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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการจองท่ีพกัในจงัหวดันครศรีธรรมราช ผ่านระบบออนไลน์ของนักท่องเท่ียวชาวไทย และ 2) 

ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจองท่ีพกัในจังหวดั

นครศรีธรรมราช ผ่านระบบออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคย

ใชบ้ริการจองท่ีพกัในจงัหวดันครศรีธรรมราชโดยผ่านระบบ จาํนวน 400 ตวัอย่าง สถิติท่ีใช้คือ ค่าความถ่ี 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าที (t-test) ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ดว้ย

การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 

 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพต่างกนั มีระดบัการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจองท่ีพกัในจงัหวดันครศรีธรรมราช ผา่นระบบออนไลน์ โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากน้ียงัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ สามารถร่วมกัน

พยากรณ์การตัดสินใจเลือกใช้บริการจองท่ีพักในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านระบบออนไลน์ของ

นักท่องเท่ียวชาวไทย (Y) ได้ร้อยละ 44.8 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยตัวแปรท่ีสามารถ

พยากรณ์ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่  ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ

ใหบ้ริการ 
 

คําสําคัญ: การตดัสินใจ, จองท่ีพกั, ระบบออนไลน์, นกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 

Abstract 
 

The purpose of this independent study is to study demographic factors that influent purchasing 

decision for booking hotel in Nakhon Si Thammarat via online system of Thai tourists and marketing mix 

(7Ps) influencing purchase decision for booking hotel in Nakhon Si Thammarat via online system of Thai 

tourists. The samples consisted of 400 Thai tourists who have been booked hotel online in Nakhon Si 
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Thammarat .The statistical analysis method are Frequency , Percentage, Mean and Standard Deviation. The 

inferential statistic which are Independent Sample T-Test (T-Test), Analysis of variance (ANOVA) and 

Multiple Linear Regression. 

 The result shows that the respondents who have different age, status, education, occupation have 

different decision level for booking hotel with the significant level at 0.1.Moreover, Marketing mix (7Ps) 

can forecast the decision for booking hotel online in Nakhon Si Thammarat of Thai tourists (Y) is 44.8% 

with the significant level at 0.05 by variable factors that can forecast the significant level which are Price, 

Product, People and Process. 
 

Key Words: purchasing decision, booking hotel online , online system ,Thai tourists , marketing mix 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ปัจจุบนัน้ีอินเตอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทและความสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของมนุษยเ์ป็น

อย่างมาก นอกจากเป็นสารสนเทศรูปแบบหน่ึงท่ีมีความทนัสมยัและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชใ้น

ทุกๆ ดา้น เช่น ทางดา้นการศึกษา ความบนัเทิง และดา้นการพาณิชย ์ อินเตอร์เน็ตก็ยงัไดถู้กนาํมาใชท้างดา้น

อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจองโรงแรม ห้องพกัส่งผลให้เกิดการ

ขยายตวัทางดา้นการท่องเท่ียว เพราะเม่ือมีการวางแผนเดินทางก็มีความจาํเป็นตอ้งใชก้ารบริการท่ีพกัแรม 

ซ่ึงปัจจุบนัมีบริการจองโรงแรม หอ้งพกัสามารถทาํไดโ้ดยการผา่นส่ืออินเตอร์เน็ตในรูปแบบออนไลน์ (นพพร 

ธานี, 2550) ดังนั้นจึงก่อให้เกิดบริษทัท่ีให้บริการจองห้องพกัผ่านทางเว็บไซต์ หรือ Online Travel Agent 

เป็นจํานวนมาก เช่น Agoda.com Booking.com Expedia.com TripAdvisor.com Hotels.com และบริษัทท่ี

เกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น Hotelsthailand.com Asia Web Direct และ Sawaddee.com หรือเวบ็ไซตจ์ากของ

โรงแรมเองท่ีเรียกว่า Brand Website ซ่ึงผูใ้ช้บริการสามารถจองห้องพกัและชาํระเงิน รวมไปถึงการตอบ 

สนองในเร่ืองของความสะดวกสบายและความน่าเช่ือถือ ของเวบ็ไซตใ์หก้บัลูกคา้ (ชยัพฤกษ ์บุญเลิศ, 2553) 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจองท่ีพกัใน

จงัหวดันครศรีธรรมราช ผา่นระบบออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

 2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการจองท่ีพกั

ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ผา่นระบบออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
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สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการจองท่ีพกัใน

จงัหวดันครศรีธรรมราช ผา่นระบบออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีแตกต่างกนั 

 2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจองท่ีพกัในจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ผา่นระบบออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 

ขอบเขตของการวิจัย  

 1. ขอบเขตดา้นประชากร 

  ประชากรท่ีทาํการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยใชบ้ริการจองท่ีพกัในจงัหวดั

นครศรีธรรมราชโดยผา่นระบบออนไลน์ ภายในระยะเวลา 6 เดือน ท่ีผา่นมา ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 

 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

  การวิจยัน้ีเป็นการศึกษา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจองท่ีพกัในจังหวดั

นครศรีธรรมราช ผา่นระบบออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงัน้ี 

  ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน    

  ส่วนประสมการตลาดบริการในการจองท่ีพกัในจงัหวดันครศรีธรรมราช ผ่านระบบออนไลน์

ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ประกอบดว้ย กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ กลยทุธ์ดา้นราคา กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์ด้านบุคลากร กลยุทธ์ด้านการให้บริการ กลยุทธ์ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ 

  ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกใช้บริการจองท่ีพกัในจงัหวดันครศรีธรรมราช ผ่านระบบ

ออนไลน์ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการ

ประเมินผลทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ และดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

 3. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

   พื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ในเขตพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 4. ขอบเขตดา้นเวลา  

  ดาํเนินการวิจยั ในระหวา่งเดือนกนัยายน – ธนัวาคม 2563 โดยมีแผนท่ีจะเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 สัปดาห์ 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 

แนวคิดเกีย่วกบัทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ  

 พฒันา ศิริโชติบณัฑิต (2558) กล่าวไวว้่า การบริการผลิตภณัฑห์รือบริการ มีคุณลกัษณะท่ีแตกต่าง

จากผลิตภณัฑอ่ื์นๆ คือ ไม่สามารถท่ีจะจบัตอ้งได ้ไม่สามารถแยกแยะระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการได้

มีความผนัแปรในการให้บริการ ไม่สามารถจะเก็บรักษาเอาไวไ้ด้เป็นเวลานาน และมีความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ริการเองก็ไม่มีความแน่นอน ซ่ึงจะตอ้งมีการนาํกลยุทธ์ทางการตลาดบริการมาปรับใชเ้พื่อให้มีความ
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เหมาะสมกบัสถานการณ์ทางการตลาดท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบไปดว้ย ปัจจยั 7 ดา้น คือ 

1) ดา้นผลิตภณัฑ ์2) ดา้นราคา 3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 5) ดา้นพนกังาน 

6) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และ 7) ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

แนวคิด ทฤษฎีเกีย่วกบัการตัดสินใจใช้บริการ 

 ภารดี อนนัตน์าวี (2557) ไดใ้หค้วามหมายของการตดัสินใจวา่ เป็นกระบวนการท่ีใชเ้หตุผลในการพิจารณา 

วิเคราะห์และหาทางเลือก เพือ่นนาํไปสู่ขั้นตอนของการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงจะนาํไปสู่เป้าหมายท่ีกาํหนด  
 

งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 ธนชัพร ราตรีโชติ (2559) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม การตดัสินใจ

ใช้แอพพลิเคชัน่ในการจองโรงแรมท่ีพกัในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจ

เลือกใชแ้อพพลิเคชัน่ในการจองโรงแรมท่ีพกัในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

 เกศกาจน์  ขนัอว้น (2560) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการจองหอ้งพกัผา่น

ส่ือออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม ในเขตอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการศึกษา พบวา่ การตดัสินใจ 

ใชบ้ริการจองหอ้งพกัผา่นส่ือออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมในเขตอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบวา่ 

อยูใ่นระดบัมาก ทั้งในภาพรวม และรายดา้น  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีทาํการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยใช้บริการจองท่ีพกัในจังหวดั

นครศรีธรรมราชโดยผ่านระบบออนไลน์ ภายในระยะเวลา 6 เดือน ท่ีผา่นมา ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ี

แน่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เน่ืองจากไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยใชบ้ริการ

จองท่ีพกัในจงัหวดันครศรีธรรมราชโดยผ่านระบบออนไลน์ ภายในระยะเวลา 6 เดือน ท่ีผ่านมา ท่ีแน่นอน 

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงใชวิ้ธีการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากการประมาณค่าร้อยละ กรณีไม่ทราบประชากร โดยใช้

สูตรของ W.G.  Cochran (1977 อา้งถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2561) ไดก้ลุ่มอย่าง 385 ตวัอย่าง โดยผูวิ้จยัจึงทาํ

การเก็บตัวอย่างเพิ่มอีก 4% เท่ากับ 15 คน รวมทั้ งส้ิน 400 คนโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 

(Convenience Sampling) ดว้ยวิธีการทาํแบบสอบถามออนไลน์ผา่นทางอินเตอร์เน็ตจาก Google Form  
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่   

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ซ่ึงเป็นคาํถามแบบเลือกตอบ (Check 

List) จาํนวน 6 ขอ้   
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ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับส่วนประสมการตลาดบริการในการจองท่ีพักในจังหวัด

นครศรีธรรมราช ผ่านระบบออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงเป็นคาํถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 

ระดบั (Rating Scale) จาํนวน 28 ขอ้    

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการจองท่ีพกัในจงัหวดันครศรีธรรมราช 

ผ่านระบบออนไลน์ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงเป็นคาํถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating 

Scale) จาํนวน 22 ขอ้    
 

การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  

 1. ศึกษาหลกัการแนวคิด ทฤษฎี นิยามคาํศพัท ์จากเอกสารวิชาการต่างๆ อาทิ วิทยานิพนธ์ ปริญญา

นิพนธ์ สารนิพนธ์ วารสาร หนังสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมการตลาดบริการ และการตดัสินใจเลือกใช้

บริการจองท่ีพกัผา่นระบบออนไลน์ของนกัท่องเท่ียว 

 2. ดาํเนินการสร้างแบบสอบถาม และเสนออาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั เพื่อพิจารณาความถูกตอ้งและ

ให้คาํแนะนํา โดยผูวิ้จัยแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญด้าน

บริหารธุรกิจ 2 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียวและโรงแรม 1 ท่าน เพื่อพิจารณาความสมบูรณ์ ถูกตอ้ง 

และตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา แลว้นาํผลการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน มาวิเคราะห์หาความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและภาษาไดค้่า IOC ซ่ึงแต่ละขอ้จะตอ้งมีคา่ 0.5 ขึ้นไป จึงจะถือเป็นท่ียอมรับได ้

 3. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแลว้ไปเสนออาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยัอีกคร้ัง เพื่อพิจารณา

ความถูกตอ้ง และใหค้าํแนะนาํ พร้อมทั้งแกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถามใหส้มบูรณ์ยิง่ขึ้น หลงัจากนั้นผูวิ้จยันาํ

แบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแลว้ไปทดลองใช้ กับกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีลกัษณะ

ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 40 ตวัอย่าง เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชวิ้ธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิ อลัฟา

ของครอนบาค ซ่ึงจากการทดสอบแบบสอบถามทั้ งฉบับ ได้ค่า α-Coefficient เท่ากับ 0.752 ซ่ึงถือว่า

แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือตามหลกัสถิติ 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1.  ทาํแบบสอบถามออนไลน์โดยใช ้Google From 

 2.  ผู ้วิจัยได้กระจายผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ โพสต์ลิงค์แบบสอบถามในกลุ่ม

นกัท่องเท่ียวท่ีนิยมใชใ้นการเพื่อการคน้หาและประชาสัมพนัธ์ขอ้มลูเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ซ่ึงจะระบุไวว้่าผู ้

ท่ีสามารถตอบแบบสอบถามได้จะต้องเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยใช้บริการจองท่ีพักในจังหวดั

นครศรีธรรมราชโดยผ่านระบบออนไลน์ ภายในระยะเวลา 6 เดือน ท่ีผ่านมาเท่านั้น โดยใช้ระยะเวลาเก็บ

ขอ้มูล 2 สัปดาห์ จาํนวนทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

 1. ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ใชวิ้เคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
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 2.  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้วิเคราะห์ประเมินระดับความสําคัญของส่วนประสม

การตลาดบริการ และการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจองท่ีพกัในจงัหวดันครศรีธรรมราช ผ่านระบบออนไลน์

ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

 3. ทดสอบความแตกต่างของค่าที และทดสอบค่าเอฟ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อ

เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการจองท่ีพกัในจังหวดันครศรีธรรมราช ผ่านระบบออนไลน์ของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทย จาํแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 4. การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจองท่ีพกัในจงัหวดันครศรีธรรมราช ผา่นระบบออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 

ผลการวิจัย 
 

 1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 75.75 มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 

68.75 ซ่ึงมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 63.75 โดยมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 77.75 ซ่ึงมี

อาชีพธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 41.25 และส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท  คิดเป็น

ร้อยละ 31.00  

 2. กลุ่มตวัอย่าง มีระดบัความสําคญัของส่วนประสมการตลาดบริการในการจองท่ีพกัในจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ผ่านระบบออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.40) และเม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นกระบวนการให้บริการ ( X = 4.55) รองลงมาคือ ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ ( X = 4.50) ดา้นบุคลากร ( X = 4.42) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ( X = 4.38) ดา้นราคา ( X = 4.37) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์( X = 4.33) และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ( X = 4.25) 

 3. กลุ่มตวัอย่าง มีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการจองท่ีพกัในจังหวดันครศรีธรรมราช ผ่าน

ระบบออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.08) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการประเมินผลทางเลือก ( X = 4.42) รองลงมาคือ ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ( X = 4.42) 

ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ( X = 4.40) ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ( X = 3.64) และดา้นการรับรู้ปัญหา ( X

= 3.52) 

 4. การเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกใช้บริการจองท่ีพกัในจงัหวดันครศรีธรรมราช ผ่านระบบ

ออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จาํแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดงัตาราง 1 
 

ตาราง 1 

การเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการจองท่ีพักในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านระบบออนไลน์ของนักท่องเท่ียวชาวไทย จําแนกตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (n=400) 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจองท่ีพกัในจงัหวดันครศรีธรรมราช ผา่นระบบออนไลน ์

เพศ 3.803* 

อาย ุ 3.925* 

สถานภาพ 21.962* 

ระดบัการศึกษา 24.160* 
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อาชีพ 7.252* 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5.572* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน ต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจองท่ีพกัในจงัหวดันครศรีธรรมราช ผ่านระบบออนไลน์ 

โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 5. ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการจองท่ีพกัในจังหวดั

นครศรีธรรมราช ผา่นระบบออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ดงัตาราง 2 
 

ตาราง 2 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจองท่ีพักในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านระบบออนไลน์ของ

นักท่องเท่ียวชาวไทย (n=400) 

ตัวแปร B S. E. Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี 1.703 0.194  8.765 0.000 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) 0.203 0.038 0.290 5.336 0.000* 

ดา้นราคา (X2) 0.231 0.037 0.306 6.190 0.000* 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (X3) 0.037 0.041 0.049 0.910 0.364 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (X4) 0.057 0.028 0.091 2.006 0.045* 

ดา้นบุคลากร (X5) 0.179 0.038 0.244 4.715 0.000* 

ดา้นกระบวนการให้บริการ (X6) 0.184 0.042 0.201 4.383 0.000* 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (X7) 0.034 0.038 0.043 0.885 0.377 

R = 0.669 ,  R2 = 0.448  ,  R2
adj = 0.438  ,   F =45.466 ,  Sig = 0.000 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 2 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบุคลากร ดา้น

กระบวน การให้บริการ และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจองท่ี

พกัในจงัหวดันครศรีธรรมราช ผา่นระบบออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยสามารถอธิบายระดบัการมี

อิทธิพล ไดร้้อยละ 44.8 ซ่ึงสามารถเขียนสมการได ้ดงัน้ี 

สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 1.703+0.231X2 +0.203X1+0.179X5+0.184X6+0.057X4 

สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน  = 0.306X2 +0.290X1+0.244X5+0.201X6+0.091X4 

  

อภิปรายผล 
 

 1. ระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดบริการในการจองท่ีพักในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผ่านระบบออนไลน์ของนักท่องเท่ียวชาวไทย 

  กลุ่มตวัอย่าง มีระดบัความสําคญัของส่วนประสมการตลาดบริการในการจองท่ีพกัในจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ผา่นระบบออนไลน์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
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  1) ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของธนชัพร ราตรีโชติ 

(2559) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม การตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ในการจอง

โรงแรมท่ีพกัในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่ในการจอง

โรงแรมท่ีพกัในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด 

  2) ดา้นราคา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของธนัชพร ราตรีโชติ 

(2559) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม การตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ในการจองโรงแรมท่ี

พกัในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่ในการจองโรงแรมท่ีพกั

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา อยูใ่น ระดบัมากท่ีสุด 

  3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ

พรกมล ลิ้มโรจน์นุกูล (2560) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการจองห้องพกัผ่านตวักลางออนไลน์ 

ผลศึกษา พบวา่ การตดัสินใจใชบ้ริการจองหอ้งพกัผา่นตวักลางออนไลน์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย อยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด 

  4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

ธนชัพร ราตรีโชติ (2559) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม การตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่

ในการจองโรงแรมท่ีพกัในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น 

ในการจองโรงแรมท่ีพกัในเขตกรุงเทพมหานคร ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริม

การตลาด อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

  5) ดา้นบุคลากร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของณัฐภรณ์  เหลืองพิพฒัน์ 

(2555) ไดศึ้กษาถึงอิทธิพลความคิดเห็นออนไลน์ต่อการตดัสินใจจองท่ีพกัราคาประหยดั (Hostel) ในเขต

กรุงเทพมหานครของนกัท่องเท่ียว ผลการศึกษา พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อนกัท่องเท่ียว ดา้น

บุคลากร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

  6) ดา้นกระบวนการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

วราภรณ์ ไทยดาํรงเดช (2552) ศึกษาพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซตใ์นการสํารองท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวไทย ผล

การศึกษา พบว่า พฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซตใ์นการสํารองท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวไทย ดา้นขั้นตอนในการจอง

ท่ีพกั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

  7) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มีระดบัความสําคญัของส่วนประสมการตลาด

บริการในการจองท่ีพกัในจงัหวดันครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของณัฐภรณ์ เหลืองพิพฒัน์ (2555) ไดศึ้กษาถึงอิทธิพลความคิดเห็นออนไลน์ต่อการตดัสินใจจองท่ีพกัราคา

ประหยดั (Hostel) ในเขตกรุงเทพมหานครของนกัท่องเท่ียว ผลการศึกษา พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดท่ี

มีอิทธิพลต่อนกัท่องเท่ียว ดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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 2. ระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการจองท่ีพักในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านระบบออนไลน์ของ

นักท่องเท่ียวชาวไทย 

  กลุ่มตวัอย่าง มีระดบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการจองท่ีพกัในจงัหวดันครศรีธรรมราช ผ่านระบบ

ออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของณิชาภา กลดัทรัพย ์(2562) ศึกษาคุณค่า

ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบาํรุงผิวยี่ห้อโอเรียนทอลพร้ินเซส สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ผล

การศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือครีมบาํรุงผิวยี่ห้อโอเรียลทอลพร้ินเซส โดยรวม

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

  พิจารณาตามแต่ละดา้น ไดแ้ก่ 

  1) ดา้นการรับรู้ปัญหา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอรอมล ศรีจาด 

(2560) ศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อทศันคติและการตดัสินใจจองท่ีพกัผา่นแอปพลิเคชนั 

Booking.com ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั

การตดัสินใจจองท่ีพกัผา่นแอปพลิเคชนั Booking.com ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ดา้นการตระหนกัถึงปัญหา อยูใ่นระดบัมาก 

  2) ดา้นการแสวงหาขอ้มูล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอรอมล   

ศรีจาด (2560) ศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อทศันคติและการตดัสินใจจองท่ีพกัผ่าน

แอปพลิเคชนั Booking.com ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างมีระดบัการตดัสินใจจองท่ีพกัผ่านแอปพลิเคชนั Booking.com ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ดา้นการคน้หาขอ้มูล อยูใ่นระดบัมาก 

  3) ดา้นการประเมินผลทางเลือก โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

ณิชาภา กลดัทรัพย ์(2562) ศึกษาคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบาํรุงผิวยี่หอ้โอเรียนทอลพร้ินเซส 

สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือครีมบาํรุงผิวยี่ห้อ

โอเรียลทอลพร้ินเซส การประเมินทางเลือก อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

  4) ดา้นการตดัสินใจซ้ือ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของณิชาภา 

กลดัทรัพย ์(2562) ศึกษาคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบาํรุงผิวยี่ห้อโอเรียนทอลพร้ินเซส 

สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือครีมบาํรุงผิวยี่ห้อโอ

เรียลทอลพร้ินเซส การตดัสินใจซ้ือ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

  5) ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของณิชาภา กลดัทรัพย ์(2562) ศึกษาคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบาํรุงผิวยี่ห้อโอเรียนทอ

ลพร้ินเซส สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือครีมบาํรุง

ผิวยีห่อ้โอเรียลทอลพร้ินเซส พฤติกรรมหลงัจากซ้ือ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 3. การทดสอบสมมติฐาน 
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  สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

จองท่ีพกัในจงัหวดันครศรีธรรมราช ผา่นระบบออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีแตกต่างกนั  

  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจ โดยรวมแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของเกศกาจน์  ขนัอว้น (2560) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้บริการจองห้องพกัผ่านส่ือ

ออนไลน์ ของธุรกิจโรงแรม ในเขตอาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น

เก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการของธุรกิจโรงแรมในเขตอาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาํแนกตาม เพศ 

ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการ แตกต่างกนั 

  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ โดยรวมแตกต่างกนั สอดคลอ้ง

กับการศึกษาของเกศกาจน์  ขนัอว้น (2560) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการจอง

ห้องพกัผ่านส่ือออนไลน์ ของธุรกิจโรงแรม ในเขตอาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการของธุรกิจโรงแรมในเขตอาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาํแนก

ตามอาย ุต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการ แตกต่างกนั 

  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพ ต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจองท่ีพกั โดยรวมแตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของเกศกาจน์  ขนัอว้น (2560) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้บริการ

จองหอ้งพกัผ่านส่ือออนไลน์ ของธุรกิจโรงแรม ในเขตอาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการของธุรกิจโรงแรมในเขตอาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

จาํแนกตามสถานภาพ ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการ แตกต่างกนั 

  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจองท่ีพกั โดยรวมแตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของภูษณิษา  ปัจชามาตย ์(2560) ศึกษาความคิดเห็นและความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค

ชาวไทยท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครในการเลือกจองโรงแรมผ่านออนไลน์เอเจนซ่ี ผลการศึกษา พบว่า 

ผูบ้ริโภคชาวไทยท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นและ

ความเช่ือมัน่ของในการเลือกจองโรงแรมผา่นออนไลน์เอเจนซ่ี แตกต่างกนั 

  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับการตดัสินใจเลือกใช้บริการจองท่ีพกั โดยรวม

แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของเกศกาจน์  ขนัอว้น (2560) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

ใชบ้ริการจองห้องพกัผ่านส่ือออนไลน์ ของธุรกิจโรงแรม ในเขตอาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผล

การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการของธุรกิจโรงแรมในเขตอาํเภอหัวหิน จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ จาํแนกตามระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการ แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจองท่ีพกั โดยรวมแตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของภูษณิษา  ปัจชามาตย ์(2560) ศึกษาความคิดเห็นและความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค

ชาวไทยท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครในการเลือกจองโรงแรมผ่านออนไลน์เอเจนซ่ี ผลการศึกษา พบว่า 
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ผูบ้ริโภคชาวไทยท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นและความเช่ือมัน่ของ

ในการเลือกจองโรงแรมผา่นออนไลน์เอเจนซ่ี แตกต่างกนั 

  สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจองท่ี

พกัในจงัหวดันครศรีธรรมราช ผา่นระบบออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

  พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ สามารถร่วมกนัพยากรณ์การตดัสินใจเลือกใช้บริการ

จองท่ีพกัในจงัหวดันครศรีธรรมราช ทั้งน้ีเน่ืองจากราคาการจองท่ีพกัผ่านระบบออนไลน์มีราคาท่ีถูกกว่า มี

การแสดงขอ้มูลผ่านระบบออนไลน์ท่ีมีรายละเอียดชดัเจน การจองห้องพกัออนไลน์มีความสะดวกรวดเร็วใน

การใชบ้ริการ มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัท่ีพกัอย่างถูกตอ้ง และเวบ็ไซตจ์องหอ้งพกัผา่นระบบออนไลน์สามารถ

เขา้ถึงไดง้่ายและรวดเร็ว  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

 ความสาํคญัของส่วนประสมการตลาดบริการในการจองท่ีพกัในจงัหวดันครศรีธรรมราช ผา่นระบบ

ออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย เวบ็ไซตต์อ้งพิจารณาปรับปรุงใหมี้ Admin คอยใหค้าํแนะนาํ และใหก้าร

ช่วยเหลือสําหรับผูท่ี้ตอ้งการจองห้องพกัผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา มีราคาท่ีถูกกว่าการจองผ่าน

เคาน์เตอร์หอ้งพกัโดยตรง การจองหอ้งพกัผา่นระบบออนไลน์เวบ็ไซตค์วรจดัช่องทางสาํหรับใหผู้ใ้ชบ้ริการ

ไดส้อบถามได ้ปรับปรุงระบบให้มีขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากและซับซ้อนจนเกินไป การให้บริการ

หอ้งพกัท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

 การตัดสินใจเลือกใช้บริการจองท่ีพักในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านระบบออนไลน์ของนักท่องเท่ียว

ชาวไทย 

 ปรับปรุงระบบการให้บริการให้ง่ายต่อการใชแ้ละกระชบัมากท่ีสุด ส่งเสริมการให้มีการจดับูธเพื่อ

ประชาสัมพนัธ์เวบ็ไซต ์ควรใชเ้วลาในการจองให้นอ้ยท่ีสุด ประชาสัมพนัธ์ระบบการจองห้องพกัออนไลน์

ให้ผูใ้ชบ้ริการทัว่ไปทราบถึงการใชบ้ริการ ปรับปรุงระบบการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้ 

บริการใหม้ากท่ีสุด เพื่อส่งผลถึงการกลบัมาใชบ้ริการซํ้าอีกในอนาคต 

 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

  1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการเก็บขอ้มูลดว้ยการใช้เคร่ืองมืออ่ืนๆ ในการศึกษา ร่วมด้วย 

เพื่อให้ไดข้อ้มูลในท่ีมีความหลากหลายหรือเฉพาะเจาะจงของกลุ่มตวัอย่างและทาํให้ผลการศึกษามีความ

น่าเช่ือถือเพิ่มมากขึ้น เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนาเป็นกลุ่ม เป็นตน้ 

  2. การศึกษาคร้ังต่อไป ควรขยายพื้นท่ีในการเก็บขอ้มูลสุ่มตัวอย่างท่ีมากขึ้น โดยเก็บข้อมูล

แบ่งเป็นภูมิภาค หรือทุกจงัหวดัในประเทศไทย เพื่อท่ีจะทาํให้ทราบผลการวิจยั และ วิเคราะห์ขอ้มูลไดใ้น

มุมมองท่ีกวา้งขึ้น 
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