
ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจองห้องพกัผ่านระบบออนไลน์                                  
ของประชากรในอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

บทคดัย่อ 
 การค้นควา้อิสระเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจองห้องพกัผ่านระบบ
ออนไลน์ ของประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราชมีวตัถุประสงค 1.) เพื่อศึกษาปัจจยัลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ ดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการจองห้องพกั
ผ่านระบบออนไลน์ 2.) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
จองห้องพกัผ่านระบบออนไลน์ โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรในอ าเภอเมือง จังหวดั
นครศรีธรรมราชท่ีอยูใ่นวยัท างานตั้งแต่อาย ุ18-45 ปี และ กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้มีอาย ุ18-45 ปี ท่ีเคยใชบ้ริการจอง
ห้องพกัผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 400 คน โดยน ามีการเอาแบบสอบถามแบบท่ีมีความเช่ือมัน่ในระดบั
0.935 มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษาในคร้ังน้ี และน ามาวิเคราะห์สถิติดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
ผลการศึกษาขอ้มูล ดา้นประชากรศาสาตร์ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีจ านวน 
และรองลงมาคือ เพศชาย 0 ส่วนใหญ่มีอายุ21-30 ปี รองลงมาคือ อายุ 31-40 อายุ 41-45 ปี และอายุ18-20 ปี 
ตามล าดับ  มีการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี รองลงมาคือระดับมัธยมปลาย/ปวช. ระดับ
อนุปริญญา/ปวส. ระดบัปริญญาโท มีจ านวน 45 ราย  และระดบัสูงกว่าปริญญา ตามล าดบั อาชีพส่วนใหญ่ 
เป็นพนักงานบริษทัเอกชน รองลงมาคือ เจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
นิสิต/นักศึกษา ตามล าดับ รายได้ส่วนใหญ่แลว้จะอยู่ในช่วง 15,001 – 30,000บาท รองลงมามีรายได้อยู่
ในช่วง ต ่ากวา่ 15,001 บาท  มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 30,001–50,000 บาท มี และมีรายไดอ้ยูใ่นช่วง50,001บาทขึ้น  
ตามล าดบั   ผลการวิเคราะห์พบวา่ เพศกบัการตดัสินใชบ้ริการจองหอ้งพกัผา่นระบบออนไลน์ของ ประชากร
ในอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช  พบวา่ การตดัสินใจใชบ้ริการจ าแนกตามเพศ ค่า Sig เท่ากบั .393 ซ่ึง
มากกว่าค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่า เพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
จองห้องพกัผ่านระบบออนไลน์ท่ีแตกต่างกัน อายุกับการการตดัสินใจใช้บริการจองห้องพกัผ่านระบบ
ออนไลน์ของประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช การตดัสินใจใช้บริการจ าแนกตามอายุ ค่า 
Sig เท่ากบั .180 ซ่ึงมากกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจบริการจองหอ้งพกัผา่นระบบออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั  ระดบัการศึกษากบัการตดัสินใจใชบ้ริการจอง
ห้องพกัผ่านระบบออนไลน์ของประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช  การตดัสินใจใช้บริการ
จ าแนกตามระดบัการศึกษา ค่า Sig เท่ากบั .976ซ่ึงมากกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่า ระดบั
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริการจองห้องพกัผ่านระบบออนไลน์ท่ีแตกต่างกัน  
การตดัสินใจใช้บริการจ าแนกตามอาชีพ ค่า Sig เท่ากบั .420 ซ่ึงมากกว่าค่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



แสดงว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริการจองห้องพกัผ่านระบบออนไลน์ท่ีแตกต่าง
กนั  รายไดก้บัการตดัสินใจใชบ้ริการจองห้องพกัผ่านระบบออนไลน์ของประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช  การตดัสินใจใชบ้ริการจ าแนกตามรายไดค้่า Sig เท่ากบั .0.17 ซ่ึงมากกว่าค่านยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่า รายไดท่ี้แตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริการจองห้องพกัผ่านระบบ
ออนไลน์ท่ีแตกต่างกัน และด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7’P) พบว่า ประชากรศาสตร์ให้
ความส าคญัในเร่ืองของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์รองลงมาคอปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นบคลา
กรและ ดา้นขบวนการ/การบริการ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นกายภาพ  และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ตามล าดบั 
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Abstract 

  Independent research on  Factors influencing the decision to use the online hotel reservation service 
of the population in the Muang district  Nakhon Si Thammarat Province has objectives 1 . )  To study the 
demographic factors of sex, age, education level.  And the income that influences the decision to use the 
online hotel reservation service 2.) To study the factors of online marketing mix that influence the decision 
to use the online hotel reservation service with the population and sample  population  at Nakhon Si 
Thammarat Province, who is working age from 18-45 years old and a sample of people aged 18-45 years 
who have used online hotel booking service of 400  people, using a questionnaire confidence at the level  
0.935  Used as a tool in this study.  And analyzed Statistics with a computer program  Data Study Results  
Population  It was found that most of the respondents were female  and followed by 0 males, most of them 
aged 21-30 years, followed by age 31-40, 41-45 years old and 18-20 years old, respectively.  Most of the 
studies are at the bachelor's level.  Followed by a high school / vocational certificate.  Diploma / Diploma 
level  Master's degrees number 45  and post-graduate degrees, respectively, most occupations.  They are 
employees of a private company, followed by business owners / freelancers.  Civil servants / state enterprise 
employees and students, respectively, their income is mostly in the range of 15,001 - 30,000 baht, followed 
by their income in the range below 15 ,001 baht.  had income in the range 30 ,001–50 ,000 baht and had 
income in the range of 50,001 baht up respectively.  Gender with judgment. Use the online booking service 
of  City population  Nakhon Si Thammarat Province found that the decision to use the service by sex was 
.393 , which is more than the statistical significance of 0 .05 , indicating that different genders did not 
influence the decision to use different online hotel reservations.  Age and the decision to use the online 
booking service for the population of the city district.  Nakhon Si Thammarat Province Age-based decision 
making. A Sig of .180 , which is more than the statistical significance of 0.05 , indicates that different ages 
do not influence different online hotel booking decisions.  Education level and the decision to use the online 
hotel booking service for the population of Muang District.  Nakhon Si Thammarat Province  The decision 
to use the service by education level, a Sig of .976, which is greater than the statistical significance of 0.05, 
indicates that different education levels did not influence different online booking services decisions. 
Occupation decisions A Sig of .420 , which is more than the statistical significance of 0 .05 , indicates that 
different occupations do not influence different online booking services decisions.  Income and Decision to 
Use Online Hotel Reservation Service for the Population of Muang District  Nakhon Si Thammarat Province  
Revenue classification, a Sig of .0.17, which is more than the statistical significance of 0.05, indicates that 
different incomes do not influence different online hotel booking decisions. And in terms of marketing mix 



factors (7 ’ P), it was found that demographics focus on product factors.  Followed by the factor of 
distribution channels  Personnel factors and  Movement / service  Price factor  Physical factor  And 
marketing promotion factors, respectively 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



บทน า 

1.1ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

 ประเทศไทยส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการท่องเท่ียวในประเทศเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทุก
ภูมิภาค กลาง เหนือ ใต ้อีสาน ท่ีมีแหละท่องเท่ียวในประเทศ เพราะเป็นอุสากรรมท่ีมีรายไดใ้ห้กบัประเทศ
ไทยมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัอุสาหกรรมอ่ืน ๆซ่ึงท าให้นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ในแต่ละปี มีการเดินทาง 
มาท่องเท่ียวในสถานท่ีต่าง กระตุน้ให้เศรษฐกิจมีการหมุนเวียน ท าให้ธุรกิจดา้นต่างๆ มีการเติบโตจากดา้น
การท่องเท่ียวเพิ่มมากยิง่ขึ้น 

   จากการเปิดเผยว่า นายยุทธศกัด์ิ  สุภสร  ผูว้่าการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (  ททท. )  ภาคการ
ท่องเท่ียว มีเป้าหมายการขบัเคล่ือนท่ีมีเป้าหมายทั้งนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ และนักท่องเท่ียวในประเทศ 
รวม 3.4 ลา้นลา้นคน แบ่งเป็นรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ไม่ต ่ากว่า 10%จากปี 2561 ปิดไปท่ี 2.01 ลา้น
ลา้นบบาท จากจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ 40 ลา้นคน เพิ่มจาก 38 คนในปี2561   จ านวน นักท่องเท่ียว
ต่างชาติ 40 ลา้นคน เพิ่มขึ้นจาก 38 ลา้นคนในปี 2561  ขณะท่ีตลาดท่องเท่ียวไทยคาด  ว่าสามารถสร้าง
รายไดเ้ติบโตราว 10% จาก 1.03 ลา้นลา้นบาท ในปี 2562  มีเป้าหมายคนไทยเท่ียวในประเทศ 175 ลา้นคน 
ขยายตวัจาก 167 ลา้นคนของปี 2561 ซ่ึงอุสาหกรรมการท่องเท่ียวยงัมีความเก่ียวขอ้งกบัอีกหลายธุรกิจ เช่น 
สายการบิน รถ เรือ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินคา้  คนจดัทริปสถานท่ีท่องเท่ียว  และรวมไปถึงโรงแรม เป็น
ตน้ แน่นอนว่าเม่ือมีนักท่องเท่ียว ย่อมตอ้งมีการจองท่ีพกั และธุรกิจโรงแรม เป็นธุรกิจท่ีดึงดูดเม็ดเงินจาก
นกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอย่างมาก เม่ือภาคการท่องเท่ียวเติบโต ย่อมส่งผลให้มีการแข่งขนัดา้นธุรกิจโรงแรมเพื่อ
ท าก าไร ท าให้การตลาดมีการพฒันาการจองห้องพกัของโรงแรมซ่ึงมีการพฒันาโดยการน าเทคโนโลยมีาใช ้
ท าให้สะดวกสบายต่อนกัท่องเท่ียวโดยการจองห้องพกัผ่านแอพพลิเคชัน่หรือบนอินเทอร์เน็ต ถึงแมว้่าการ
ให้บริการจองห้องพกัผ่านระบบออนไลน์จะเป็นส่ิงท่ีดีและให้ประโยชน์แก่นกัท่องเท่ียว แต่ก็ยงัมีช่องโหว่
อยู่บา้ง เช่น การตดัยอดจากบตัรเครดิตโดยท่ียอดตดัไปแลว้ แต่ระบบไม่คอนเฟิร์มการช าระเงินให้ สถานท่ี
จริงไม่ตรงกับท่ีโฆษณาบนเว็บไซต์ ราคาห้องพกัท่ีโฆษณากบัราคาท่ีเขา้ไปจองในระบบมกัจะไม่ตรงกนั 
การแจง้รายละเอียดหอ้งพกัไม่ชดัเจนต่อผูบ้ริโภค 

 อย่างไรก็ดีการแข่งขนัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวก็มีการเติบโตไปพร้อมกบัธุรกิจโรงแรม แต่ก็
ยงัไม่มีงานวิจยัใดท่ีสามารถบ่งบอกถึงการปรับปรุง แก้ไข และพฒันาระบบ ระบบการจองห้องพกัผ่าน
ระบบออนไลน์ จึงท าใหมี้ความสนใจในการท างานวิจยัช้ินน้ี เพื่อประโยชน์ของผูบ้ริโภค และผูป้ระกอบการ
ธุรกิจโรงแรมไดน้ าขอ้มูลไปพฒันาระบบการจองห้องพกัผ่านระบบออนไลน์ของตนเองให้มีประสิทธิภาพ
ยิง่ขึ้น 

 



1.2 วัตถุประสงค์การวจิัย   

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดท่ี้มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการจองหอ้งพกัผา่นระบบออนไลน์  

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการจองห้องพกั
ผา่นระบบออนไลน์ 

1.3 สมมติฐานในการวิจัย  

   1. สมมติฐานงานวิจัย  

 1. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการจองห้องพกัผ่าน

ระบบออนไลน์ของประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราชท่ีแตกต่างกนั มีดงัต่อไปน้ี 

 สมมติฐานท่ี1 : เพศท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการจองห้องพกัออนไลน์                             

         ท่ีแตกต่างกนั  

 สมมติฐานท่ี2 : อายท่ีุแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการจองห้องพกัออนไลน์                                             

   ท่ีแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี3 : การศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการจองหอ้งพกัออนไลน์                                           

                ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี4 : อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการจองหอ้งพกัออนไลน์ท่ี 

   แตกต่างกนั          

สมมติฐานท่ี5 : รายไดต้่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจในการจองห้องพกัออนไลน์            

                            ท่ีแตกต่างกนั 

2. สมมุติฐานท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 

สมมติฐานท่ี1 : ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ผลมีอิทธิพลการตดัสินใจในการจองหอ้งพกัออนไลน์                    

   ท่ีแตกต่างกนั  

  สมมติฐานท่ี2 : ปัจจยัดา้นราคามีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการจองห้องพกัออนไลน์                                

    ท่ีแตกต่างกนั 



 สมมติฐานท่ี3 : ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีมีอิทธิพลผลต่อการตดัสินใจในการ                         

   จองห้องพกัออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี4 : ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการ                              

                จองห้องพกัออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี5 : ปัจจยัดา้นบุคลากรมีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการจองห้องพกัออนไลน์                       

   ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี6 : ปัจจยัดา้นขบวนการ / การบริการมีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการ    

   จองห้องพกัออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี7 : ปัจจยัดา้นกายภาพมีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการจองห้องพกัออนไลน์ 

   ท่ีแตกต่างกนั 

1.4 ขอบเขตงานวิจัย  

 การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจองห้องพกัผา่นระบบออนไลน์ 
ของประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงไดมี้การก าหนดขอบเขตปัจจยัดงัน้ี  

ขอบเขตเน้ือหาประกอบดว้ย 

  1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1 ประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราชท่ีอยูใ่นวยัท างานตั้งแต่อาย ุ18-45 ปี 

 1.2 กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้มีอาย ุ18-45 ปี ท่ีเคยใชบ้ริการจองห้องพกัผา่นระบบออนไลน์                                           
จ านวน 400คน 

1.5 ขอบเขตด้านเน้ือหา  

 การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจองห้องพกัผ่านระบบออนไลน์  
ของประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช  

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจองห้องพกัผ่านระบบออนไลน์
ของประชากรในอ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช ผูว้ิ จัยได้ศึกษาค้นควา้แนวความคิด  ทฤษฎีและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวิจยัดงัต่อไปน้ี   



2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 

 2.1.2 แนวคิดเก่ียวกบัเวบ็ไซต ์

       2.1.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจจองหอ้งพกัผา่นระบบออนไลน์ 

        2.1.4 ทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.1.1 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัการตัดสินใจ 

 ความหมายของการตดัสินใจ นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนัดงัน้ี 

 บาร์นาร์ด (Barnard, 1938) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจไวว้่า การตดัสินใจ คือ "เทคนิคใน
การท่ีจะพิจารณาทางเลือกต่างๆ เพื่อใหเ้หลือเพียงแค่ทางเลือกเดียวเท่านั้น" 

 ไซมอน (Simon) ไดใ้ห้ความหมายว่า การตดัสินใจนั้นถือเป็นกระบวนการของการหาโอกาสท่ีจะ
ตดัสินใจ และเป็นการหาทางเลือกท่ีพอเป็นไปได ้และหรือการหาทางเลือกจากงานต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่

 มูดี (Moody) ได้ให้ความหมายว่า การตดัสินใจนั้นเป็นการกระท าท่ีตอ้งท าเม่ือไม่มีเวลาท่ีจะหา
ขอ้เท็จจริงอีกต่อไป ปัญหาท่ีเกิดขึ้นก็คือ เม่ือใดถึงจะตดัสินใจว่าควรหยุดหาขอ้เท็จจริง แนวทางแกไ้ขจะ
เปล่ียนแปลงไปตามปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข ซ่ึงการรวบรวมขอ้เทจ็จริง เก่ียวพนักบัการใชจ่้ายและการใชเ้วลา 

 กิบสันและอิวาน เซวิช (Gibson and Ivancevich) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจไวว้่า เป็นอีก
หน่ึงกระบวนการท่ีส าคญัขององค์การ ท่ีผูบ้ริหารนั้นจ าเป็นตอ้งกระท าอยู่บนพื้นฐานของขอ้มูลข่าวสาร 
(information) ซ่ึงไดรั้บมาจากโครงสร้างองคก์ารพฤติกรรมบุคคล และกลุ่มในองคก์าร 

 โจนส์ (Jones) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจองค์การไวว้่า เป็นกระบวนการท่ีจะแกไ้ขปัญหา
ขององคก์ร โดยการคน้หาทางเลือก และจะท าการเลือกทางเลือกหรือแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด เพื่อสามารถ
บรรลุเป้าหมายท่ีทางองคก์ารท่ีไดก้ าหนดไว ้

      2.1.2 แนวคิดเกีย่วกบัเว็บไซต์  

 เว็บไซต์ (Website)  หมายถึง หน้าเว็บเพจท่ีได้จัดท าขึ้ นมาเพื่อน าเสนอข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยจะมีหน้าเว็บเพจหลายๆ หน้า ท่ีเช่ือมโยงเข้ากับไฮเปอร์ลิ้งค์ เพื่อให้
สามารถเปิดไปยงัหนา้เพจต่างๆ ไดอ้ยา่งง่ายดายและถูกจดัเก็บไวใ้น www. (เวิลดไ์วดเ์วบ็) โดยเวบ็ไซตส่์วน
ใหญ่นั้นก็มีทั้งเวบ็ไซตท่ี์เปิดให้เขา้ชมไดฟ้รี และเวบ็ไซตท่ี์ตอ้งสมคัรสมาชิกและเสียค่าบริการ จึงจะเขา้ใช้
งานเวบ็ได ้ซ่ึงขอ้มูลในเวบ็ก็จะมีหลากหลายแบบ ขึ้นอยู่กบัความตอ้งการน าเสนอของเจา้ของเวบ็ไซต ์การ
เรียกดูเวบ็ไซตจ์ะเรียกดูผา่นทางซอฟตแ์วร์ ในลกัษณะของเบราวเ์ซอร์ 



 เวบ็ไซต ์(องักฤษ: website, web site, Web site) หมายถึง หนา้เวบ็เพจหลายหนา้ ซ่ึงเช่ือมโยงกนัผา่น
ทางไฮเปอร์ลิงก์ ส่วนใหญ่จดัท าขึ้นเพื่อน าเสนอขอ้มูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูกจดัเก็บไวใ้นเวิลด์ไวด์เวบ็ 
หนา้แรกของเวบ็ไซตท่ี์เก็บไวท่ี้ช่ือหลกัจะเรียกว่า โฮมเพจ เวบ็ไซตโ์ดยทัว่ไปจะให้บริการต่อผูใ้ชฟ้รี แต่ใน
ขณะเดียวกนันั้น บางเวบ็ไซตก์็จ าเป็นตอ้งมีการสมคัรสมาชิกและเสียค่าบริการเพื่อท่ีจะดูขอ้มูล ในเวบ็ไซต์
นั้น ซ่ึงไดแ้ก่ขอ้มูลทางวิชาการ ขอ้มูลตลาดหลกัทรัพย ์หรือขอ้มูลส่ือต่างๆ ผูท้  าเวบ็ไซตมี์หลากหลายระดบั 
ตั้งแต่สร้างเวบ็ไซตส่์วนตวั จนถึงระดบัเวบ็ไซตส์ าหรับธุรกิจหรือองคก์รต่างๆ การเรียกดูเวบ็ไซตโ์ดยทัว่ไป
นิยมเรียกดูผา่นซอฟตแ์วร์ในลกัษณะของ เวบ็เบราวเ์ซอร์ 

ประเภทของเว็บไซต์  

 วตัถุประสงคแ์ละประโยชน์จากการจดัท าเวบ็ไซต ์ท าให้สามารถแบ่งประเภทของเวบ็ไซตอ์อกเป็น 
7 ประเภท ดงัน้ี 

 1. เว็บไซต์ส่วนตวั (Personal website) เป็นเว็บท่ีได้จดัสร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลส่วนตวั เช่น 
ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนตวั การศึกษา การงาน ความสนใจ เป็นตน้ 

 2. เว็บไซต์เพื่อธุรกิจการคา้ (Promotional website) เว็บไซต์ท่ีจดัท าขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์ เพื่อ
การคา้ขายสินคา้ การโฆษณาสินคา้ ตลอดจนการส่งเสริมการขาย ซ่ึงในเว็บไซต์นั้นจะมีรายละเอียดของ
สินคา้ ราคาและการบริการต่างๆ ซ่ึงในปัจจุบนัตลาดประเภทน้ีใหค้วามนิยมมาใชก้นัมากขึ้น 

 3. เว็บไซต์ท่ีเสนอข่าวประจ าวนั (Current website) เป็นเว็บท่ีจดัท าขึ้นมาเสนอขอ้มูลประเภทข่าว 
ซ่ึงจะเปล่ียนไปเป็นประจ าวนั เช่น เวบ็ไซตข์องหนงัสือพิมพข์องส านกัพิมพต์่าง ๆ เป็นตน้ 

 4. เวบ็ไซตส่์งเสริมการบริการเป็นส่ือกลางของขอ้มูล (Share Information website) เป็นเวบ็ท่ีจดัท า
ขึ้นมาเพื่อท่ีจะใชเ้ป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลตามกลุ่มสนใจ เช่น แบ่งตามอาชีพ ตามงานอดิเรก เป็นตน้ 

 5. เว็บไซต์ท่ีสร้างขึ้นเพื่อชักชวนหรือโฆษณาชวนเช่ือ (Persuasive website) เป็นเว็บไซต์ท่ีจดัท า
ขึ้นมาเพื่อเชิญชวนหรือชกัน าใหเ้ห็นคลอ้ยตามในเร่ืองท่ีผูส้ร้างตอ้งการ 

 6. เว็บไซต์เพื่อการสอน (Instructional website) เป็นเว็บท่ีสร้างขึ้นเป็นการสอนโดยเฉพาะเป็น
รายวิชา (Course) อาจแยกยอ่ยเป็นหวัเร่ืองเร่ืองย่อย ๆ ก็ได ้ส าหรับเวบ็ไซตป์ระเภทน้ีจะจ ากดัผูใ้ชเ้ฉพาะราย 

 7. เว็บไซต์ท่ีจ ากดัเฉพาะสมาชิก (Registrational website) เป็นเว็บไซต์ท่ีจดัท าขึ้นมาเพื่อให้บริการ
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นโดย ผูท่ี้จะใชบ้ริการตอ้งลงทะเบียนตามราคาท่ีก าหนดโดยสามารถช าระค่าบริการผ่าน
บตัรเครดิต หรือผา่นธนาคาร เม่ือมีการช าระค่าบริการแลว้ผูใ้หบ้ริการจึงจะใหห้มายเลขสมาชิกและรหัสผ่าน
กบัผูใ้ชบ้ริการ แต่อย่างไรก็ดีการขายสินคา้หรือบริการใดๆ ของเวบ็ไซตเ์หล่าน้ี จะเชิญชวนผูท่ี้สนใจโดยมี
ตวัอยา่งสินคา้หรือบริการใหผู้ใ้ชบ้ริการไดศึ้กษาบางส่วนจนพอใจดว้ย 



ประโยชน์ของการท าเว็บไซต์ 

 ประโยชน์ของการท าเว็บไซต์ นั้นไม่เพียงแต่มีประโยชน์ในการน าเสนอขอ้มูล ให้กบัผูใ้ช้งานได้
ทราบเท่านั้น แต่ยงัมีประโยชน์อ่ืนๆ อีกมากมาย ไดแ้ก่ 

 1. ขยายช่องทางในการขายสินคา้และบริการ ซ่ึงสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการไดม้ากขึ้น และ
ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีสูงเกินไป  

 2.ส าหรับการท าธุรกิจร้านคา้ออนไลน์ ซ่ึงจะท าให้มีหนา้ร้านเป็นของตวัเอง นัน่ก็คือโฮมเพจ และ
เป็นถือเป็รการไดเ้ปิดตวัสินคา้สู่ตลาดโลก 

 3. เป็นการเสริมสร้างภาพลกัษณะขององค์กร ร้านคา้และบริษทั ให้มีความน่าเช่ือถือและมีความ
ทนัสมยัมากขึ้น 

 4. มีความเป็นสากล ดว้ยช่องทางการติดต่อลูกคา้ท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอีเมลล ์ Facebook Line 
และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

 5. เพิ่มอ านวยความสะดวกให้กบักลุ่มผูบ้ริโภค โดยสามารถซ้ือสินคา้หรือบริการผ่านทางเว็บไซต์
ได ้24 ชัว่โมง 

 6. ช่วยโฆษณาบริษทั องคก์รและสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัไดอ้ยา่งแพร่หลาย 

 7. ท าหนา้ท่ีในการส่งเสริมการขายในตวัสินคา้ และบริการของบริษทัหรือองคก์ร 

 8. ช่วยยกระดบัมาตรฐานในการท าการซ้ือขายระหว่างประเทศ และยงัสามารถเสริมสร้างธุรกิจให้มี
ความแขง็แรงไดเ้ป็นอยา่งดี 

ขั้นตอนในการพฒันาเว็บไซต์  

  นอกจากการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาแลว้ก็ตอ้งมีการพฒันาเว็บไซต์บ่อยๆ เพื่อให้มีความทนัสมยัและ
ทนัต่อเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไปเสมอ โดยมีขั้นตอนในการพฒันาเวบ็ไซตด์งัน้ี  

  1. ก าหนดวตัถุประสงคว์า่ตอ้งการพฒันาเวบ็ไซตอ์ยา่งไรบา้ง โดยการท าเวบ็ไซตน์ั้นตอ้งเนน้เน้ือหา
วา่เวบ็ไซตท่ี์ท านั้นเก่ียวกบัอะไร และจะตอ้งพฒันาในส่วนไหนอยา่งไร  

  2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการให้เขา้มาชมเวบ็ไซตม์ากท่ีสุด ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะสามารถเลือกวิธีการ
น าเสนอ วิธีการใชก้ราฟิก รูปภาพและโทนสีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  3. เตรียมแหล่งขอ้มูล ท่ีจะน าเน้ือหาสาระมาน าเสนอ โดยแหล่งขอ้มูลท่ีจะน ามาเสนอใจเว็บไซต์
จะตอ้งมีความน่าเช่ือถือและถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 



  4.เตรียมบุคลากรท่ีมีความสามารถในดา้นการพฒันาเวบ็ไซตใ์ห้พร้อม โดยจะมีก่ีคนนั้นก็จะขึ้นอยู่
กบัวา่ทางผูจ้ดัท าเวบ็ไซตต์อ้งการบุคลากรเพื่อมาดูแลในดา้นใดบา้ง 

  5. เตรียมทรัพยากรท่ีจ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับใชใ้นการการพฒันาเวบ็ไซต ์เช่น โปรแกรมต่างๆ เป็นตน้ 

 6. เร่ิมลงมือสร้างขอ้มูล เม่ือไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการครบทั้งหมดแลว้ จึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการสร้างเป็น
เวบ็ไซตข์ึ้น 

 7. ปรับปรุงพฒันา โดยหลงัจากท าเว็บไซต์เสร็จแลว้ ควรจะมีการท าการตลาดออนไลน์ ปรับปรุง 
SEO และมีการดูแลเว็บไซต์ให้เหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อเป็นการส่งเสริมวตัถุประสงค์ในการด าเนินงาน เพราะ
เวบ็ไซตท่ี์ดีท่ีสุดคือเวบ็ไซตท่ี์ยงัสร้างไม่เสร็จ และเวบ็ไซตท่ี์สร้างเสร็จคือเวบ็ไซตท่ี์ตายไปแลว้ 

2.1.3  แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจจองห้องพกัผ่านระบบออนไลน์ 

 ศาสตราจารยฟิ์ลลิป ค็อตเล่อร์(Philip Kotler) ไดใ้ห้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ (Service Marketing Mix) ไวว้่าส่วนประสมทางการตลาดนั้นเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจท่ี
ให้บริการซ่ึงธุรกิจบริการนั้นเป็นธุรกิจท่ีแตกต่างสินคา้อุปโภคและบริโภคทัว่ไป และจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง หรือ 7P's ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดในการ
บริหารธุรกิจของตนซ่ึงประกอบดว้ย 

 1. ด้านผลิตภณัฑ์(Product) เป็นส่ิงท่ีสนองความตอ้งการของมนุษยไ์ด้คือ เป็นส่ิงท่ีผูข้ายได้มอบ
ให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ซ่ึงสามารถแบ่งเป็น 2ลักษณะ คือ 
ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถจับต้องได้(Tangible Products) และ ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่สามารถจับต้องได้( Intangible 
Products) 

 2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นลกัษณะของตวัเงิน โดยลูกคา้สามารถเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่าของสินคา้ (Value)  หรือของการบริการกับราคา (Price) ของสินคา้หรือบริการนั้น ซ่ึงการ
ก าหนดราคาในการให้บริการควรจะมีการก าหนดใหมี้ความเหมาะสมกบัระดบัในการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน 
และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

 3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มหรือบรรยากาศ
ในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงจะมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก
การให้บริการท่ีน าเสนอ โดยจะตอ้งพิจารณาในดา้นของท่ีตั้ง (Location) และและดา้นของช่องทางในการ
น าเสนอบริการ (Channels) 



 4. ด้านการส่งเสริม (Promotions) หมายถึงเคร่ืองมือท่ีมีความส าคัญในการติดต่อส่ือสารจากผู ้
ให้บริการไปสู่ผูใ้ช้บริการ โดยจะมีวตัถุประสงค์เพื่อแจง้ข่าวสารหรือเพื่อชกัจูงให้ผูใ้ช้บริการเกิดทศันคติ
และพฤติกรรม การใชบ้ริการ 

 5. ดา้นบุคคล (People) หรือดา้นพนกังาน (Employee) ซ่ึงองคก์รตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม 
ตลอดจนการจูงใจ เพื่อท่ีจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เหนือคู่แข่งขัน ซ่ึงจะเป็น
ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการกับผูใ้ช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร ดังนั้นเจ้าหน้าท่ีจึงต้องมี
ความสามารถ และมีทศันคติท่ีดี ตลอดจนสามารถตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ และตอ้งมีความคิดริเร่ิม มี
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และสามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์รได้ 

 6. ดา้นกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) เป็นแสดงให้
เห็นถึงลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอให้กบัลูกคา้ไดใ้ห้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชดัเจน โดยจะพยายาม
สร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางดา้ยกายภาพไปจนถึงรูปแบบการให้บริการ ทั้งน้ีเพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ ไม่
ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกายท่ีสะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว หรือ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรท่ีจะไดรั้บ 

 7. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและการปฏิบติังานในดา้น
การให้บริการ ท่ีจะน าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว และสามารถท าให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจจากการไดรั้บบริการ 

 2.1.4 ทบทวนงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 กนกวรรณ์ โสภักดี และ ธีระวฒัน์จันทึก (2559)  กล่าวว่า ปัจจัยด้านราคามีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการเลือกจองห้องพกัเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงด้านราคา มีค่าสถิติ Chi-square เทากับ 394.305 
ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกจองห้องพกัเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงของ
การไดรั้บคูปองส่วนลดเพิ่มเติม มีคาสถิติ Chi-square เทากบั 420.122ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทั้ง
สองกลุ่มโดยใช้สัมประสิทธ์ิของเครเมอร์วี (Cramer's V ) พบว่า ปัจจัยความคาดหวงัในแต่ละด้านมีค่า
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกจองหอ้ง พกัในระบบอิเลก็ทรอนิกส์บนเวบ็ไซดอ์ยูใ่นระดบัสูง ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 

 กฤษฎี เทียนชนะไชยา (2556) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุ 31–40 ปี สถานภาพโสด มี
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน/ ลูกจา้งบริษทัเอกชน และมีรายไดส่้วนตวัเฉล่ียต่อ 
เดือน 10,001–30,000 บาท (1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ จ าแนกตามเพศท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในดา้น
ช่องทาง การให้บริการ และดา้นการให้ความส าคญัรายบุคคล แตกต่างกนัในการใชบ้ริการจองห้องพกัผ่าน 
ระบบอินเทอร์เน็ต (2)ปัจจยัประชากรศาสตร์ จ าแนกตามอายุ มีความพึงพอใจในดา้นห้องพกั ราคา ความ
คุม้ค่า และดา้นการให้ความส าคญัรายบุคคล แตกต่างกนั ส่วนในดา้นความพึงพอใจโดยรวมนั้น มีความพึง



พอใจไม่แตกต่างกนั (3) ปัจจยัประชากรศาสตร์ จ าแนกตามสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในดา้น 
การให้ความส าคญัรายบุคคล และดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวัแตกต่างกนัในการใชบ้ริการจอง ห้องพกั
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (4) ปัจจยัประชากรศาสตร์ จ าแนกตามระดับ การศึกษา มีความพึงพอใจในด้าน
ห้องพกั ดา้นราคา ความคุม้ค่า การให้ความส าคญัรายบุคคล และความพึงพอใจโดยรวม แตกต่างกนั (5) 
ปัจจยัประชากรศาสตร์ จ าแนกตามอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในดา้นราคา ความคุม้ค่า และดา้น
การให้ความส าคญัรายบุคคลแตกต่างกนัในการใชบ้ริการจองห้องพกัผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ (6) ปัจจยั
ประชากรศาสตร์ จ าแนกตามรายไดส่้วนตวัโดยเฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
จองหอ้งพกัผา่นระบบอินเทอร์เน็ตโดยรวม และรายดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั 

ชยัพฤกษ ์บุญเลิศ (2553)  กล่าววา่อินเตอร์เน็ตเป็นส่ิงท่ีมีบทบาทมากต่อชีวิตประจ าวนัตลอดจนการ
ด าเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือขายสินคา้และการให้บริการต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการน าอินเตอร์เน็ต
มาใชใ้นการจองหอ้งพกัออนไลน์ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  

 ฐิตาภัทร์ ทรัพย์เจริญกุล (2558) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการจองห้องพักของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีจองห้องพกัผ่านตวัแทนบริษทัน าเท่ียวออนไลน์ส่วนใหญ่มีการท าการจองห้องพกั
ออนไลน์ 1 – 2 คร้ังต่อปี โดยจะใชภ้าษาองักฤษในการจองเลือกพกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ซ่ึงราคาท่ีพกัเฉล่ีย
จะอยู่ท่ี 2,001 – 3,000 บาท เวลาพกัเขา้พกัเฉล่ีย 2 – 3 คืน มีการท าการจองห้องพกัล่วงหนา้ 1 – 3 เดือน ซ่ึง
จะมีการค้นข้อมูลท่ีพัก จะใช้ 3 เว็บไซต์ก่อนตัดสินใจจองห้องพักและจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ 
www.agoda.com บ่อยท่ีสุดและนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีจองห้องพกัโดยผ่านตวัแทนบริษทัน าเท่ียวออนไลน์ 
มีระดับความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ เรียงตามล าดับดังน้ี 1) ด้านราคา 2) ด้านช่องทาง จดัจ าหน่าย 3) ด้าน
ผลิตภณัฑ ์และ 4) ดา้นส่งเสริมการตลาด  

 นิวฒัน์ ชาตะวิทยากูลม (2557) กล่าวว่า  Online Travel Agents(OTAs) คือ เว็บไซต์กลุ่มหน่ึงท่ี
ให้บริการในดา้นการจองท่ีพกัโรงแรม การจองตัว๋เคร่ืองบิน ดา้นการท่องเท่ียวต่างๆ โดยจะท าหน้าท่ีเป็น
ตวักลางในการให้บริการผูบ้ริโภคไดติ้ดต่อกบัผูใ้ห้บริการ และพร้อมทั้งมีการน าเสนอสิทธิพิเศษ โปรโมชัน่
ต่างๆ ตลอดจนการเสนอราคาพิเศษให้กบัลูกคา้ ซ่ึง OTAs เป็นเวบ็ไซตท่ี์ไดเ้กิดขึ้นมามากมายทัว่โลกไม่ว่า
จะเป็นผูใ้หบ้ริการในประเทศนั้นๆ หรือบริษทัท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการในระดบัโลก เช่นAgoda.com, Expedia.com 
และ TripAdvisor.com ซ่ึงในปัจจุบนัน้ี OTAs ยงัเป็นเสมือนโปรแกรมการคน้หาขอ้มูล (Search Engine) เพื่อ
วางใช้แผนการท่องเท่ียว เน่ืองจากมีความสะดวกสบาย คุม้ค่าและมีค าแนะน าท่ีมีความน่าเช่ือถือจนวนมา
ดังนั้น จากความหมายขา้งตน้ ตวักลางจองห้องพกัออนไลน์ หรือ OnlineTravel Agents (OTAs) หมายถึง 
ตวักลางท่ีเช่ือมระหว่างผูบ้ริโภคกบัผูใ้ห้บริการดา้นการท่องเท่ียว เช่น การจองท่ีพกัโรงแรม การเช่ารถ หรือ
การจองตัว๋เคร่ืองบิน ทั้งน้ีเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกและรวดเร็วโดยท่ีทางเวบ็ไซตแ์ละแอพพลิเคชนัจะมี
การแสดงรายละเอียดของขอ้มูลทั้งในดา้นราคา สถานท่ี เง่ือนไข โปรโมชัน่ตลอดจนสิทธิพิเศษท่ีไดรั้บต่างๆ 



รวมไปถึงการเป็นโปรแกรมคน้หาขอ้มูล (Search Engine) เพื่อใช้ในการวางแผนในการท่องเท่ียวและการ
เปรียบเทียบขอ้มูลต่างๆ ไดท้นัที 

พรกมล  ลิ้มโรจน์นุกูล  (2560) กล่าวว่าการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมหลกัท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัต่อ
ความมัน่คงระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ทั้งในดา้นของจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้นทุกปี 
การแข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรงทั้งโรงแรมและท่ีพกัจึงส่งผลให้การบริการดา้นการท่องเท่ียว( Online Travel 
Agents ) จึงไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก เน่ืองมาจากเป็นธุรกิจท่ีให้บริการใหส้มาชิกไดเ้จอกบัผูใ้ห้บริการ
ท่ีพัก จัดการจองท่ีพักโรงแรม และทั้ งย ังท าการตลาดออนไลน์และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 วนัชยั สุขสะปาน (2559) พฤติกรรมการใชส้ังคมออนไลน์ในการจองห้องพกัผ่านอินเทอร์เน็ตส่วน
ใหญ่จองท่ีพกัประเภท รีสอร์ท/บงักะโลมีซ่ึงความถี่ในการจองท่ีพกัปีละ 2-3 คร้ัง โดยราคาท่ีมีการจองแต่ละ
คร้ังอยู่ท่ีประมาณห้องละ 1,000-2,000 บาท โดยจะใชว้ิธีการจองผ่านโทรศพัทแ์ละสังคมออนไลน์ประเภท 
Facebookโดยการจองท่ีพกัผา่น Website  ผา่นตวัแทน Agoda ซ่ึงเหตุผลท่ีจองหอ้งพกัผา่น Website และ ผา่น
ตวัแทน Agoda  นั้นเพราะวา่มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว และประหยดัเวลา และเม่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7P ของผูบ้ริโภคท่ีใชส้ังคมออนไลน์ผลปรากฎว่ามีความสัมพนัธ์กนักบั
การตดัสินใจจองท่ีพกัผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.01และ 3 และผลการทดสอบสมมติฐาน
การตดัสินใจจองท่ีพกัผ่านอินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคในแต่ละรุ่นในด้านพฤติกรรมการในการใช้สังคม
ออนไลน์พบว่าด้านความถ่ีในการจองท่ีพกัผ่านอินเทอร์เน็ตมีความแตกต่างกัน และด้านส่วนประสม
การตลาด7P ในแต่ละดา้นโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

วิยะดา ไทยเกิด (2557)  กล่าววา่ จากการส ารวจท าใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการใชง้านอินเทอร์เน็ต
ว่าในปัจจุบนัน้ีมีผูใ้ชบ้ริการออนไลน์เพิ่มมากขึ้นโดยผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะให้ความส าคญักบัช่องทาง
ในการท าการตลาดท่ีถือไดว้่าเป็นนวตักรรมกาส่ือสารท่ีไดรั้บความนิยมอย่างมากในปัจจุบนั และสามารถ
ช่วยประชาสัมพนัธ์ในตวัสินคา้และการให้บริการไดอ้ย่างรวดเร็ว ช่วยให้ประหยดัเวลาในการเขา้ถึงลูกคา้
และอ านวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้า ตลอดจนช่วยให้ผูป้ระกอบการประหยดัค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพนัธ์เม่ือเทียบกับส่ือต่างๆ ท่ีมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู.  ซ่ึงเม่ือจ านวนของผูใ้ช้บริกา รผ่านทาง
ออนไลน์มีจ านวนท่ีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเน่ืองก็จะส่งผลต่อให้ภาคธุรกิจต่าง ๆ ให้ความส าคญัในการขยาย
ฐานการตลาดของผูใ้ชบ้ริการผ่านทางออนไลน์ พร้อมทั้งปรับเปล่ียนแนวทางการตลาดเพิ่มช่องทางรองรับ
ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ในยดุดิจิตอล เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุดขึ้น  แต่หากมองในทางกลบักนั
หากผูป้ระกอบการใหค้วามสนใจในเร่ืองของค่าใชจ่้ายในการท าตลาดออนไลน์มากจนเกินไป ยอ่มส่งผลเสีย
กบัทางผูป้ระกอบการเช่นกนั   



  ศิริมงคล ราชสันเทียะ  (2557)  ปัจจัยความไวว้างใจส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการจองโรงแรม
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีมีความสนใจในการใชบ้ริการ
จองโรงแรมออนไลน์มีความเห็นว่าผูบ้ริโภคนั้นควรไดรั้บบริการตรงตามท่ีผูใ้ช้บริการตอ้งการผ่านการใช้
บริการจองโรงแรมออนไลน์และนอกจากน้ี ทางเวบ็ไซตข์องผูใ้หบ้ริการนั้นควรท่ีจะมีการแสดงขอ้มูลท่ีเป็น
ปัจจุบนัและควรมีเคร่ืองหมายรับรองถึงความปลอดภยั มีความน่าเช่ือถือ ตลอดจนควรท่ีจะมีความปลอดภยั
สูงทางดา้นการท าธุรกรรมการช าระเงินค่าบริการ เพื่อสร้างความไวว้างใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

 สิริชัย แสงสุวรรณ. (2559) กล่าวว่าผูบ้ริโภคเลือกใช้ส่ือดิจิทลัเพื่อประโยชน์ต่ าง ๆ ได้แก่ความ
สะดวกในการติดต่อเพื่อนและเครือข่าย ผูต้อบแบบสอบถามสวนใหญ่มีความถ่ีในการใชง้านมากกวา่ 2 คร้ัง
ต่อวนั มักใช้ส่ือดิจิทัลในระหว่างการเดินทางบนรถและหลังเลิกเรียน หลังเลิกงานเลิกงานถึงเท่ียงคืน 
อุปกรณ์ดิจิทลัท่ีนิยมใช้เช่ือมต่อกบัสังคมออนไลน์ไดแ้ก่ สมาร์ทโฟน แทปเลต ไอแพท ซ่ึงแต่ละคนจะใช้
งานส่ือสังคมออนไลน์ท่ีหลายส่ือ ตวัอยา่งเช่น คนท่ีกดไลคว์นัละหลายคร้ัง เพราะเหตุผลท่ีวา่ เพื่อสนบัสนุน 

 อรุณ ลอมเศรษฐี (2554 ) ได้ศึกษาในเร่ืองของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติในการเลือกใชบ้ริการห้องพกัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใช้บริการท่ีพกัของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยสามารถเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 
ไดแ้ก่  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นกระบวนการบริการ ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นราคา  โยมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชวต่างชาติ ไดแ้ก่  เพศ  ภูมิล าเนา อาย ุการศึกษา อาชีพ 
สถานภาพสมรส และรายไดข้องนกัท่องเท่ียว  ประสบการณ์พกัโรงแรง และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นท่ีพกัและบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย หรือดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
ดา้นพกังานใหบ้ริการ ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงมีความส าพนัธ์กนัในทุกดา้น 

 สุดาพร กุณฑลบุตร (2555) กล่าวว่าธุรกิจผ่านทางอินเตอร์เน็ตมีการขยายตวัเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบนั 
เพจของร้านคา้หรือแบรนด์ท่ีตนช่ืนชอบเพราะเหตุผลท่ีวา่ตนเองตอ้งการคูปองหรือส่วนลด  เพื่อชมเพื่อนให้
เพื่อนทราบว่า และมีการโพสรูปภาพท่ีตนเองไปในสถานท่ีต่าง ๆ ในวนัหยุด หรือดูคลิปถา้น่าสนใจจะแชร์
ต่อทนัทีแชร์ขอ้มูลความรู้ท่ีน่าจะเป็นประโยชน์ แชร์เร่ืองสนุก คลิปตลกต่าง ๆ คลิปท่ี อยู่ในกระแส  เพราะ
ไม่ไดมี้แค่ผูบ้ริโภคท่ีเป็นเอกชนเท่านั้น แต่ก็ยงัมีหน่วยงานของภาครัฐท่ีไดท้ าการซ้ือขายผ่านอินเตอร์เน็ต
เช่นกนั ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจจึงตอ้งมีการพฒันาเวบ็ไซตข์ึ้นเพราะ มิฉะนั้นอาจจะท าให้เกิดการสูญเสีย
ลูกคา้บางส่วนไป  

 ภสัสริน ละอองกุล (2561 ) กล่าวว่า คุณภาพของเว็บไซต์ท่ีมีอิทธิพลต่อการจองโรงแรมออนไลน์
ของคนไทย Gen Y มากท่ีสุดคือ การส่งเสริมการตลาด ส่วนท่ีรองลงมาคือ ความปลอดภยั และความสะดวก 
และความในการใช้งาน ส่วนเร่ืองของการการออกแบบเว็บไซต์ เร่ืองของคุณภาพขอ้มูล และราคา พบว่า 
การตอบสนอง ไม่มีอิทธิพลต่อการจองโรงแรมออนไลน์ของคนไทย Gen Y 



 กฤษมาพร พึ่งโพธ์ิ และสวสัด์ิ วรรณรัตน์ (2553) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคาดหวงัใน
คุณภาพการบริการของอุตสาหกรรมบริการ กรณีศึกษาโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร จากการ 
ศึกษาพบว่า 1) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคาดหวงัท่ีควรให้ความสนใจมากท่ีสุด คือ 1. ปัจจยัดา้นความเป็น
รูปธรรมของการบริการระกอบด้วย สภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยั ความสะอาดสวยงาม อุปกรณ์และ
เฟอร์นิเจอร์ท่ีเหมาะสมการใช้งาน 2.ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือ ไดแ้ก่ พนักงานสามารถปฏิบติั งานไดเ้ป็น
อย่างดีให้บริการอย่างถูกต้องท าให้เกิดไวใ้จเช่ือมั่นได้ 3.ปัจจัยด้านการให้ความมั่นใจ ได้แก่ พนักงาน
ใหบ้ริการสุภาพ มีอธัยาศยัไมตรีดีการรักษาความปลอดภยัทัว่ถึง 2) ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ
การศึกษาและรายไดเ้ฉล่ีย ไม่มีความแตกต่างกนัซ่ึงตรงขา้มกบัประชากรศาสตร์ท่ีดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนัมี
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคาดหวงัในคุณภาพบริการของอุตสาหกรรมบริการ กรณีศึกษาโรงแรมระดบั 5 
ดาว ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 สมาคมโรงแรมไทย (2553)  กล่าวถึงการประเมินช่องทางการจดัจ าหน่ายของธุรกิจโรงแรมไวว้่า มี
โรงแรมเป็นจ านวนมากท่ีจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาเวบ็ไซตเ์น่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่ใชอิ้นเตอร์เน็ตในการจอง
ห้องพกัและระบบอินเตอร์เน็ตยงัมีอิทธิพลต่อการจดัจ าหน่ายของธุรกิจโรงแรมไวด้งัน้ี  1. อินเตอร์เน็ตช่วย
อ านวยความสะดวกใหลู้กคา้ท าใหลู้กคา้สามารถติดต่อโรงแรมไดโ้ดยตรง 2. เวบ็ไซตแ์ละอินเตอร์เน็ทท าให้
ลูกคา้ทัว่โลกเขา้ถึงขอ้มูลของโรงแรมไดทุ้กท่ี ทุกเวลา และยงัช่วยใหโ้รงแรมขนาดเลก็ท่ีไม่มีงบประมาณใน
การท าตลาดสากลสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดท้ัว่โลก 3. การเติบโตของการท าธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ทท าให้     
คนกลางเช่น ออนไลน์แทรเวลเอเจนช่ี สามารถสร้างขอ้มูลหอ้งพกัของโรงแรมโดยการท าเวบ็ไซตท่ี์สามารถ
เข้าถึงผูบ้ริโภคทั่วโลก จึงถือเป็นช่องทางท่ีโรงแรมขนาดเล็กนิยมใช้ เน่ืองจาก ท าให้โรงแรมสามารถ
ประหยดังบประมาณในการท าตลาดระดบันานาชาติ ดว้ยเพราะสาเหตุน้ีน้ีจึงถือไดว้่าอินเตอร์เน็ตเป็นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายท่ีผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก  เพราะผูป้ระกอบการสามารถวางกล
ยทุธการตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของ ผูบ้ริโภค 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 งานวิจยัฉบบัน้ีศึกษาเก่ียวกับเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการจอง

ห้องพกัผ่านระบบออนไลน์ ปัจจยัส่วนประสมทาการตลาด (7P’s) ซ่ึงประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นขบวนการ / การบริการ และ

ดา้นกายภาพ นอกจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(7P’s) และปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีเป็นปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจจองห้องพกัผ่านระบบออนไลน์ประกอบไปดว้ย  เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ 

อาชีพ รายไดต่้อเดือน ในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยจะท าการเก็บขอ้มูลดว้ย

วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กบัผูใ้ช้บริการท่ีมีผลต่อการใช้บริการจองห้องพกัผ่านระบบ

ออนไลน์โดยการให้กลุ่มเป้าหมายตอบยงัมีแบบสอบถาม (Questionnaire) ดว้ยตนเอง และน าขอ้มูลไปท า



การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการประมวลผลจากโปรแกรมส าเร็จสรุปในขั้นตอนสุดทา้ย  โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกการ

ท าแบบสอบถามผ่านทางระบบออนไลน์ โดยการกระจายแบบสอบถามผ่านเครือข่ายออนไลน์ต่างๆ เช่น 

เฟสบุค ( Facebook )  ไลน์ ( Line ) เน่ืองจากวิธีน้ีเป็นวิธีท่ีท าให้ไดข้อ้มูลรวดเร็ว มีตน้ทุนในการด าเนินงาน

ท่ีค่อนขา้งต ่า และยงัสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นจ านวนมากและรวดเร็ว  และน าขอ้มูลท่ีไดม้าน ามา

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics ) เพื่อบรรยายลักษะข้อมูลทั่วไป โดยจะ 

บรรยายถึงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามขอ้มูล

เก่ียวกบัขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการจองห้องพกัผ่าน

ระบบออนไลน์ ซ่ึงไดน้ ามาวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบของตาราแจกแจงความถ่ี (Frequency)  

ค่าเฉล่ีย (Mean)  ค่าร้อยละ (Percentage)  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และใช้สถิติ

เชิงอนุมาณ เพื่อใชศึ้กษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบของปัจจยัในงานวิจยัน้ี 

และพิจารณาว่าตวัแปรเหล่านั้นสามารถพิจารณาเป็นองคป์ระกอบร่วมหรือไม่ โดยการน าเอาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์องค์ประกอบมาท าการวิเคราะห์ ส าหรับตวัแปรอิสระท่ีมากกว่า 1 ตวั

แปรท่ีส่งผลต่อตวัแปรตาม และมีการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 ตวัแปรท่ีเป็นอิสระจากกนัดว้ย

การวิเคราะห์แบบ Independent Sample T-Test และในส่วนของการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-

way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความเห็นของผูใ้ช้บริการของคนวยัท างานในอ าเภอ

เมือง จงัหวดันครศรีธรรมราชท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัในการจองห้องพกัผ่านระบบ

ออนไลน์ท่ีมีตวัแปรมากกวา่ 2 ตวั 

ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาขอ้มูล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีจ านวน 236  รายคิด

เป็นร้อยละ 59.0 และรองลงมาคือ เพศชาย มีจ านวน 164 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.0 ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีอาย2ุ1-30 ปี โดยมีจ านวน 142 รายคิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาคือ อาย ุ31-40 ปีมีจ านวน 121 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 30.3 อาย ุ41-45 ปีมีจ านวน 76 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.0 และอาย1ุ8-20 ปีมีจ านวน 61 ราย คิด

เป็นร้อยละ 15.3 ตามล าดบั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีจ านวน 28 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 54.5  รองลงมาคือระดบัมธัยมปลาย/ปวช. มีจ านวน 62 ราย คิดเป็นร้อยละ15.5    ระดบั

อนุปริญญา/ปวส. มีจ านวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5 ระดบัปริญญาโท มีจ านวน 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 

11.3  และระดบัสูงกวา่ปริญญาโท มีจ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.3 ตามล าดบั ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน โดยมีจ านวน 188 รายคิดเป็นร้อยละ 47.0  รองลงมาคือ เจา้ของธุรกิจ/

อาชีพอิสระ มีจ า 99 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.8 ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 71 ราย คิดเป็นร้อย



ละ 17.8  และนิสิต/นกัศึกษา มีจ านวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตามล าดบั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 15,001 – 30,000บาทโดยมีจ านวน 200 รายคิดเป็นร้อยละ 50.0  รองลงมาคือ มีรายไดอ้ยู่

ในช่วง ต ่ากวา่ 15,001 บาท มีจ านวน 117ราย คิดเป็นร้อยละ 29.3  มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 30,001–50,000 บาท มี

จ านวน 73ราย คิดเป็นร้อยละ 18.3  และมีรายไดอ้ยูใ่นช่วง50,001บาทขึ้นไปมีจ านวน10 ราย คิดเป็นร้อยละ

2.5 ตามล าดบั 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการจองห้องพกัผา่นระบบออนไลน์ 

เม่ือพจิารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (7Ps) ในแต่ละด้านสามารถสรุปผลได้ดังนี ้

 1.  ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ (Product)  

  1.1   กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเร่ืองเวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการจองหอ้งพกัผา่นระบบ

ออนไลน์ มีรายละเอียดขอ้มูลของหอ้งพกัในแต่ละท่ีเพียงพอและชดัเจน เช่น  รูปภาพต่างๆ เก่ียวกบั

หอ้งพกั  บรรยากาศ ราคา เป็นตน้  เห็นดว้ยมากท่ีสุด ( ค่าเฉล่ีย : 4.45 ) 

  1.2 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเร่ือง เวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการจองหอ้งพกัผา่นระบบออนไลน์

 มีโรงแรมให้เลือกหลากหลาย  เห็นดว้ยมากท่ีสุด  ( ค่าเฉล่ีย : 4.47 ) 

  1.3 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเร่ืองเวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการจองห้องพกัผา่นระบบออนไลน์ 

 มีการเปิดใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด  ( ค่าเฉล่ีย : 4.52 ) 

  1.4 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเร่ืองเวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการจองห้องพกัผา่นระบบออนไลน์

 ง่ายต่อการใชง้านและคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการในเวบ็ไซตแ์ละมีการอพัเดทขอ้มูลอยูเ่สมอ   เห็นดว้ย

 มากท่ีสุด ( ค่าเฉล่ีย : 4.46 ) 

  1.5กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเร่ืองเวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการจองโรงแรมผา่นระบบออนไลน์ 

 มีช่องทางในการติดต่อหลายช่องทาง เช่น อีเมลล ์โทรศพัท ์ ช่องแชทของเพจแต่ละท่ีโดยตรง  เห็น

 ดว้ยมากท่ีสุด ( ค่าเฉล่ีย : 4.46 ) 

 2.  ปัจจัยด้านราคา (Price)  

  2.1  กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเร่ืองเวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการจองโรงแรมผา่นระบบออนไลน์

 มีราคาหอ้งพกัท่ีต ่ากวา่การจองผา่นโรงแรมโดยตรง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด ( ค่าเฉล่ีย : 4.43 ) 



  2.2  กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเร่ืองเวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการจองโรงแรมผา่นระบบออนไลน์

 มีการเปรียบเทียบใหเ้ห็นส่วนต่างราคาจากราคาปกติของโรงแรมอยา่งชดัเจน  เห็นดว้ยมากท่ีสุด ( 

 ค่าเฉล่ีย : 4.42 ) 

  2.3กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเร่ืองเวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการจองโรงแรมผา่นระบบออนไลน์

 สามารถมีราคาใหเ้ลือกหลายราคา  เห็นดว้ยมากท่ีสุด  ( ค่าเฉล่ีย : 4.47 ) 

3.  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  

3.1กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเร่ืองของการสามารถเขา้ถึงเวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการจอง

โรงแรมผา่นระบบออนไลน์ ไดง้่ายและรวดเร็ว เห็นดว้ยมากท่ีสุด  ( ค่าเฉล่ีย : 4.52 )  

3.2กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเร่ือง เวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการจองโรงแรมผา่นระบบออนไลน์ สามารถ

เลือกดูไดห้ลายๆ โรงแรม เห็นดว้ยมากท่ีสุด  ( ค่าเฉล่ีย : 4.52 ) 

4.  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

4.1 เวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการจองโรงแรมผา่นระบบออนไลน์มีการจดัโปรโมชัน่พิเศษท่ีน่าสนใจ 

เช่น การลด แลก แจก แถม  เห็นดว้ยมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.40) 

4.2 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเร่ืองเวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการจองโรงแรมผา่นระบบออนไลน์

มีการแจง้ข่างสารและการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ อยา่งสม ่าเสมอ โดนผา่นโซเชียลมีเดีย เช่น 

Facebook   Line  Instagram เป็นตน้  เห็นดว้ยมากท่ีสุด ( ค่าเฉล่ีย : 4.43 )    

5.  ปัจจัยด้านบุคคล (People) หรือด้านพนักงาน (Employee)  

5.1 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเร่ืองเวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการจองโรงแรมผา่นระบบออนไลน์

สามารถใหผู้ใ้ชบ้ริการระบุความตอ้งการของตนเองได ้เช่น จ านวนหอ้งพกั ราคา ประเภทของ

หอ้งพกั ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกั เป็นตน้  เห็นดว้ยมากท่ีสุด ( ค่าเฉล่ีย : 4.22 )   

5.2 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเร่ืองเวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการจองโรงแรมผา่นระบบออนไลน์

สามารถใหผู้ท่ี้เขา้พกัสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่างๆได ้เช่น การรีวิว การให้

คะแนนจากการท่ีเขา้พกั เห็นดว้ยมากท่ีสุด ( ค่าเฉล่ีย : 4.48 )   

5.3 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเร่ืองเวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการจองโรงแรมผา่นระบบออนไลน์

สามารถใหผู้ใ้ชบ้ริการสารมารถเขา้ไปสอบถามรายละเอียดหอ้งพกัเพิ่มเติมกบัท่ีพกัโดยตรงได ้ 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด ( ค่าเฉล่ีย : 4.43 )   



 6. ปัจจัยด้านขบวนการ/การบริการ Evidence/Environment and Presentation) 

6.1 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเร่ืองเวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการจองโรงแรมผา่นระบบออนไลน์

ความรวดเร็วในการจองห้องพกัและเชคอิน โดยสามารถใหผู้ใ้ชบ้ริการเขา้ไปจองหอ้งพกัและ         

เชคอินกบัเพจของโรงแรมท่ีไดจ้องไวโ้ดยทางลิงคข์องโรงแรมบนเวบ็ไซต ์ เห็นดว้ยมากท่ีสุด          

( ค่าเฉล่ีย : 4.45 )   

6.2 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเร่ืองเวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการจองโรงแรมผา่นระบบออนไลน์

มีระบบการจองหอ้งพกัท่ีแม่นย  า และถูกตอ้ง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด ( ค่าเฉล่ีย : 4.40 )   

6.3 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเร่ืองเวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการจองโรงแรมผา่นระบบออนไลน์

มีระบบในการช าระเงินไดห้ลายวิธีเช่นเงินสดบตัรเครดิต โอนเงินผา่นธนาคาร โอนเงินผา่น

อินเตอร์เน็ต และอ่ืน ๆ เห็นดว้ยมากท่ีสุด ( ค่าเฉล่ีย : 4.48 )   

 7. ด้านกระบวนการ (Process) 

7.1 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเร่ืองเวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการจองโรงแรมผา่นระบบออนไลน์ 

สามารถแจง้สถานะของท่ีพกัใหผู้บ้ริการไดท้ราบวา่ท่ีพกัยงัมีหอ้งวา่งอยู ่เห็นดว้ยมากท่ีสุด                

( ค่าเฉล่ีย : 4.46 )   

7.2  กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเร่ืองเวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการจองโรงแรมผา่นระบบออนไลน์ 

การออกแบบเวบ็ไซต ์สวยงามสะดุดตาชวนใหเ้ขา้ไปชม เห็นดว้ยมากท่ีสุด ( ค่าเฉล่ีย : 4.43 )     

7.3 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเร่ืองเวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการจองโรงแรมผา่นระบบออนไลน์ 

มีระบบป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูล  เห็นดว้ยมากท่ีสุด  ( ค่าเฉล่ีย : 4.44 )   

อภิปรายผล 

 จากการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการจองห้องพกัผ่านระบบออนไลน์

ของประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ผูว้ิจยัสามารถอภิปรายประเด็นตามวตัถุประสงค์ใน

การศึกษาไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการจองห้องพกัผ่าน

ระบบออนไลน์ของประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราชท่ีแตกต่างกนั พบว่าดา้นขอ้มูลขอ้มูล

ดา้นประชากรศาสตร์ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัของผู ้

กรอกแบบสอบถามไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจจองหอ้งพกัผา่นระบบออนไลน์  



 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการจองห้องพกัผ่าน

ระบบออนไลน์ของประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราชท่ีแตกต่างกนั  

1. ปัจจยัดา้นราคามีมีอิทธิพลการตดัสินใจในการจองหอ้งพกัออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั พบว่า

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในเร่ืองของการเปิดให้บริการ24 ชัว่โมงมากท่ีสุด รองลงมาคือ

เร่ืองของการมีโรงแรมให้เลือกหลากหลาย รองลงมาคือเร่ืองความง่ายในการคน้หาขอ้มูลและมี

ช่องทางในการติดต่อหลายช่องทางท่ีผูก้รอกแบบสอบถามให้ความส าคญัเท่ากนั และสุดทา้ยคือ มี

รายละเอียดขอ้มูลของหอ้งพกัในแต่ละท่ีเพียงพอและชดัเจน 

2. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการจองห้องพัก

ออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในเร่ืองของการมีราคาให้เลือก

หลายราคา มากท่ีสุด รองลงมาคือมีราคาห้องพกัท่ีต ่ากว่าการจองผ่านโรงแรมโดยตรง  และการ

เปรียบเทียบใหเ้ห็นส่วนต่างราคาจากราคาปติของโรงแรมอยา่งชดัเจน 

3. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการจองห้องพกัออนไลน์

ท่ีแตกต่างกนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการสามารถเขา้ถึงเวบ็ไซตท่ี์ใช้

ในการการจองโรงแรมผา่นระบบออนไลน์ท่ีง่ายและรวดเร็ว และเร่ืองของสามารถเลือกดูไดห้ลายๆ 

โรงแรม ท่ีเท่ากนั 

4. ปัจจยัดา้นบุคลากรมีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการจองห้องพกัออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั  

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามลูกคา้ให้ความส าคัญเร่ืองการมีการแจ้งข่าวสารประชาสัมพนัธ์อย่าง

สม ่าเสมอโดยผ่านโซเชียมีเดีย เช่น Facebook  Line  Instagram  มากท่ีสุด รองลงมาคือเร่ืองการจดั

โปรโมชัน่พิเศษท่ีน่าสนใจ เช่นการลด แลก แจก แถม 

5. ปัจจยัดา้นกายภาพมีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการจองห้องพกัออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั  

พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัเร่ืองของการท่ีเวบ็ไซตส์ามารถให้ผูท่ี้เขา้พกัมาแสดงความ

คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ได ้เช่นการรีวิว  การให้คะแนนจากการเขา้พกัมากท่ีสุด รองลงมา

คือเร่ืองการใหผู้บ้ริการสามารถเขา้ไปสอบถามรายละเอียดหอ้งพกัเพิ่มเติมกบัทางท่ีพกัโดยตรง 

6. ปัจจัยด้านขบวนการ / การบริการมีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการจองห้องพัก

ออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในเร่ืองการมีระบบในการช าระ

เงินไดห้ลายวิธี เช่น เงินสด บตัรเครดิต โอนผา่นธนาคาร โอนผา่นอินเตอร์ มากท่ีสุด และรองลงมา

เร่ืองของระบบในการจองหอ้งพกั  และความรวดเร็วในการจองหอ้งพกัและเชคอิน ตามล าดบั 



7. ปัจจยัดา้นกายภาพมีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการจองห้องพกัออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั 

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญการแจ้งสถานะของท่ีพกัให้ลูกค้าได้ทราบมากท่ีสุด 

รองลงมาเร่ืองของระบบป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูล และเร่ืองของความสะดุดตาชวนให้เขา้

ชม ตามล าดบั 

ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัขอน าเสนอขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 

1. การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ผูท่ี้สนใจควรขยายพื้นท่ีในการเก็บขอ้มูลสุ่มตวัอย่างท่ีมากขึ้นโดยเก็บ

ขอ้มูลแบ่งเป็นภูมิภาค หรือทุกจงัหวดัในประเทศไทย เพื่อท่ีจะท าใหท้ราบผลการวิจยั และวิเคราะห์ขอ้มูลได้

ในมุมมองท่ีกวา้งขึ้น 

2. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการต่อยอดการเก็บขอ้มูลดว้ยการใชเ้คร่ืองมืออ่ืนๆ ในการท าวิจยัร่วม

ดว้ยเพื่อให้ไดข้อ้มูลในท่ีมีความหลากหลายหรือเฉพาะเจาะจงของกลุ่มตวัอยา่งและท าให้ผลการวิจยัมีความ

น่าเช่ือถือเพิ่มมากขึ้น เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การสนทนาเป็นกลุ่ม (Focus Group) 

การศึกษาจากเอกสาร เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากขอ้จ ากดัเร่ืองการกระจายแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ท าให้สามารถเก็บขอ้มูล

กลุ่มตวัอย่างไดเ้ฉพาะกลุ่มดงักล่าวเท่านั้น ดงันั้นส าหรับงานวิจยัคร้ังต่อไป จึงควรให้ความส าคญักบัการ

กระจายแบบสอบถามไปยงัผูต้อบแบบสอบถามในหลากหลายช่องทางเพื่อให้ไดข้อ้มูลของกลุ่มตวัอย่างท่ี

กระจายมากขึ้น 
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 ห้องพักในเขตกรุงเทพมหานคร  ค้นคว้าอิสระ(ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). ปทุมธานี :

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. 

นิวฒัน์ ชาตะวิทยากูล. (10 มิถุนายน 2557). OTAs : Online Travel Agency คืออะไร ส าคญักบัการตลาดยุค

 ดิจิทลัอยา่งไร. http://www.digithun.com/ota-online-travel 
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