ที่บอกไวว้่าพฤติกรรมหลงั
การซือ้ (Post purchase behavior) เม่ือผู้บริโภคได้ตัดสินใจ  ซือ้ผลิตภัณฑ์หรือบริการไปแล้ว 
จะตอ้งมีการตรวจสอบถึงความส าคญัหลงัการซือ้ ซึ่งทางผูบ้ริโภค จะเปรียบเทียบคุณค่าที่ไดร้บั
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จากสิ่งที่เกิดขึน้จรงิกบัสิ่งที่ผูบ้รโิภคคาดหวงั ถา้สิ่งที่ผูบ้รโิภคไดร้บัสงูกว่า  ที่ไดค้าดหวงัไวผู้บ้รโิภค
จะเกิดความส าคญัซึง่น าไปสูก่ารซือ้ซ  า้หรือการบอกต่อ 

5.นักท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนมีแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  โดย
นักท่องเที่ยวที่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000-20,000 บาทมีแนวโน้มการ
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลนข์องนักท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใช้
โรงแรมผ่านบริการออนไลน์น้อยกว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึน้ไป 
เนื่องจากนกัท่องเที่ยวที่มีรายไดม้ากกวา่ 30,001บาทขึน้ไป มีรายไดท้ี่เยอะกวา่จงึท าใหมี้โอกาสได้
ท่องเที่ยวมากกว่าผูมี้รายไดน้อ้ย มีโอกาสในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมที่หลากหลาย และการ
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน ์ซึ่งสอดคลอ้งกับ ธันยช์นก ไกรสมุทร (2561) ไดศ้ึกษาส่วน
ประสมทางการตลาดเเละคณุภาพการใหบ้รกิารที่มีผลต่อเเนวโนม้พฤติกรรม  ผูบ้รโิภคในหา้งเทส
โกโ้ลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้รโิภคที่มีรายได1้0,001-20,000 บาท แนวโนม้พฤติกรรม
ผูบ้รโิภคในดา้นการกลบัมาซือ้สินคา้นอ้ยกวา่ ผูบ้รโิภคท่ีมีรายได4้0,001บาทขึน้ไป 

นกัท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่าน
บริการออนไลน์ของนักท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรูจ้ัก
เลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอาภาพร จิระวฒันภิญโญ(2552) ได้
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกที่พักประเภทรีสอรท์ของนักท่องเที่ยว  ในเขตอ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า นักท่องเที่ยวที่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกที่พกัประเภทรีสอรท์ของนกัท่องเที่ยวในเขตอ าเภอปากช่องจงัหวดันครราชสีมา 

6.นกัท่องเที่ยวที่มีตามภูมิล  าเนามีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์
ของนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ และดา้น
ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชักชวนใหค้นรูจ้ักเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์  ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภทัรนิษฐ์ ภทัรวิศานตศ์รี (2562) ไดศ้กึษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ศึกษากรณีของเกาะ  เมือง จังหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า 
นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจงัหวดัที่อยู่ปัจจุบนัต่างกนั มีระดบัการ ตดัสินใจท่องเที่ยว โดยภาพรวม 
และรายดา้นไม่แตกตา่งกนัผูว้ิจยัจงึสรุปผลความสอดคลอ้งกบั สมมติฐานการวิจยั 
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7.นักท่องเที่ยวที่เลือกใชป้ระเภทโรงแรม มีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลนข์องนักท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  โดย
นกัท่องเที่ยวที่เลือกประเภทโรงแรมแบบโรงแรมมีแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์
ของนกัท่องเที่ยว ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์มากกว่า 
นักท่องเที่ยวที่ เลือกประเภทโรงแรมแบบวิลลา/โฮลเทล  เนื่องจากปัจจุบันนักท่องเที่ยวได้มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารโรงแรมที่แตกต่างไปจากเดิม เนื่องจากสภาพสงัคมและเทคโนโลยีที่มี
การพฒันาตามยคุสมยั ท าใหน้กัท่องเที่ยวชอบความสะดวกสบาย และมีสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ 
 

สมมตฐิานข้อที ่2  คณุภาพของเว็บไซตป์ระกอบดว้ย รูปลกัษณก์ารออกแบบ ความเรว็
ในการเปิดเขา้ถึงเว็บ ตรวจสอบความถูกตอ้งการในการเขียนเว็บ ตรวจสอบลิงคเ์สีย รองรบัการ
เปิดผ่านอุปกรณ์โมบาย อายุของเว็บไซต  ์ความนิยมของเว็บไซต์ ตรวจสอบคุณภาพเว็บผ่าน มี
อิทธิพลตอ่แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์ 

คุณภาพของเว็บไซต์ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่าน
บริการออนไลน์ ด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์  และ
ออนไลน  ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชักชวนใหค้นรูจ้ักเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการ
ออนไลน ์ 

ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพเว็บไซตมี์อิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้ริการโรงแรม
ของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ โดยนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญด้านในอนาคตท่านมี
แนวโน้มที่จะเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ โดย ด้านรองรบัการเปิดผ่านอุปกรณ์  ด้าน
รูปลกัษณ ์การออกแบบ และดา้นความนิยมของเว็บไซต ์ส่วนดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะ
แนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์ดา้นรองรบัการเปิดผ่านอปุกรณ์ และ
ดา้นรูปลักษณ์ การออกแบบ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยท าใหแ้นวโนม้การเลือกใช้
บรกิารโรงแรมของนกัท่องเที่ยวไดเ้ปลี่ยนไปจากเดิม โดยนกัท่องเที่ยวไดมี้การวางแผนลว่งหนา้ใน
การท่องเที่ยวและการจองโรงแรมที่พกัผ่านเว็บไซตอ์อนไลน ์โดยเว็บไซตท์ี่เปิดใหบ้รกิารเหลา่นัน้จะ
ช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่นกัท่องเที่ยวในดา้นรายละเอียดขอ้มลู และราคารวมไปถึงสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่จะไดร้บัจากโรงแรมต่างๆ ซึ่งนกัท่องเที่ยวสามารถเลือกจองโรงแรมไดท้กุที่ ทกุเวลา 
ไม่ว่าจะอยู่บา้นหรือแมก้ระทั่งที่ท  างาน เพียงแค่เช่ือมต่ออินเตอรไ์ด ้ดังนั้นการจองโรงแรมผ่าน
บริการออนไลนข์องนกัท่องเที่ยวจะใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัคณุภาพของเว็บไซต์ ซึ่งสอดคลอ้งกบั
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ทฤษฎีของ Qingjin Fan และคณะ (2013) (Techno In Trend, 2557) ที่กล่าวถึงแนวคิดคุณภาพ
เว็บไซต ์คือ แนวคิดที่มีมิติที่หลากหลายที่เก่ียวกบัเว็บไซต ์ดงันัน้จะตอ้งใชก้ารวดัคณุภาพเว็บไซต ์
ซึ่งประกอบดว้ย รูปลกัษณ ์การออกแบบ ความเรว็ในการเปิดเขา้ถึงเว็บ ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
ตรวจสอบลิงคเ์สีย รองรบัการเปิดผ่านอปุกรณโ์มบาย อายขุองเว็บไซต ์และความนิยมของเว็บไซต์
มีผลต่อการเลือกใชบ้รกิารโรงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านเว็บไซตอ์อนไลน ์
 

สมมติฐานข้อที่ 3  ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย ส่งเสริมการขาย บุคคล กระบวนการบริการ การสรา้งและการน าเสนอ มี
อิทธิพลตอ่แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์ 

ผลการวิจยัพบว่า สว่นประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชบ้รกิาร
โรงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน ์ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรม
ผ่านบรกิารออนไลน ์โดย ดา้นการสรา้งและการน าเสนอ ดา้นส่งเสรมิการขาย และดา้นผลิตภณัฑ ์
ส่วนด้านในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนให้คนรูจ้ักเลือกใช้โรงแรมผ่านบริการ
ออนไลน์ ด้านส่งเสริมการขาย  และด้านการสร้างและการน าเสนอ  เนื่ องจากในปัจจุบัน
อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศไดมี้บทบาทส าคญัต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก  และมี
รายไดจ้ากการท่องเที่ยวติดอันดับ1ของเอเชีย  จึงท าใหธุ้รกิจโรงแรมมีบริษัทจ านวนมากที่เปิด
ใหบ้รกิารจองโรงแรมผ่านบรกิารออนไลนใ์หแ้ก่นกัท่องเที่ยวที่ตอ้งการใชบ้รกิารจองโรงแรม ในดา้น
รายละเอียดขอ้มลูที่พกั และราคาโปรโมชั่นรวมไปถึงสิ่งอ านวยความสะดวกที่จะไดร้บัจากโรงแรม
ต่างๆ ซึ่งสอดคลอ้งกับทฤษฎีของศิริวรรณ เสรีรตัน ์และ ศุภร เสรีรตัน ์(2552) และอดุลย ์จาตุรง
คกุล (2553) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล 
กระบวนการ และทางกายภาพ โดยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทั้ง 7 ส่วนประสมนี ้ ผู้
ใหบ้ริการจะตอ้งเลือกใหค้วามสนใจและจดัล าดบัความส าคญั ใหถู้กตอ้ง จึงจะสรา้งความสนใจ 
ความพงึพอใจและกระตุน้การตดัสินใจของผูบ้รโิภค  ประกอบไปดว้ยเครื่องมือเหลา่นี ้ 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย 
จากผลการวิจัยเรื่อง คุณภาพของเว็บไซตแ์ละส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อ

แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้
1. ผูป้ระกอบการควรจดัท ากลยทุธท์างการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

นกัท่องเที่ยวเพศหญิง อายรุะหว่าง 18-45 ปี ระดบัปรญิญาตรีหรือเทียบเท่าขึน้ไป ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ/เกษียณ/อื่นๆ มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,001บาทขึน้ไป และ
เลือกใชบ้ริการโรงแรม เนื่องจากกลุม่นกัท่องเที่ยวกลุ่มนี ้มีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรม
ของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์มากที่สดุ 

2.คณุภาพเว็บไซตใ์นการใหบ้รกิารออนไลนใ์นมมุมองของนกัท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อ
แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ ไดแ้ก่ ดา้นรองรบัการเปิดผ่าน
อปุกรณ ์ดา้นรูปลกัษณ ์การออกแบบ และดา้นความนิยมของเว็บไซต ์โดยควรมุ่งใหค้วามส าคญั
แต่ละดา้นดงันี ้

2.1 ด้านความนิยมของเว็บไซต์ จากผลการวิจัยในมุมของนักท่องเที่ยวมีต่อ
แนวโนม้ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน ์พบว่า นกัท่องเที่ยวให้
ความส าคญั ไดแ้ก่ เว็บไซตโ์รงแรมส่วนใหญ่เป็นที่นิยม รูจ้กัของคนทั่วไป มีความทนัสมยั และอบั
เดตขอ้มลูอยู่ตลอด ดังนัน้ผูป้ระกอบการหรือนักพัฒนาเว็บไซตค์วรวางแผนปรบัปรุง แกไ้ข และ
พฒันาเว็บไซตเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว 

2.2 ดา้นรูปลักษณ์การออกแบบ จากผลการวิจัยในมุมของนักท่องเที่ยวมีต่อ
แนวโนม้ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์และดา้นในอนาคตท่าน
มีแนวโน้มที่จะแนะน าชักชวนใหค้นรูจ้ักเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ ผูป้ระกอบควรให้
ความส าคญัในการวางแผนกลยทุธใ์นการท าธุรกิจ เพราะเว็บไซตมี์ดีไซนท์ี่สวยงาม สีที่ใชม้องเห็น
เด่นชัด จดจ าไดง้่าย มีรูปภาพโรงแรมประกอบเนือ้หาที่ชัดเจน และง่ายต่อการจองโรงแรม มี
อิทธิพลตอ่แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์

2.3 ด้านรองรับการเปิดผ่านอุปกรณ์ โมบาย จากผลการวิจัยในมุมของ
นกัท่องเที่ยวมีต่อแนวโนม้ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน ์และ
ดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชักชวนใหค้นรูจ้ักเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ 
เพื่อเป็นประโยชนต์่อธุรกิจผู้ประกอบควรใหค้วามส าคัญ เพราะปัจจุบันประเทศไทยมีผูใ้นงาน
อินเตอรเ์น็ตเพิ่มขึน้ทกุๆปี การที่ธุรกิจโรงแรม สามารถรองรบัจองโรงแรมผ่านอปุกรณโ์มบาย จะท า
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ใหธุ้รกิจโรงแรมเติบโตไดม้ากขึน้ เนื่องจากการรองรบัการเปิดผ่านอปุกรณโ์มบายโรงแรมมีอิทธิพล
ต่อแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์

3.ผูป้ระกอบการควรจะมีการพฒันาปรบัปรุงส่วนประสมทางการตลาดใหส้อดคลอ้ง
กบัมมุมองของนกัท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิาร
ออนไลน ์ไดแ้ก่ ดา้นการสรา้งและการน าเสนอ ดา้นส่งเสริมการขาย และดา้นผลิตภณัฑ ์โดยควร
มุ่งใหค้วามส าคญัแต่ละดา้นดงันี ้

3.1 ดา้นการสรา้งและการน าเสนอ จากผลการวิจยัในมมุของนักท่องเที่ยวมีต่อ
แนวโนม้ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์และดา้นในอนาคตท่าน
มีแนวโนม้ที่จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ ผูป้ระกอบการตอ้งให้
ความส าคัญในการบริหารวางแผน และพัฒนา ด้านกายภาพของโรงแรมที่ ให้บริการแก่
นกัท่องเที่ยว เช่น โรงแรมระบบการรกัษาความปลอดภยัที่ดี บรรยากาศรอบบริเวณที่พกัมีความ
เงียบสงบ และโรงแรมมีความพรอ้มใหบ้รกิาร เป็นตน้ เพราะ ปัจจยัดา้นการสรา้งและการน าเสนอ 
มีอิทธิพลตอ่แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์

3.2 ดา้นส่งเสรมิการขาย จากผลการวิจยัในมมุของนกัท่องเที่ยวมีต่อแนวโนม้ใน
อนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์และดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่
จะแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน์ ผูป้ระกอบการควรจดัการสง่เสริม
การขาย และสิทธิพิเศษโปรโมชั่นต่างๆในการเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน ์รวมถึงการ
ประชาสมัพนัธอ์ย่างต่อเนื่อง เช่น การจดัโปรโมชั่นราคาที่พกัพรอ้มอาหาร มีการใหส้่วนลดในการ
มาพกัในครัง้ถัดไป มีบริการรถรบัส่งไปสนามบิน จะท าใหธุ้รกิจโรงแรมมียอดขายเติบโตมากขึน้ 
และนกัท่องเที่ยวที่มาใชบ้รกิารมากขึน้ เนื่องจากมีการสิทธิพิเศษที่ใหม้ากกว่าและสว่นลดค่าที่พกั
โรมแรมในครัง้ถดัไป มีอิทธิพลตอ่แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์

3.3 ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการวิจัยในมุมของนักท่องเที่ยวมีต่อแนวโน้มใน
อนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์และดา้นในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่
จะแนะน าชักชวนใหค้นรูจ้กัเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์ ผูป้ระกอบการควรปรบัปรุงและ
พฒันาโรงแรม เช่น โรงแรมมีสภาพของหอ้งที่การตกแต่งสวยงามและสะอาด มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่นักท่องเที่ยว และประเภทหอ้งพกัใหเ้ลือกหลากหลายมีการแบ่งชัน้ส  าหรบัสาวโสด 
เนื่องจากผลการวิจยัครัง้พบว่าเพศหญิงมีแนวโนม้จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลน ์มากกว่า
เพศชาย มีอิทธิพลตอ่แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
จากการศกึษาวิจยัเรื่อง คณุภาพของเว็บไซตแ์ละส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อ

แนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารออนไลน ์ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะน าในการท า
วิจยัครัง้ตอ่ไป ดงันี ้

1. ควรศกึษาทศันคติและความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวที่เคยจองโรงแรมผ่านบรกิาร
ออนไลน ์ในดา้นรูปลกัษณก์ารออกแบบ ดา้นความนิยมของเว็บไซต ์และดา้นรองรบัการเปิดผ่าน
อปุกรณโ์มบาย เพื่อทราบวา่นกัท่องเที่ยวมีทศันคติ และความตอ้งการอย่างไร 

2. ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อแนวโน้มการเลือกใช้โรงแรมของ
นักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ เช่น ไลฟ์สไตลข์องนักท่องเที่ยวส่งผลต่อแนวโนม้การเลือกใช้
โรงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุง และพฒันาโรงแรม
ใหต้อบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว 

3.ในการศึกษาวิจัยครัง้ต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวใหก้ารเลือกใช้
โรงแรมผ่านบริการออนไลน์ และควรศึกษากลุ่มเป้าหมายที่กวา้งขึน้ เช่น กลุ่มเป้าหมายคือ
นกัท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึง่จะไดข้อ้มลูที่ครอบครุมมากกวา่จะสามารถน ามาปรบัปรุงพฒันาใน
การวางแผนกลยุทธท์างตลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวนกัท่องเที่ยว และมี
ประสิทธิภาพในการแข่งในตลาดได ้
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แบบสอบถาม 
เรื่อง คุณภาพของเว็บไซต์และส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการ

เลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเที่ยวผ่านบรกิารเว็บไซต ์
แบบสอบถามฉบับนี ้จัดท าขึน้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการท าวิจัยของนิสิตปริญญาโท 

หลกัสตูรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษา
คณุภาพของเว็บไซตแ์ละส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมของ
นักท่องเที่ยวผ่านบริการออนไลน์ โดยข้อมูลในแบบสอบถามจะน ามาใช้ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการให้บริการของโรงแรม ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณอย่างสูงที่สละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามนี ้

แบบสอบถามประกอบดว้ยค าถาม 4 สว่นดงันี ้
สว่นที่ 1 ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์
สว่นที่ 2 เก่ียวกบัขอ้มลูดา้นคณุภาพของเว็บไซต ์
สว่นที่ 3 เก่ียวกบัขอ้มลูดา้นสว่นประสมทางการตลาด7p 
สว่นที่ 4 ขอ้มลูเก่ียวกบัแนวโนม้การเลือกใชบ้รกิารโรงแรมของนกัท่องเที่ยว 

ขอ้ชีแ้จง กรุณาท าเครื่องหมาย ในขอ้ที่ตรงกบัความเป็นจรงิและในช่องที่ตรงกบัความ
คิดเห็นของท่านมากที่สดุ 
ค าถามคัดกรอง 

1.1ท่านเคยจองโรงแรมผ่านเว็บไซตห์รอืไม่  
          เคย                                ไม่เคย 
**ถา้ไม่เคยจองโรงแรมผ่านเว็บไซต(์ขออนญุาตจบแบบสอบถาม)** 
 

สว่นที่ 1 ขอ้มลูสว่นบคุคล 
2.1เพศ  

ชาย   หญิง 
2.2อายุ 

18-25 ปี  26-35 ปี  36-45 ปี 
46-55ปี   56 ปีขึน้ไป 

2.3ระดับการศึกษา 
ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี        ปรญิญาตร/ีปวส 
สงูกวา่ปรญิญาตร ี
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2.4อาชีพ 
นกัเรยีน/นิสิต/นกัศกึษา                      พนกังานบรษัิทเอกชน    
ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ             ธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ 
เกษียณอาย ุ                                        อื่น ๆ โปรดระบ ุ....................... 

2.5รายได้เฉลี่ย 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั10,000          10,001-20,000บาท 
20,001-30,000 บาท  30,001 ขึน้ไป 

2.6ภมิูล าเนา 
                                    ภาคกลาง   ภาคใต ้              ภาคเหนือ 
                                    ภาคอีสาน                              

2.7ทา่นจองโรงแรมประเภทไหนมากทีสุ่ด 
                                    โรงแรม                          รีสอรท์               อพารท์เมน้ 
                                    วิลลา                              โฮสเทล 
 
สว่นที่ 2 เก่ียวกบัขอ้มลูดา้นคณุภาพของเว็บไซต ์
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย       ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
 
คุณภาพของเว็บไซตม์ีอิทธิพลต่อ

พฤตกิรรมการเลือกใช้บริการโรงแรม
ของนักทอ่งเทีย่วเว็บไซต ์

ระดับความส าคัญ 
มาก
ที่สดุ 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที่สดุ 

ด้านรูปลักษณก์ารออกแบบเว็บไซต ์ 
1. เว็บไซตมี์ดีไซนท์ี่สวยงาม สทีี่ใช้

มองเหน็เดน่ชดั จดจ าไดง้่าย เชน่
หนา้เว็บเพจมีสีที่ใชค้ือสีแดงเดน่ 
และจดจ าไดง้่าย 

     

2. เว็บไซตมี์รูปภาพโรงแรมประกอบ
เนือ้หาท่ีชดัเจน 

     

3. เว็บไซตอ์อกแบบใหใ้ชง้านงา่ยและ
เขา้ถึงเมนขูอ้มลูใหก้ารจองท่ีพกั
ต่างๆไม่ซบัซอ้น 
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คุณภาพของเว็บไซตม์ีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการเลือกใช้บริการโรงแรม

ของนักทอ่งเทีย่วเว็บไซต ์

ระดับความส าคัญ 
มาก
ที่สดุ 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที่สดุ 

ด้านความเร็วในการเปิดเข้าถงึเว็บไซต ์
1. ความเรว็ในการเปิด-ปิดส าคญัต่อ

การเลือกใชบ้รกิารเว็บไซตใ์นการ
จองโรงแรม 

     

2. ในการเขา้ใชง้านเว็บไซตใ์ช้
ระยะเวลาในการเปิด-ปิดหนา้ในแต่
ละหนา้เว็บไมเ่กิน5-10วินาท ี

     

3. สะดวกในการใชแ้ละการเขา้ถึง เช่น 
การจองโรงแรมผ่านเว็บไซตค์วรจะ
เขา้ถึงไดง้่าย กดคน้หาชื่อโรงแรม
แลว้เลือกวนั จากนัน้คน้หาไดท้นัที 

     

ด้านตรวจสอบความถูกต้องการในการเขียนเว็บ 
1. มีองคก์รในการตรวจสอบ

มาตราฐานความถกูตอ้งของ
เว็บไซต ์

     

2. มีการตรวจสอบการใชข้อ้มลูที่
เที่ยงตรงและครบถว้น 

     

3. มีลิงคใ์นเว็บไซตใ์หก้ดที่สามารถ
ตรวจสอบความถกูตอ้งในเวบ็ไซต์
ไดท้นัที 

     

ด้านตรวจสอบลิงคเ์สีย 
1. เว็บไซตส์ามารถใหผู้ใ้ชง้านแจง้

ปัญหาลิงคเ์สยีได ้
     

2. ทางดา้นเว็บไซตค์วรจะมีหน่วยงาน
ที่คอยเช็คปัญหา 

     

3. มีการแกปั้ญหาลิงคเ์สียภายใน1ชม.      
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คุณภาพของเว็บไซตม์ีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการเลือกใช้บริการโรงแรม
ของนักทอ่งเทีย่วเว็บไซต ์

ระดับความส าคัญ 
มาก
ที่สดุ 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที่สดุ 

ด้านรองรับการเปิดผ่านอุปกรณโ์มบาย 
1. เว็บไซตโ์รงแรมสามารถรองรบัการ

จองโรงแรมผ่านอปุกรณโ์มบาย 
     

2. เว็บไซตมี์แอปพลิเคชนัเป็นของ
เว็บไซตเ์องท่ีสามารถรองรบั
อปุกรณโ์มบายทัง้IOS /ANDROID 

     

3. อปุกรณโ์มบายลส์ามารถเขา้ถึงการ
บรกิารไดง้่าย ขัน้ตอนในการ
ใหบ้รกิารมีความคลอ่งตวั ไม่ยุ่งยาก 
ซบัซอ้นใหบ้รกิารมีความคลอ่งตวั 
ไม่ยุ่งยาก ซบัซอ้น 

     

ด้านอายุของเว็บไซต ์
1. มีการแสดงอายขุองเว็บไซตใ์นหนา้

เว็บเพจ 
     

2. เว็บไซตท์ี่มีอายกุารใชง้านมาอย่าง
ยาวนาน จะแสดงถึงความ
น่าเช่ือถือและความมั่นคง 

     

3. เว็บไซตมี์การพฒันาใหท้นัสมยั มี
ขอ้มลูที่ถกูตอ้งและครบถว้น 

     

ด้านความนิยมของเว็บไซต ์
1. เว็บไซตโ์รงแรมเป็นท่ีรูจ้กัของคน

ทั่วไป 
     

2. เว็บไซตโ์รงแรมมีความทนัสมยัและ
อบัเดตขอ้มลูอยู่ตลอด 

     

3. เว็บไซตโ์รงแรมเป็นเว็บไซตท์ี่
นกัท่องเที่ยวสว่นใหญ่นิยมใชง้าน 
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สว่นที่ 3 เก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาด 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย       ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการโรงแรมของนักทอ่งเทีย่ว

เว็บไซต ์

ระดับความส าคัญ 
มาก
ที่สดุ 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที่สดุ 

ด้านผลิตภณัฑ ์
1. โรงแรมมีช่ือเสยีงเป็นที่รูจ้กั      
2. โรงแรมมีประเภทหอ้งพกัใหเ้ลือก

หลากหลาย เช่น มีการแบ่งชัน้
ส  าหรบัสาวโสด มีรูปแบบหอ้ง
หลายๆแบบใหเ้ลือกและขนาดท่ี
หลากหลาย 

     

3. โรงแรมมีสภาพของหอ้งที่การ
ตกแตง่สวยงามและสะอาด
เรียบรอ้ย 

     

4. โรงแรมมีสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น ทีวี ตูเ้ย็น ไดรเ์ป่าผม และอื่นๆ 

     

ด้านราคา 
1. โรงแรมมีหอ้งพกัใหเ้ลือกหลาย

หลายราคา ตามระดบัของหอ้งที่
นกัท่องเที่ยวตอ้งการ 

     

2. โรงแรมมีการก าหนดราคาของ
หอ้งพกัท่ีแน่ชดัไม่มีการบวก 

     

3. ราคาหอ้งพกัของโรงแรม มีความ
คุม้ค่ากบัเงินที่เสียไปและไดร้บั
บรกิารตา่งๆของโรงแรมที่คุม้ค่า 

     

ด้านสถานที ่
1. ท าเลท่ีตัง้ของโรงแรมอยู่ใกล้

สถานที่ท่องเที่ยว 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการโรงแรมของนักทอ่งเทีย่ว

เว็บไซต ์

ระดับความส าคัญ 
มาก
ที่สดุ 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที่สดุ 

ด้านสถานที ่
2. ท าเลท่ีตัง้ของโรงแรมเดินทางได้

ง่ายมีความสะดวกสบาย เชน่ ใกล้
กบัรถไฟฟา้  

     

3. ท าเลของโรงแรมอยู่ใกลช้มุชน เชน่ 
ตลาดนดั(ท าใหห้าของท่านไดง้่าย) 
และอื่นๆ 

     

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
1. การจดัโปรโมชั่นราคาท่ีพกัพรอ้ม

อาหาร เชน่ อาหารเชา้ บฟุเฟ่ตมื์อ้
กลางวนั และอื่นๆ 

     

2. มีการใหส้ว่นลดในการมาพกัในครัง้
ถดัไป 

     

3. มีบรกิารรถรบัสง่ไปสนามบนิ      
ด้านบุคลากร 
1. พนกังานยิม้แยม้แจ่มใส สภุาพเป็น

มิตร 
     

2. พนกังานบรกิารดว้ยความเต็มใจ
และรวดเรว็ 

     

3. พนกังานมีทกัษะและมีความรูใ้น
การใหบ้รกิาร เช่น พนงังานตอ้งรู ้
แถวที่พกัมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไร 

     

4. พนกังานมีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ เช่น 
ภาษาองักฤษและภาษาจีน 
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คุณภาพของเว็บไซตม์ีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการเลือกใช้บริการโรงแรม
ของนักทอ่งเทีย่วเว็บไซต ์

ระดับความส าคัญ 
มาก
ที่สดุ 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที่สดุ 

ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
1. มีระบบการรกัษาความปลอดภยัที่

ดี เช่น ทางเขา้-ออก กลอ้งวงจรปิด 
และระบบปอ้งกนัอคัคีภยั 

     

2. บรรยากาศรอบบรเิวณที่พกัมีความ
เหมาะสม เช่น มีความเงียบสงบ 

     

3. สภาพโรงแรมมีความพรอ้ม
ใหบ้รกิาร 

     

ด้านกระบวนการ 
1. มีระบบการช าระเงินที่หลากหลาย

วิธี เช่น เงนิสด บตัรเครดิต โอนเงิน 
พรอ้มเพย ์

     

2. มีระบบการส ารองที่พกัที่
หลากหลาย เช่น หนา้เคานเ์ตอร ์
ทางโทรศพัท ์อินเตอรเ์น็ต และ 
อื่นๆ 

     

3. มีการแบ่งสดัสว่นที่ชดัเจนและ
สะดวกสบาย เช่น มีที่จดัรถที่เป็น
สดัสว่น แบง่โซนสว่นกลางนั่ง
พกัผ่อน 
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สว่นที่ 4 ขอ้มลูเก่ียวกบัแนวโนม้การเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย        ลงในช่อง………ที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ 
 
4.1 ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะเลือกใชโ้รงแรมผ่านบรกิารออนไลนอ์ีกหรอืไม่ 
ใชแ้น่นอน ……… : ……… : ……… : ……… : ……… ไม่ใชแ้น่นอน 
                      5           4           3            2            1      
 
4.2 ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะน าชักชวนใหค้นรูจ้ักเลือกใชโ้รงแรมผ่านบริการออนไลน์
หรอืไม่ 
แนะน าแน่นอน ……… : ……… : ……… : ……… : ……… ไม่แนะน าแน่นอน 
                             5          4             3           2            1         
**ขอบพระคณุท่ีท่านใหค้วามรว่มมือในการตอบแบบสอบถาม** 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล เลอเลิศ หวงัเอกสกลุ 
วัน เดอืน ปี เกิด 17 กรกฎาคม 2539 
สถานทีเ่กิด จงัหวดัสงขลา 
วุฒกิารศึกษา คณะบรหิารธรุกิจ สาขาวิชาการประกอบการ  

จาก มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  
เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน จงัหวดักรุงเทพมหานคร   
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