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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของคุณภาพเว็บไซต์ และการยอมรับเว็บเพื่อการ
ท่องเที่ยวต่อความพึงพอใจ และความตั้งใจที่จะใช้บริการเว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ โดยการนาทฤษฎี
ทางด้านความสาเร็จของระบบสารสนเทศ (IS Success Model) ของ Delone และ McLean และ แบบจาลอง
การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) มาทาการศึกษาร่วมในในบริบทของการใช้
บริการเว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ถึงความ
ง่ายในการใช้งาน คุณภาพของระบบงาน คุณภาพของสารสนเทศ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ใช้บริการเว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ จานวน 262 คน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์และแบบเอกสาร ทดสอบความเที่ยงของแต่ละตัวแปรด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่าครอนแบค นาผลมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ทดสอบสมมติฐาน
ด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบงานเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลในเชิงบวกต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ รองลงมาคือ คุณภาพของสารสนเทศ และการรับรู้ถึงประโยชน์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นอกจากนี้ ยังพบว่าปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลในเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจที่จะใช้บริการ รองลงมาคือ คุณภาพของสารสนเทศ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามลาดับ
คาสาคัญ: คุณภาพเว็บไซต์, การยอมรับเว็บ, เว็บเพื่อการท่องเที่ยว, ความตั้งใจที่จะใช้, การท่องเทีย่ วออนไลน์
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Abstract

The main purposes of this study are to investigate the impact of website quality and
tourism web acceptance on customer satisfaction and use intention of the online travel
agencies website. Based on 2 theories which are widely accepted: Delone and McLean’s (IS
Success) and Technology Acceptance Model (TAM). Which includes the perceived of
usefulness, perceived ease of use, system quality, information quality and customer
satisfaction. The sample used in this research is a group of people who used service of the
online travel agencies website 262 samples. An online and paper questionnaire survey was
administrated and data were collected to test the reliability of each variable with coefficient
alpha. The data were analyzed through statistic methods such as descriptive statistics and test
the hypothesis by using the simple regression analysis and multiple regression analysis.
Results showed that the factors that most significant positive impact on the
customer satisfaction factor are system quality factor, information quality factor and perceived
usefulness factor (p < 0.05). And the factors that most significant positive impact on the use
intention are customer satisfaction factor and information quality factor (p < 0.05),
respectively.
Keywords: Website Quality, Web Acceptance, Tourism Website, Use Intention, Online Tourism
บทนา

ในโลกแห่งเทคโนโลยีอย่างเช่นในปัจจุบันนี้ผู้คนจานวนมากนิยมทาธุรกรรมต่างๆ ผ่านทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่าธุรกรรมออนไลน์ เพราะมีความสะดวกสบาย รวดเร็ว และสามารถทารายการได้ทุกที่
ทุ กเวลา ตามความต้ อ งการของผู้ ใช้ ง าน เพี ย งแค่มี ค อมพิ ว เตอร์ หรือ อุป กรณ์ เคลื่ อนที่ ต่ า งๆและสั ญ ญาณ
อินเทอร์เน็ต หนึ่งในธุรกรรมที่สาคัญที่มีการทาผ่านระบบออนไลน์ ก็คือการเลือกใช้บริการท่องเที่ยวด้านต่างๆ
ผ่านทางเว็บไซต์ จึงทาให้เกิดตัวแทนรับจองขึ้นมามากมาย โดยคนส่วนใหญ่นิยมเรียกว่าตัวแทนการท่องเที่ยว
ออนไลน์ (Online Travel Agencies) หรือทีร่ ู้จักกันอย่างย่อว่า OTAs ตัวอย่างเช่น Agoda.com Expedia.com
Booking.com Tripadvisor.com และ Yelp.com เป็นต้น ซึ่งมีบทบาทในการทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการ
ให้บริการแก่ผู้เข้าใช้งาน สมาชิกได้เจอกับผู้ให้บริการที่พัก ตั๋วเครื่องบิน บริการท่องเที่ยวต่างๆ และจัดแจงจองที่
พัก โรงแรมให้โดยนาเสนอสิทธิพิเศษ และราคาสุดพิเศษให้กับ ผู้เข้าใช้งานที่เป็น สมาชิกเว็บไซต์ตัวแทนการ
ท่องเที่ยวออนไลน์ ซึ่งสามารถตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคใหม่ที่นิยมหาข้อมูลด้วยตนเองก่อนการ
ตัดสินใจซื้อ และเปรียบเทียบหาข้อมูลราคาเพื่อ ให้ได้มาซึ่งราคาที่ดีที่สุดที่สามารถจับจ่ายได้ ดังนั้นตัวแทนการ
ท่องเที่ยวออนไลน์ หรือ OTAs จึงถือว่าเป็นตัวกลางที่มีบทบาทสาคัญมากในธุรกิจการท่องเที่ยวยุคใหม่ เพราะไม่
เพียงช่วยอานวยความสะดวกให้ลูกค้า สมาชิกของทางเว็บไซต์ ให้สามารถใช้ บริการได้อย่างสะดวกสบายแล้ว ที่
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สาคัญยังช่วยกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้เกิดการจับจ่ายเม็ดเงิน ออกมา สร้างฐานลูกค้าและ
ขยายตลาดใหม่ๆ ได้ทั่วโลกจากประโยชน์ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม, 2559) เพราะทุกวันนี้ เว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ หรือ OTAs เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล (Search Engine) ในวงการการท่องเที่ยวสาหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการค้นหาข้อมูล
หรือบริการการท่องเที่ยวด้านต่างๆ บนโลกอินเทอร์เน็ตนั้น ตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์สามารถเปิดให้บริการ
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด ทาให้สามารถประหยัดงบประมาณในการบริหารจัดการได้มาก ประกอบกับ
พฤติกรรมในการค้นหาข้อมูล ของนั กท่องเที่ยวทั่วโลกได้ มีการเปลี่ย นไป จากการสารวจพฤติกรรมผู้บ ริโภค
ออนไลน์พบว่า ผู้บริโภคไทย ร้อยละ 73 นิยมเปรียบเทียบราคาและอ่านคาวิจารณ์สินค้าบนอินเทอร์เน็ตเป็น
กิจวัตร โดยครึ่งหนึ่งของผู้บริโภคกลุ่มนี้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลสินค้าทุกวัน และสินค้าด้านการท่องเที่ยวและ
การคมนาคม เช่น การจองที่พัก ตั๋วโดยสาร เป็นสินค้า และบริการที่คนไทยนิยมซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุด
คือ ร้อยละ 39 (วาสนา ปิยะบวรนันท์, 2555)
โดยนักท่องเที่ยวหันมาค้นหาข้อมูลห้องพักและทาการจองออนไลน์ผ่านทางตัวกลางในการรั บจอง
ต่างๆ แทน เพราะมีข้อมูลที่ครบถ้วน สามารถจองและชาระเงินได้ทันที และสิ่งสาคัญที่สุด ก็คือเรื่องราคาห้องพัก
ที่จะมีราคาถูกกว่าการจองจากผู้ประกอบการโดยตรง (ทรงชัย ณะอาภัย, 2552) เว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยว
ออนไลน์จึงนับว่าจาเป็นและมีบทบาทในธุรกิจการเดินทางท่องเที่ยวยุคดิจิทัลอย่างมาก ในมุมของผู้ให้บริการนั้น
การที่มีรายชื่อบริการของตัวเองอยู่ในเว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์เป็นข้อดีมากกว่าข้อเสีย เพราะจะ
สามารถได้ฐานลูกค้าใหม่ๆ และเป็นที่รู้จักมากขึ้น หากบริหารจัดการการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะ
สามารถบริหารจัดการการเข้าพักและสร้างรายได้ให้กับธุรกิจที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวได้ตลอดทุกฤดูกาลการ
ท่องเที่ยว (นิวัฒน์ ชาตะวิทยากูล, 2559)
จากที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นเห็นได้ว่าธุรกิจการท่องเที่ยวแบบออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีการ
แข่งขันเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะตัวแทนทางการท่องเที่ยว ที่พยายามดึงดูดลูกค้าด้วยการพัฒนาการให้บริการผ่านทาง
เว็บไซต์ กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับลู กค้ามาใช้บริการของเว็บไซต์ตนเองให้เกิด
ความพึงพอใจสูงสุดและเกิดการซื้อซ้า ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สาคัญและน่าสนใจในการศึกษาถึงผลกระทบของปัจจัย
ต่างๆ ที่จะส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการเว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ผ่านทางเว็ บไซต์ ให้มีความเหมาะสมกับการใช้ง านและความ
ต้องการของผู้ใช้งานให้มากที่สุด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน
2. เพื่อศึกษาถึง ปัจจัย ด้านการรับ รู้ถึงความง่ ายในการใช้งาน การรับรู้ถึงประโยชน์ คุณภาพของ
ระบบงาน และคุณภาพของสารสนเทศที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
3. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คุณภาพของระบบงาน
และคุณภาพของสารสนเทศที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการเว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์
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วิธีการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในเรื่องการศึกษาถึงผลกระทบของคุณภาพเว็บไซต์ และการ
ยอมรับเว็บ เพื่อการท่องเที่ย วต่อความพึ งพอใจ และความตั้ งใจที่จะใช้ บริการเว็บไซต์ตั วแทนการท่ องเที่ย ว
ออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์และเอกสาร เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ เนื่องจากไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดของ
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ จึงใช้วิธีการกาหนดขนาดตัวอย่างจากการประมาณค่าเฉลี่ยประชากร ผลการคานวณ
ทาให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 262 คน จากนั้นดาเนินการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์และ
กระดาษจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ โดย
แบบสอบถามประกอบด้วยชุดคาถาม 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นชุดคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นชุดคาถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการเว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยว
ออนไลน์ จานวน 24 ข้อคาถาม โดยมาตรวัดที่ใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ คือ มาตรวัด 5 ระดับ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับ ผลกระทบของคุณภาพเว็บไซต์ และการยอมรับเว็บ เพื่อการท่องเที่ยวต่อ
ความพึงพอใจ และความตั้งใจที่จะใช้บริการเว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ โดยผู้วิจัยได้นาทฤษฎีที่เป็นที่
ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง คือ ทฤษฎีทางด้านความสาเร็จของระบบสารสนเทศ (IS Success Model) ของ
Delone และ McLean และแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) มา
ทาการศึกษาร่วมในในบริบทของการใช้บริการเว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้าน
การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน คุณภาพของระบบงาน คุณภาพของสารสนเทศ และ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถนามาสร้างกรอบงานวิจัยได้ดังต่อไปนี้



+

H1

H2+

H6 +

H3 +

H9+
+

H8

H5+

+

H7

+

H4

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
2177

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

สมมติฐานงานวิจัย
จากกรอบแนวคิดในการวิจัยข้างต้น สามารถนามาสร้างสมมติฐานงานวิจยั ได้ดงั แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สมมติฐานงานวิจัย
สมมุติฐาน
รายละเอียด
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานเป็นปัจจัยทีส่ ่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้ถึงประโยชน์
H1
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานเป็นปัจจัยทีส่ ่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
H2
การรับรู้ถึงประโยชน์เป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
H3
คุณภาพของระบบงานเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
H4
คุณภาพของสารสนเทศเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
H5
การรับรู้ถึงประโยชน์เป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจทีจ่ ะใช้บริการ
H6
คุณภาพของระบบงานเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการ
H7
คุณภาพของสารสนเทศเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการ
H8
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการ
H9
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปที่เคยใช้บริการเว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยว
ออนไลน์
กลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดของประชากรในการวิจัยครั้งนี้ จึงใช้วิธีการกาหนดขนาดตัวอย่างจาก
การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร จากการคานวณกลุ่ มตัวอย่างที่ได้มีขนาดเท่ากับ 262 คน และใช้ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ (SPSS) และจัดหมวดหมู่ข้อมูลเพื่อนามาสรุปและนาเสนอผลที่ได้จากการศึกษาครั้ง
นี้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจัยนี้จะทาการเก็บตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปที่เคยใช้บริการเว็บไซต์ตัวแทน
การท่ องเที่ย วออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถามเอกสารและออนไลน์ในการเก็บ ข้อมู ล จากนั้น ดาเนิ น การแจก
แบบสอบถามเอกสาร และส่งแบบสอบถามออนไลน์ผา่ นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และชุมชนเครือข่ายสังคมเฟ
ซบุ๊ก เป็นต้น โดยทาการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2560
การวิจัยมีการทดสอบเครื่องมือ โดยทดสอบความเหมาะสม (Pre-Test) ของแบบสอบถามงานวิจัยกับ
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 คน เพื่อประเมินถึงความเข้าใจและความง่ายของคาถาม หลังจากปรับปรุงแบบสอบถาม
แล้ว ทาการเก็บข้อมูลเพื่อทดสอบความเหมาะสมเบื้องต้น (Pilot Test) กับกลุ่มตัวอย่างอีก 30 คน โดยทาการ
วิเคราะห์ค่ าสั มประสิ ทธิ์อัลฟ่ า ของครอนแบค (Cronbach’s alpha) เพื่อทดสอบความเที่ย งของแต่ล ะ
Construct และวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันมากให้อยู่ใน
องค์ประกอบเดียวกัน ทาให้ได้จานวนตัวแปรที่น้อยลง รวมทั้งการปรับปรุงคาถามอีกครั้ง เพื่อให้แบบสอบถาม
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ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษา และปัจจัยทั้งหมดที่ต้องการศึกษา ก่อนการเก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 262 คน
วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
งานวิจัยนี้หลังจากได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว จะทาการตรวจสอบเพื่อให้คะแนนและทาการ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่าสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันมากให้อยู่ใน
องค์ประกอบเดียวกัน ทาให้ได้จานวนตัวแปรที่น้อยลง
2. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนแบค (Cronbach’s alpha) เพื่อทดสอบความเที่ยง
ของแต่ละ Construct
3. การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression) และการ
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใช้ค่าความเชื่อมั่นที่ระดับร้อยละ 95
(= .05) เป็นเกณฑ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
4. การวิเคราะห์สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนาเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง เช่น การคานวณจานวนร้อยละ และ ค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัย
การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติ
ข้อมูลที่จัดเก็บจากกลุ่มตัวอย่างถูกนาไปทดสอบข้อมูลขาดหาย (Missing data) และข้อมูลสุดโต่ง
(Outliers) นอกจากนี้ ยั ง ทดสอบว่ า ข้อมู ล มี การกระจายแบบปกติ (Normal) มี ความสั ม พั น ธ์ เชิง เส้ น ตรง
(Linearity) มีภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) และมีภาวะร่วมเส้นตรง (Singularity) หรือไม่ ผลการ
ทดสอบพบว่ าข้อมู ลไม่ มี ปัญ หาด้า นข้อมูล ขาดหาย ข้อมู ลสุ ด โต่ง และข้อมู ลมี การกระจายเป็น แบบปกติ มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงและไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ และภาวะร่วมเส้นตรง ดังกล่าว
งานวิจัยนี้ได้ทดสอบสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยใช้การวิ เคราะห์ค่า สัมประสิทธ์อัลฟ่ า
ของครอนแบค พบว่าทุกตัวแปรมีค่ามากกว่า 0.7 จึงถือว่ามีความเชื่อถือได้สาหรับงานวิจัยแบบ Basic research
(Hair et al., 1998) นอกจากนี้ยังได้ทดสอบความตรงของแบบสอบถาม ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor
analysis) โดยใช้เกณฑ์ที่ข้อคาถามที่จั บกลุ่มกันเป็นแต่ละตัวแปรต้องมีค่า Factor loading ไม่น้อยกว่า 0.5 ผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบได้จานวนปัจจัยทั้งหมด 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน การ
รับรู้ถึงประโยชน์ คุณภาพของระบบงาน คุณภาพของสารสนเทศ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และความตั้ งใจที่
จะใช้บริการ
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ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่าของครอนแบค
ปัจจัย
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน
การรับรู้ถึงประโยชน์
คุณภาพของระบบงาน
คุณภาพของสารสนเทศ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ความตั้งใจที่จะใช้บริการ
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ค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่าของครอนแบค
0.827
0.735
0.717
0.772
0.772
0.870

ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 60.3 ช่วงอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 33.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดที่ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 72.1 ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 51.5 มีรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือนในช่วง 20,001 - 30,000 บาทเป็นส่วน
ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 36.8 ส่วนใหญ่เคยใช้บริการเว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ 2 – 3 ครั้ง ในรอบ 1 ปี
ที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 40.1 และโดยภาพรวมนิยมใช้บริการจองผ่านทาง เว็บไซต์ Agoda.com คิดเป็นร้อยละ
32.4
การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติ ฐ านการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี วิ เ คราะห์ ก ารถดถอย อย่ า งง่ า ย (Simple
regression) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) โดยใช้ค่า p-value ที่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 0.05 เป็นตัวกาหนดนัยสาคัญทางสถิติ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ยืนยันสมมติฐานที่ 1 สมมติฐาน
ที่ 3 สมมติฐานที่ 4 สมมติฐานที่ 5 สมมติฐานที่ 8 และสมมติฐานที่ 9 ด้วยค่า p-value ที่น้อยกว่า 0.05 อีกทั้ง
ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (Residual Mean) ล้วนเป็น 0 คือ ค่าความคลาดเคลื่อนนั้นคงที่ ซึ่งจะไม่เกิด
Heteroscedasticity และไม่มีความสัมพันธ์ร่วมเชิงพหุเส้น (Multicollinearity) ด้วยค่า Tolerance ที่เข้าใกล้
1 และค่า VIF ไม่เข้าใกล้ 10 ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบของ 9 สมมติฐาน
สมมติฐาน
1. การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
งานเป็นปัจจัยที่สง่ ผลเชิงบวกต่อ
การรับรู้ถึงประโยชน์
2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
งานเป็นปัจจัยที่สง่ ผลเชิงบวกต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
3. การรับรู้ถึงประโยชน์เป็นปัจจัยที่
ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
4. คุณภาพของระบบงานเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
5. คุณภาพของสารสนเทศเป็น
ปัจจัยที่สง่ ผลเชิงบวกต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
6. การรับรู้ถึงประโยชน์เป็นปัจจัยที่
ส่งผลเชิงบวกต่อความตัง้ ใจที่จะใช้
บริการ
7. คุณภาพของระบบงานเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจทีจ่ ะ
ใช้บริการ
8. คุณภาพของสารสนเทศเป็น
ปัจจัยที่สง่ ผลเชิงบวกต่อความตัง้ ใจ
ที่จะใช้บริการ
9. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความ
ตั้งใจที่จะใช้บริการ
*p-value < 0.05

p-value Beta

R2

Tolerance

VIF

Residual
Mean

0.000*

0.529 0.256

1.000

1.000

0.000

0.335

0.060 0.448

0.600

1.668

0.000

0.000*

0.237 0.448

0.555

1.801

0.000

0.000*

0.278 0.448

0.522

1.918

0.000

0.000*

0.266 0.448

0.510

1.962

0.000

0.405

0.058 0.344

0.542

1.844

0.000

0.986

0.001 0.344

0.502

1.992

0.000

0.000*

0.314 0.344

0.532

1.878

0.000

0.000*

0.325 0.344

0.554

1.806

0.000
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อ
การรับรู้ถึงประโยชน์เป็น 0.529 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยที่กล่าวว่าเมื่อผู้ใช้งานได้เข้าไปใช้
งานเว็บ ไซต์ที่ให้บ ริการซื้อขายสิน ค้า ออนไลน์ ที่มี การอกกแบบให้สามารถใช้งานได้โดยง่า ย ไม่ต้ องใช้ความ
พยายามมาก และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน จะทาให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่าเว็บไซต์นี้มีประโยชน์ต่อตัวเอง จน
นาไปสู่การซื้อขายสินค้าออนไลน์ในที่สุด (Venkatesh and Davis, 2000; Gefen et al., 2003)
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการเป็น 0.237 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยที่ว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ในการจอง
ห้องพักผ่านทางเว็บไซต์โรงแรมนั้น ส่งผลในเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการจองห้องพักผ่านทางเว็บไซต์โรงแรม
(Morosan and Jeong, 2008)
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบว่า คุณภาพของระบบงานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการเป็น 0.278 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 สอดคล้องการงานวิจัย สอดคล้องกับงานวิจัยที่ว่า
คุณภาพของระบบงาน คือ ความสามารถในการตอบสนองและความสามารถในการประมวลผลรายการ ซึ่งเป็น
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการใช้งานและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (Delone and Mclean, 1992)
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 พบว่า คุณภาพของสารสนเทศมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการเป็น 0.266 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศินิภา และวศิน (2011) ซึ่ง
ได้ทาการศึกษาวิจัยโดยใช้ทฤษฎี IS Success (Delone and Mclean, 2003) เป็นพื้นฐานในการวัดผลระบบ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ ซึ่งพบว่าคุณภาพของสารสนเทศส่งผลในเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใ ช้งาน
เช่นกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 6 พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความตั้งใจที่
จะใช้บริการ
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 7 พบว่า คุณภาพของระบบงานไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความตั้งใจ
ที่จะใช้บริการ
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 8 พบว่า คุณภาพของสารสนเทศมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความตั้งใจ
ที่จะใช้บริการเป็น 0.314 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยที่ว่าคุณภาพของสารสนเทศเป็นสิ่งสาคัญ
ที่ผู้บริโภคหรือลูกค้าใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้า ทาให้ต้องมีการพัฒนาข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
เฉพาะรายบุคคล เพื่อสร้างความตั้งใจในการซื้อสินค้าของลูกค้า (Delone and Mclean, 2004)
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 9 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความ
ตั้งใจที่จะใช้บริการเป็น 0.325 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Yen and Gwinnner (2003)
และ Bai et al. (2008) ที่พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อเทคโนโลยีการบริการตนเองบนอินเทอร์เน็ต
ส่งผลในเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตั้ง ใจที่จะซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตอย่า ง
ต่อเนื่องของลูกค้า
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จากผลการวิจัยข้างต้น สามารถสร้างตัวแบบของผลการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 2


0.529*



0.060

0.058

0.23
7*

0.325*

0.001

0.3

0.266*

14

*

0.278*

หมายเหตุ: * ตัวแปรอิสระมีผลต่อตัวแปรตามที่ระดับนัยสาคัญ p < 0.05
ภาพที่ 2 ตัวแบบของผลการวิจยั ผลกระทบของคุณภาพเว็บไซต์ และการยอมรับเว็บเพื่อการท่องเที่ยวต่อความพึง
พอใจ และความตั้งใจที่จะใช้บริการเว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์
เมื่อพิจารณาตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พบว่าตัวแปรอิสระ การรับรู้ถึง ประโยชน์
คุณภาพของระบบงาน และคุณภาพของสารสนเทศ ส่งผลในเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อย่างมี
นัยสาคัญ ในขณะที่การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานไม่ส่งต่อต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจที่จะใช้บริการ พบว่าตัวแปรอิสระ คุณภาพของ
สารสนเทศ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส่งผลในเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการ อย่างมีนัยสาคัญ
ในขณะที่การรับรู้ถึงประโยชน์ และคุณภาพของระบบงานไม่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการ ซึ่งสามารถสรุปผล
การทดสอบสมมติฐานของการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานของการวิจัย
สมมุติฐาน
รายละเอียด
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานเป็นปัจจัยทีส่ ่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้ถึง
H1
ประโยชน์
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานเป็นปัจจัยทีส่ ่งผลเชิงบวกต่อความพึง
H2
พอใจของผู้ใช้บริการ
การรับรู้ถึงประโยชน์เป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของ
H3
ผู้ใช้บริการ
คุณภาพของระบบงานเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของ
H4
ผู้ใช้บริการ
คุณภาพของสารสนเทศเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของ
H5
ผู้ใช้บริการ
การรับรู้ถึงประโยชน์เป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจทีจ่ ะใช้
H6
บริการ
คุณภาพของระบบงานเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะใช้
H7
บริการ
คุณภาพของสารสนเทศเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะใช้
H8
บริการ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะ
H9
ใช้บริการ
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ผลการทดสอบ
ยืนยัน
ไม่ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ไม่ยืนยัน
ไม่ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน

สรุปและอภิปรายผล
งานวิจัย มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ ศึกษาถึงผลกระทบของคุณภาพเว็บไซต์ และการยอมรับเว็บ เพื่อการ
ท่องเที่ยวต่อความพึงพอใจ และความตั้งใจที่จะใช้บริการเว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ โดยกลุ่มตัวอย่าง
ของงานวิจัยนี้ ได้แก่ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปที่เคยใช้บริการเว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ เนื่องจากไม่
ทราบจานวนประชากรทั้งหมดว่ามีจานวนเท่าไหร่ ในการวิจัยครั้งนี้จึงใช้วิธีการกาหนดขนาดตัวอย่างจากการ
ประมาณค่าเฉลี่ยประชากร และสร้างแบบสอบถามออนไลน์และกระดาษในการเก็บข้อมูลเพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการวาง URL ของแบบสอบถามไว้บนเครือข่ายสังคมเฟซบุ๊กของผู้วิจัย และ
กระจายไปยังกลุ่มตัวอย่างโดยตรง ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบทั้งสิ้น 262 ชุด จากนั้นนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ทาง
สถิติ โดยมีการประเมินความเที่ยงของเครื่องมือ ที่ใช้ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนแบค (Cronbach’s
alpha) การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) และการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัวกับ
ตัวแปรตาม เพื่อนาไปพยากรณ์ค่าของตัวแปรตามด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple regression)
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression)
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ผลที่ได้รับจากงานวิจัยพบว่า การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานเป็นปัจจัยที่ส่งผลในเชิงบวกต่อการ
รับรู้ถึงประโยชน์ ชี้ให้เห็นว่าเมื่อผู้ใช้งานได้เข้าไปใช้บริการเว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ที่มีการออกแบบ
เว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้โดยง่าย ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน จะทาให้
ผู้ใช้งานรู้สึกว่าเว็บไซต์นมี้ ีประโยชน์ต่อตัวเอง จนนาไปสู่การซื้อขายให้บริการการท่องเที่ยวออนไลน์ในที่สุด ต่อมา
พบว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ คุณภาพของระบบงาน และคุณภาพของสารสนเทศ เป็นปัจจัยที่ส่งผลในเชิงบวกต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ แสดงให้เห็นว่าการที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ใช้บริการแล้วเกิดการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
ตามมาก็จะส่งผลให้เกิดระดับความพึงพอใจในการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย และการที่ระบบงานมีคุณภาพ
คือ สามารถตอบสนองและการประมวลผลรายการที่รวดเร็วเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการใช้งานและความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้การที่คุณภาพของสารสนเทศที่ได้รับมี ความถูกต้อง แม่นยา และทันสมัย ยัง
ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเช่นกัน และคุณภาพของสารสนเทศ และความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการเป็นปัจจัยที่ส่งผลในเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการ ชี้ให้เห็นว่าคุณภาพของสารสนเทศ
เป็นสิ่งสาคัญที่ผู้ใช้บริการใช้ในการตัดสินใจซื้อบริการการท่องเที่ยวออนไลน์ จึงทาให้ต้องมีการพัฒนาข้อ มูลให้
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการเฉพาะรายบุคคล เพื่อสร้างความตั้งใจในการซื้อของผู้ใช้บริการ และการที่
ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีการบริการตนเองบนอินเทอร์เน็ตจะส่งผลต่อความตั้ง ใจที่จะซื้อ
บริการการท่องเที่ยวออนไลน์อย่างต่อเนื่องของผู้ใช้บริการเช่นกัน ในขณะที่การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานไม่
ส่งผลในเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ชี้ให้เห็นว่าการออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้โดยง่าย ไม่
ต้องใช้ความพยายามมาก ไม่ได้มีความจาเป็นมากนักสาหรับผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ การรับรู้ถึงประโยชน์ และ
คุณภาพของระบบงานยังเป็นปัจจัยที่ ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการ แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการไม่ได้ให้
ความสาคัญ หรือคานึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ และการที่ระบบงานสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้มี
ความจาเป็นมากนักสาหรับผู้ใช้บริการ
ประโยชน์ที่ได้รับ
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยแบ่งเป็นด้านทฤษฎีและด้านการนาไปปฏิบัติ ดังนี้
1. ประโยชน์ในด้านทฤษฎี
ผลของงานวิจัยทาให้เกิดการสร้างตัวแบบที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผล
ต่อความตั้งใจใช้บริการเว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ โดยสามารถนาทฤษฎีทางด้านความสาเร็จของ
ระบบสารสนเทศ (IS Success Model) ของ Delone และ McLean และทฤษฏีการยอมรับ เทคโนโลยี
(Technology Acceptance Model: TAM) มาเป็นกรอบทางการศึกษาและสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีต อีกทั้ง
ผลของงานวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดงานวิจัยในอนาคตได้ เช่น ศึกษาเพิ่มเติม
ในปัจจัยอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ทาการศึกษาในงานวิจัยนี้
2. ประโยชน์ด้านการนาไปปฏิบัติ
ประโยชน์ในภาคปฏิบัติจากงานวิจัยนี้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้เข้ากับธุรกิจได้ โดยแยกออกเป็น
มุมมองต่างๆ ดังนี้
2185

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

1. ผู้ประกอบการตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์
ผู้ประกอบการที่มีความมุ่งหวังในการใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือในการวางแผนกลยุทธ์ ทางการตลาดให้
สามารถช่วยสร้างโอกาสในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรให้ความสาคัญกับการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้จาก
การใช้งาน คุณภาพของระบบงาน และสารสนเทศที่ทางเว็บไซต์นาเสนอ โดยการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้
ผู้ใช้บริการเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์ผ่านคุณภาพของระบบ และสารเทศที่ได้รับ เช่น การ
โฆษณาให้เห็นถึงความรวดเร็วในการสืบค้นบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ พร้อมทั้งนาเสนอข้อมูลที่ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะทาให้ผู้ใช้บริการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ตัวเองได้รับ อันจะส่งผลต่อความพึงพอใจ
และเกิดความตั้งใจที่จะใช้บริการเว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ในที่สุด
2. ผู้พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์
ในด้านปัจจัยการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานนั้น นักพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์สามารถนาไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ โดยการออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน สามารถ
เข้าใจได้โดยง่าย ผู้ใช้งานก็จะไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการใช้งาน ซึ่งจะทาให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่าเว็บไซต์นี้
มีประโยชน์ต่อตัวเอง และอยากกลับมาใช้งานต่อไป หรือกลับมาใช้ซ้าอีกในอนาคต จนนาไปสู่การซื้อขายบริการ
ด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ในที่สุด
ในด้านของคุณภาพของสารสนเทศที่นาเสนอ นักพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ต้องให้ความสาคัญกับ
การปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันเสมออยู่ตลอดเวลา ผู้ใช้งานก็จะได้รับข้อมูล สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ สามารถ
นาไปใช้ได้ อีกทั้งการที่เว็บไซต์มีข้อมูล สารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน
ก็เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และสามารถนาไปประกอบการตัดสินใจได้จริง ทา
ให้ ผู้ ใ ช้ ง านเกิ ด ความพึ ง พอใจในเว็ บ ไซต์ ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ ไปถึ ง การซื้ อ บริ ก ารด้ า นการท่ อ ง เที่ ย วต่ า งๆ ของ
ผู้ประกอบการในที่สุด
และในด้านคุณภาพของระบบงาน นักพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ต้องให้ความสาคัญกับการสร้าง
ระบบงานที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทาให้ผู้ใช้งานเกิดความ
พึงพอใจที่สูงขึ้นตามมา แต่ถ้าหากเว็บไซต์มี การตอบสนองที่ช้า หรือการเข้าถึงข้อมูล การดาวน์โหลดทาได้ช้า
ผู้ใช้งานอาจจะเกิดความราคราญและไปใช้บริการของเจ้าอื่นหรือคู่แข่งได้ ดังนั้นคุณภาพของระบบงานจึงเป็นสิ่ง
ที่นักพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ต้องคานึงถึงอยู่ตลอดเวลาในการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน
งานวิจัยในอนาคต
การต่อยอดการวิจัยสามารถทาได้ในหลายๆ แนวทางดังนี้
1. ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างให้กว้างขึ้น โดยการเปรียบเทียบระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติ
เพื่อหาความแตกต่างที่เกิดจากปัญหาด้านสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
2. ศึกษาปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ความสวยงามของเว็บไซต์ตัวแทน กลยุทธ์ทางการตลาด หรือ
ชื่อเสียงของเว็บไซต์ตัวแทน เป็นต้น มาร่วมศึกษาเพิ่มเติมไปใช้ในกรอบการวิจัยของงานวิจัยชิ้นนี้ด้วย
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3. เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นอาจขยายผลไปศึกษา โดยทาการเปรียบเทียบระหว่างการ
จองผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อความตั้งใช้บริการที่แตกต่างกัน
หรือไม่ อย่างไร
4. นากรอบการวิจัยนี้ ไปศึกษาเพิ่มเติมในบริบทของการใช้งานเทคโนโลยีอื่นๆ ในประเทศไทยต่อไป
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