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รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาทางการท่องเที่ยวผ่านตัวแทนผู้ให้บริการจองโรงแรมและ
ท่องเที่ยวออนไลน์ทสี่ ่งผลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในกรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
The Impact of Travel Content on the Online Travel Agents (OTAs) to Asia
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
ผ่าน Online Travel Agency และสื่อสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในกรุงเทพมหานครเขตราชเทวี จานวน 401 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามแบบปลาย
ปิด ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41 – 50 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน50,001 บาท ขึ้นไป เว็บไซต์ที่เข้าไปใช้บริการท่องเที่ยว
ออนไลน์(OTA)ส่วนใหญ่ คือ Agoda เว็บไซต์บริษัททัวร์เข้าไปใช้บริการท่องเที่ยวออนไลน์ส่วนใหญ่คือ H.I.S.
ประเทศที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวคือ ญี่ปุ่น รูปแบบการจองท่องเที่ยวออนไลน์คือจองกับบริษัทนาเที่ยวและ
ไปกับบริษัทนาเที่ยวราคาเฉลี่ยในการซื้อบริการท่องเที่ยวออนไลน์คือ 20,001 – 30,000 บาท จุดมุ่งหมายเพื่อ
พักผ่อนหย่อนใจ ผู้ร่วมเดินทางส่วนใหญ่คือเพื่อน จานวนนักท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 1 – 5 คน ส่วนใหญ่เน้น
ท่องเที่ยวแบบอิสระ เห็นเว็บไซต์บริษัทนาเที่ยวมาจาก Search engine หาข้อมูลทุกครั้งที่จะซื้อบริการท่องเที่ยว
ออนไลน์จากแหล่งสืบค้น Search engine วางแผนล่วงหน้า 3 - 4 เดือน ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 4 - 5 วัน
ซื้อบริการท่องเที่ยวออนไลน์ในรอบปีที่ผ่านมา 1 ครั้ง และชาระเงินผ่านบัตรเครดิต รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาที่
ส่ง ผลต่ อการท่ องเที่ ย วมากที่ สุ ดคือสร้า งการเชื่อมต่ อทางอารมณ์ กับ บุ คคลที่ มี ภาพแหล่ ง ท่องเที่ ยวที่ ส าคั ญ
ประกอบอยู่ในเว็บไซต์ OTA สื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวมากที่สุดคือ ข้อเสนอแนะของผู้ใช้และการ
แนะนาผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของผู้ใช้และการแนะนาการบริการบนสื่อสังคมออนไลน์มีความ
*
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ตรงไปตรงมา ปัจจัยด้านสื่อวีดีโอ การเชื่อมต่อทางอารมณ์ การจัดอันดับและความคิดเห็น กระทู้ ส่งผลต่อ ความ
ตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยว
คาสาคัญ: ตัวแทนบริการจองโรงแรมและท่องเที่ยวออนไลน์/ เนื้อหาทางการท่องเที่ยว/ สื่อสังคมออนไลน์
Abstract

This research aims to study the demographic differences. Content presentation
format past Online Travel Agency and social media. The effect of tourism on the Asian region
of Thai tourists in Bangkok Ratchathewi. 407 people. Research tools Is a closed-end
questionnaire. The study found that the majority of respondents mostly female, age 41-50
years, Bachelor's Degree, Occupation, The average income per month was 50,001 Baht. Most of
the online travel (OTA) sites are Agoda. Most travel companies use online travel services such
as H.I.S. Countries that want to travel is Japan. The online booking form is Book with the tour
operator and go with the tour company. The average price for online travel is 20,001 - 30,000
Baht. Aim for recreation. Most of the travelers are friends. 1-5 tourists each. Mostly
independent tourism. See the website of the tour company from Search engine. Find out
every time you buy online travel services from search engine sources. Plan ahead 3 - 4
months. Travel time 4 - 5 days. Buy online travel service in the past year. Pay by credit card.
Content delivery model that affects most tourism is create emotional connections with people
there are images of major tourist sites on the OTA website. Social media that affects most
travel is user feedback and product introduction. Information about user feedback and the
introduction of social media services is straightforward. The travel content of video, emotional,
rating and user feedback that affect Traveling intentions.
Keyword: Online Travel Agency, Travel Content, Social Media
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บทนา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่มีการขยายตัวสูง และมีบทบาทสาคัญใน
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของหลายประเทศทั่วโลก และเป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญนามาซึ่งเงินตราทั้งในและ
ระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในภาคการผลิต การบริการ การสร้างงาน สร้าง
อาชีพ (Rosentraub & Joo, 2009) และช่วยให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค (Harris, 2009) การ
ท่องเที่ย วมีส่วนสาคัญที่ ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ย วเนื่องอีกมากมาย อาทิ ธุรกิจโรงแรม ที่ พัก ร้า นอาหาร ธุรกิจ
คมนาคมขนส่ง ธุรกิจการค้าของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง และมีผลสาคัญต่อการพัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
รวมไปถึงการค้าและการลงทุนซึ่งเป็นส่วนส่งเสริมที่ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยจากการคาดการณ์
ขององค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ได้พยากรณ์ว่าเมื่อปี พ.ศ.2563 จะมี นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
จานวน 1,600 ล้านคน ภูมิภาคที่จะมีแนวโน้ม เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม คือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ
แปซิฟิกและกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเป็นจุดมุ่งหมาย แห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (UNWTO, 2007)
ผลสารวจเกี่ยวกับแผนการท่องเที่ยวระดับโลกของวีซ่าประจาปี 2558 (Visa Global Travel
Intentions Study 2015) เผยให้เห็น ว่ามีนั กท่องเที่ย วชาวไทยมากถึง 89 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ถูกส ารวจ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเคยเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ปกติแล้วนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมการท่องเที่ยวในประเทศ
ภูมิภาคใกล้ๆ โดยเห็นได้ชัดจากประเทศที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเลือกไปมากที่สุด อย่างประเทศญี่ปุ่น และยังให้
ความสนใจ ฮ่องกง สิงคโปร์ กรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลีใต้ ตามลาดับ โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในแต่ละทริปป
ระมาณ 44,000 บาท และในอนาคตจะมีอัตราเพิ่มสูงถึง 83,000 บาท
ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก เป็นประเทศที่มีสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่ างกัน และมีลัก ษณะ
เฉพาะตั วของแต่ ละประเทศ แต่ เข้ า ถึงได้ง่ าย การท่องเที่ย วในแถบเอเชีย แปซิ ฟิกของนักท่ องเที่ยวชาวไทย
เนื่องจากเป็นการท่องเที่ยวในภูมิภาคใกล้เคียง ชาวไทยส่วนใหญ่มักจะเดินทางในวันหยุ ดสุดสัปดาห์หรือวันหยุด
ยาวตามเทศกาลต่างๆ
นอกจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะมีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศดังที่กล่าวมาแล้ว
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังมีบทบาทที่สาคัญต่อสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆด้วย โดยช่วยสนับสนุน
ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่างๆให้คงอยู่ ช่วยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมมีแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
เสริมสร้างสันติภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าบ้านและผู้มาเยือน (พิเชฐ คูหเพ็ญแสง, 2546)
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟนต่างๆ และเทคโนโลยีการสื่อสาร
สมัยใหม่ ส่งผลให้การจองโรงแรมของคนไทยในปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับในอดีต โดย
ปัญหาหลักๆ ในการจองโรงแรมและรูปแบบต่างๆ ที่เคยปรากฏ ได้แก่ผู้ใช้บริการไม่ทราบว่า ควรจะพักที่ไหน
บริเวณนั้นมีโรงแรมอะไรให้บริการ ราคาเท่าไหร่ คุณภาพดีหรือไม่ เป็นต้น โดยในปัจจุบันมีข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม
และบริการอย่างครบถ้วนจานวนมากแสดงอยู่บนอินเทอร์เน็ต (ศิริมงคล ราชสันเทียะ,2557) และบริษัทที่เป็น
ตัวกลางหรือเว็บไซต์ผู้ให้บริการการจองการท่องเที่ยวออนไลน์ จากการสารวจพบว่า เว็บไซต์ให้บริการจอง
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โรงแรมออนไลน์ที่คนเข้าเยี่ยมชมมากที่สุดในโลก ได้แก่ เว็บไซต์ Booking TripAdvisor Expedia Hotels
เป็นต้น (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย;2560)
จากความสาคัญดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะศึกษาปัจจัยต่ างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
ท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศแถบเอเชีย เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือบุคคลที่
สนใจปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเนื้อหาในการนาเสนอสาหรับนักท่องเที่ยวและการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเพิ่ม
ช่องทางและการนาเสนอการให้บริการสาหรับนักท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ส่ง ผลต่ อการท่องเที่ย วในภูมิภาคเอเชียของนั กท่องเที่ย วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร
เขตราชเทวี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ด้านรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาทางการท่องเที่ยวผ่าน Online Travel
Agency ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียของท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครเขตราชเทวี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยสื่อสังคมออนไลน์ ด้านข้อเสนอแนะของผู้ใช้ และ การแนะนาการ
บริการด้านกระทู้ชุมชนออนไลน์ ด้านการจัดอันดับและความคิดเห็นของลูกค้าที่ส่งผลต่อการท่ องเที่ยวในภูมิภาค
เอเชียของท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครเขตราชเทวี
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผลของการวิจัยในครั้งนี้ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรม สายการบิน และอื่นๆ ที่ท่านสนใจ
นาไปปรับปรุงกลยุทธ์ของธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางออนไลน์ไปใช้ดาเนินการกิจการและเป็นแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจครั้งต่อไป
2. วิจัยนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับ Online Travel Agency ได้ศึกษาและ
เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาวิจัยสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางให้กับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาต่อไป
สมมติฐานงานวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครเขตราชเทวี
2. รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาทางการท่องเที่ยวผ่าน เว็บไซต์การจองการท่องเที่ ยวออนไลน์ ที่ส่งผล
ต่อการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียของท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครเขตราชเทวี
3. ปัจจัยสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านข้อเสนอแนะของผู้ใช้และการแนะนาการบริการ ด้าน
กระทู้และชุมชนออนไลน์และด้านการจัดอันดับและความคิดเห็นของลูกค้าที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวในภูมิภาค
เอเชียของท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครเขตราชเทวี
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แนวคิดเกี่ยวกับ Online Travel Agency (OTA)
นิติยา มหาชานิกะ(2557) ได้นาเสนอการซื้อสินค้า การทาธุรกรรมผ่านธนาคาร แม้แต่การท่องเที่ยว
ของผู้บริโภคในปัจจุบันมีมากขึ้น และสะดวกสบายมากขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อและหนึ่ งในสามของ
ยอดขายมาจากโลกออนไลน์ ดังนั้นหากสถานที่ให้บริการใดไม่ได้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพแล้วนั้นส่วน
แบ่งตลาดของธุรกิจนั้นก็จะหายไปหมด ซึ่งความจริงเป็นสิ่งที่สาคัญมาก คือ ต้องมีตัวแทนการจัดการท่องเที่ยว
ออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเพียงแค่วิธีการที่จะรักษาความปลอดภัยให้ผู้ซื้อบริการจองห้องพักออนไลน์
โรงแรมต้องตระหนักถึงศักยภาพการตลาดของตัวแทนการจัดการท่องเที่ยวออนไลน์ เพราะเป็นวิธีที่จะเพิ่มการ
แสดงผลของคุณสมบัติของโรงแรมกับลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่รายชื่อสถานที่ให้บริการสารองที่พักโรงแรมนั้น ตัวแทน
การจัดการท่องเที่ยวออนไลน์ถือเป็นเครื่องมือที่เสนอความประทับใจแรกให้บริโภคได้
Nagy (2014) ได้ให้ข้อสรุปว่าเมื่อผู้บริโภคกาลังมองหาโรงแรมหรือแหล่งท่องเที่ยวสาหรับการเดินทาง
ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือพักผ่อน ผู้บริโภคมักสารองที่พักกับสถานที่ให้บริการที่ทาให้รู้สึกว่าอยู่ที่นี่
จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการเดินทาง โดยใช้ข้อมูลและภาพที่อยู่ในรายการของตัวแทนจัดหา ทาให้ลูกค้าที่
มีศักภาพเกิดอารมณ์ความรู้สึกว่าต้องการพักอยู่ในสถานที่ดังกล่าว ซึ่งกล่าวถึงสิ่งหลักๆ 5 ข้อที่ตัวแทนจั ดการ
ท่องเที่ยวออนไลน์ต้องมีคือ 1.สร้างการเชื่อมต่อทางอารมณ์กับบุคคลที่มีศักภาพ 2.เนื้อหา 3.ภาพถ่าย 4.วิดิโอ
5.ความจริง ดังนั้นจากแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าระบบตัวแทนจัดการเรื่องการท่องเที่ยวออนไลน์ หรือ
OTA นั้นคือธุรกิจประเภทหนึ่งที่เป็นทั้งเครื่องมือทางการตลาด และเครื่องมือขายที่ต้องมีการเน้นความสาคัญทั้ง
ด้านเนื้อหา ภาพหรือวิดิโอประกอบที่ชัดเจนและถูกต้อง โดยสิ่งสาคัญคือเน้นในเรื่องความจริงและตรวจสอบที่มา
ได้จึงจะสามารถเรียกความสนใจจากผู้บริโภคได้
ทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์
พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์(2553) มนุษย์เป็นสังคมที่ต้องมีการสื่อสารข้อมูลถึงกันและกันซึ่งในสมัยโบราณ
มนุ ษ ย์ สื่ อสารข้อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อนนั ก เช่ น ปากเปล่ า ม้ า เร็ว และนกพิ ราบสื่ อสาร ต่ อ มาได้ มี การ
ปรับเปลี่ยนการสื่อสารข้อมูลเป็นจดหมาย โทรเลข โทรศัพท์วิทยุจากนั้น เมื่อเข้าสู่ยุคที่มี เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องการสื่อสารข้อมูลของมนุษย์มีการปรับเปลี่ยนเป็นสื่อที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์
มากขึ้น เช่น บริการ IRC (Internet Relay Chat) โปรแกรมพูดคุย (Chatprograms) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic mail หรือ Email) และเว็บบอร์ด (Webboard) จวบจนถึงปัจจุบัน มนุษย์เริ่มมีการสื่อสารข้อมูลใน
ชีวิตประจาวันถึงกันและกันด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์
สื่อสังคมออนไลน์คือ สื่อที่ผู้ส่งสารแบ่งปันสาร ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆ ไปยังผู้รับสารผ่านเครือข่าย
ออนไลน์โดยสามารถโต้ตอบกันระหว่างผู้ส่ งสารและผู้รับสาร หรือผู้รับสารด้วยกันเอง ซึ่งสามารถแบ่งสื่อสังคม
ออนไลน์ออกเป็นประเภทต่างๆ ที่ใช้กันบ่อยๆ คือ บล็อก (Blogging) ทวิตเตอร์และไมโครบล็อก (Twitter and
Microblogging) เครือข่ายสังคมออนไลน์( Social Networking) และการแบ่งปันสื่อทางออนไลน์( Media
Sharing)
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Anderson (2011) ได้กล่าวถึง สื่อสังคมออนไลน์ (Social Commerce) เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ขาย
ปลีกรายย่อย และลูกค้าโดยมีคุณลักษณะพิเศษคือ ความสามารถในการสื่อสารโต้ตอบระหว่างกันได้ทันทีทั้งนี้
เครื่องมือของสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่1. การจัดอันดับ และความคิดเห็น ของลูกค้า (Customer Ratings and
Reviews) 2. ข้อเสนอแนะของผู้ใช้และการแนะนาผลิตภัณฑ์( User Recommendations and Referrals) 3.
กระทู้ และชุมชนออนไลน์ (Forums and Communities)
แนวคิดความตั้งใจซื้อ
Song and Zinkhan (2003) ความตั้งใจซื้อเกิดจากทัศนคติที่มีต่อตราสินค้าและความมั่นใจของ
ผู้บริโภคในการประเมินสินค้านั้น หากเข้าใจความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคแล้วจะช่วยให้นักการตลาดสามารถเปลี่ยน
ทัศนคติและทานายพฤติกรรมผู้บริโภคได้
Parasuraman and Berry (1990) กล่าวว่า พฤติกรรมความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคเป็นมิติหนึ่งที่แสดง
ให้เห็นถึงความจงรักภักดีของลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ พฤติกรรมกลับมาเยี่ยมชมซ้า (Repeat Visits
to the Website) พฤติกรรมการบอกต่อ พฤติกรรมแสดงความคิดเห็นเชิงบวก (Positive Comment about
the Website) และพฤติกรรมการซื้อซ้า (Repeat Purchase)
Fang, Ye, Kucukusta, & Law (2016) ได้วิเคราะห์การรับรู้คุณค่าของการรีวิวด้านการท่องเที่ยว
ของนั กท่ องเที่ ย ว พบว่า การรีวิว เนื้ อหา และลักษณะของผู้ รีวิ วส่ ง ผลต่อการรับ รู้คุณค่าของเนื้อหาทางการ
ท่องเที่ยว
Xiang, Du, Ma, & Fan (2017) ได้ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการรีวิวออนไลน์ของสื่อสังคมออนไลน์
ของธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม พบว่า การนาเสนอผ่านภาษา การแสดงอารมณ์ ความหมาย และแหล่งที่มาของ
เนื้อหา ส่งผลต่อคุณภาพของข้อมูลและความนิยมในการใช้รูปแบบของสื่อออนไลน์ OTAs
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้

ความตัง้ ใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคเอเชียของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
กรุงเทพมหานครเขตราชเทวี

รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาผ่าน
Online Travel Agency
1. สร้างการเชื่อมต่อทางอารมณ์
กับบุคคล
2. เนื้อหา
3. ภาพถ่าย
4. วิดีโอ
สื่อสังคมออนไลน์
1. ข้อเสนอแนะของผู้ใช้และการแนะนา
บริการ
2. กระทู้และชุมชนออนไลน์
3. การจัดอันดับและความคิดเห็นของลูกค้า

ภาพที่1 : แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษาค้นคว้านี้มุ่งศึกษารูปแบบเนื้อหาทางการท่องเที่ยวผ่าน เว็บไซต์การ
จองการท่ อ งเที่ ย วออนไลน์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การท่ อ งเที่ ย วในภู มิ ภ าคเอเชี ย ของท่ อ งเที่ ย วชาวไทยใน จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานครเขตราชเทวี
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคที่ใช้
บริการอินเทอร์เน็ตในจังหวัดกรุงเทพมหานครเขตราชเทวี จานวน 401 คน
3. ขอบเขตด้ า นพื้ น ที่ โดยพื้ น ที่ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล คื อ แหล่ ง ธุ ร กิ จ เขตราชเทวี ใ นจั งหวั ด
กรุงเทพมหานคร
4. ขอบเขตด้ านระยะเวลา ในการศึกษาวิจัยครั้ง นี้ ผู้วิจัย ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลตั้ง แต่วันที่ 29
กันยายน 2560 ถึง วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลจากการสารวจ (Survey
Research) โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด (Close Ended Form) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่งมีขั้นตอนใน
การดาเนินงานวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่ใช้อินเทอร์เน็ตในจังหวัดกรุงเทพมหานครเขตราชเทวี
จานวน 401 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีสาระตามเรื่องที่วิจัยและตรงตาม
วัตถุประสงค์ในการวิจัย โดยเนื้อหาแบบออกเป็น 5 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบเนื้อหาทางการท่องเที่ยวผ่าน Online Travel Agency
ได้แก่ สร้างการเชื่อมต่อทางอารมณ์กับบุคคล เนื้อหา ภาพถ่าย วิดีโอ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านข้อเสนอแนะของผู้ใช้
และการแนะนาการบริการ ด้านกระทู้และชุมชนออนไลน์ ด้านการจัดอันดับและความคิดเห็นของลูกค้า
ส่วนที่ 5 ความตั้งใจเดินทางไปท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียของนักท่องเที่ยว
ในส่วนที่ 3 , 4 และ 5 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดการให้
ค่าน้าหนักคะแนนของตัวเลือกดังนี้ คะแนน 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด คะแนน 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
คะแนน 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง คะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก คะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าน้าหนักเฉลี่ยน้าหนักคาตอบ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยตั้งแต่
1.00 – 1.49 หมายความว่า เห็นด้วยน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 – 2.49 หมายความว่า เห็นด้วยน้อยค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่ 2.50 – 3.49 หมายความว่า เห็นด้วยปานกลาง ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 – 4.49 หมายความว่า เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50 – 5.00 หมายความว่า เห็นด้วยมากที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อได้ข้อมูลแล้วนาแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะห์ประมวนผลทางสถิติ ได้แก่
1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
2. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Statistics) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยรูปแบบเนื้อหาทางการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์การจองการท่องเที่ยว
ออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียของท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครเขตราชเทวี
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3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่การทดสอบความแตกต่าง
ค่ า เฉลี่ ย ระหว่ า งสองกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง (T-Test) การทดลองความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย มากกว่ า สองกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
(One Way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)
ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและทาการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยมีดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงซึ่งมีจานวน 204 รายร้อยละ 50.1 รองลงมาคือเพศชายมีจานวน 161 รายร้อยละ 41.0 ต่าสุดคือ เพศ
ทางเลือกจานวน 36 รายร้อยละ 8.8 อายุส่วนใหญ่คือ 41 – 50 ปีร้อยละ 42.0 รองลงมาคือ 31 – 40 ปีร้อยละ
26.0 51 – 60 ปีร้อยละ 17.9 ต่าสุดคือ 25 – 30 ปีร้อยละ 14.0 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่คือ ปริญญาตรีร้อยละ
63.1 รองลงมาคือ ปริญญาโทร้อยละ 26.0 ต่ากว่าปริญญาตรีร้อยละ 8.8 ต่าสุดคือ ปริญญาเอกร้อยละ 2.0
อาชีพส่วนใหญ่คือ พนักงานบริษัทเอกชนร้อยละ 58.0 รองลงมาคือ เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระร้อยละ 22.1
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจร้อยละ 15.7 ต่าสุดคือ พ่อบ้าน/แม่บ้านร้อยละ 4.2 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วน
ใหญ่คือ 50,001 บาท ขึ้นไปร้อยละ 38.1 รองลงมาคือ 40,001 – 50,000 บาทร้อยละ 19.2 30,001 – 40,000
บาทร้อยละ 17.9 20,001 – 30,000 บาทร้อยละ 14.5 15,001 – 20,000 บาทร้อยละ 9.3 ต่ากว่า 15,000
บาทร้อยละ 1.0
2. ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาทางการท่องเที่ยวผ่าน Online Travel Agency ที่ส่งผล
ต่อการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครเขตราชเทวี พบว่า เว็บไซต์ที่เข้าไป
ใช้บริการท่องเที่ยวออนไลน์( OTA)ส่วนใหญ่ คือ Agoda ร้อยละ 28.7 รองลงมาคือ Bookingร้อยละ 20.9
Travelokaร้อยละ 19.7 Expediaร้อยละ 12.8 Hotelsร้อยละ 10.3 TripAdvisorร้อยละ 6.9 ต่าสุดคือ อื่นๆ
ร้อยละ 0.7 เว็บไซต์บริษัททัวร์เข้าไปใช้บริการท่องเที่ยวออนไลน์ส่วนใหญ่คือ H.I.S.ร้อยละ 36.6 รองลงมาคือ
ThaitravelCenterร้ อ ยละ 20.4 Quality
Expressร้ อ ยละ 16.5
WetravelCenterร้ อ ยละ 15.5
Wonderfulpackageร้อยละ 8.8 ต่าสุดคือ อื่นๆร้อยละ 2.2 ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่สนใจที่จะเดินทางไป
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่คือ ญี่ปุ่นร้อยละ 32.9 รองลงมาคือ ฮ่องกงร้อยละ 18.7 สิงคโปร์ร้อยละ 16.0 เกาหลีใต้
ร้อยละ 11.5 มาเลเซียร้อยละ 7.6 เวียดนามร้อยละ 6.9 ไต้หวันร้อยละ 6.1 ต่าสุดคือ อื่นๆร้อยละ 0.2 รูปแบบ
การจองท่องเที่ยวออนไลน์ส่วนใหญ่คือ จองกับบริษัทนาเที่ยวและไปกับบริษัทนาเที่ยว เช่น แพคเกจทัวร์ร้อยละ
56.5 รองลงมาคือ ดาเนินการจองท่องเที่ยวด้วยตนเองร้อยละ 27.3 ต่าสุดคือ จองกับบริษัทนาเที่ยวแต่ท่องเที่ยว
ด้วยตนเอง เช่น แพคเกจทัวร์อิสระร้อยละ 16.2 ราคาเฉลี่ยในการซื้อบริการท่องเที่ยวออนไลน์ที่เลือกซื้อโดยส่วน
ใหญ่แต่ละครั้งคือ 20,001 – 30,000 บาทร้อยละ 42.0 รองลงมาคือ 30,001 – 40,000 บาทร้อยละ 25.8 น้อย
กว่า 20,000 บาทร้อยละ 17.7 40,001 – 50,000 บาทร้อยละ 9.1 ต่าสุดคือ 50,001 บาท ขึ้นไปร้อยละ 5.4
จุดมุ่งหมายในการไปท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่คือ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจร้อยละ 59.5 รองลงมาคือ เพื่อ
หาความรู้ประสบการณ์ร้อยละ 22.1 เพื่อทางานร้อยละ 10.1 ต่าสุดคือ เพื่อเยี่ยมญาติและท่องเที่ยวร้ อยละ 8.4
ผู้ร่วมเดินทางส่วนใหญ่คือ เพื่อนร้อยละ 45.0 รองลงมาคือ ครอบครัวร้อยละ 39.6 เดินทางคนเดียวร้อยละ 15.0
597

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561

ISSN 1906 - 3431

ต่าสุดคือ อื่นๆร้อยละ 0.5 จานวนนักท่องเที่ยวในการเดินทางในแต่ละครั้งส่วนใหญ่คือ 1 – 5 คนร้อยละ 53.8
รองลงมาคือ 6 – 10 คนร้อยละ 29.0 11 – 15 คนร้อยละ 13.8 ต่าสุดคือ 15 คน ขึ้นไปร้อยละ 3.4 รูปแบบการ
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่คือ ท่องเที่ยวอิสระร้อยละ 50.1 รองลงมาคือ เน้นซื้อสินค้าและของที่ระลึกร้อยละ 19.9 เชิง
วัฒนธรรมและศาสนาร้อยละ 16.7 เชิงธรรมชาติร้อยละ 12.5 ต่าสุดคือกิจกรรมด้านกีฬา ร้อยละ 0.7 เห็น
เว็บไซต์บริษัทนาเที่ยวมาจาก Search engine เป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 46.2 รองลงมาคือ ใช้บริการบริษัทนาเที่ยว
อยู่แล้วร้อยละ 28.7 เพื่อนแนะนาร้อยละ 21.6 ต่าสุดคือ ไม่ได้ใช้บริการบริษัทนาเที่ยวร้อยละ 3.4 หาข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจซื้อบริการท่องเที่ยวออนไลน์ส่วนใหญ่คือ หาข้อมูลทุกครั้งที่จะซื้อบริการท่องเที่ยวออนไลน์
ร้อยละ 90.9 รองลงมาคือ หาข้อมูลบริการท่องเที่ยวออนไลน์ที่ไม่มีความมั่นใจเท่านั้นร้อยละ 5.9 ต่าสุดคือไม่เคย
หาข้อมูลบริการท่องเที่ยวออนไลน์ร้อยละ 3.2 อ่านหรือหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจากแหล่งสืบค้น Search
engine เป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 43.5 รองลงมาคือ Pantipร้อยละ 32.2 Facebookร้อยละ 17.0 Youtubeร้อยละ
4.7 ต่าสุดคือ Lineร้อยละ 2.7 ระยะเวลาในการวางแผนก่อนการท่องเที่ยวแต่ละครั้งส่วนใหญ่คือ วางแผน
ล่วงหน้า 3 - 4 เดือนร้อยละ 46.7 รองลงมาคือ วางแผนล่วงหน้า 1 - 2 เดือนร้อยละ 25.8 วางแผนล่วงหน้า
4 เดือนขึ้นไปร้อยละ 20.4 ต่าสุดคือ ไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าร้อยละ 7.1 ระยะเวลาในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง
ส่วนใหญ่คือ 4 - 5 วันร้อยละ 45.7 รองลงมาคือ 2 - 3 วันร้อยละ 21.4 6 - 7 วันร้อยละ 19.2 ต่าสุดคือ มากกว่า
7 วันร้อยละ 13.8 เคยซื้อบริการท่องเที่ยวออนไลน์ในรอบปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่คือ 1 ครั้งร้อยละ 49.4 รองลงมา
คือ 2 - 3 ครั้งร้อยละ 42.5 4 - 5 ครั้งร้อยละ 6.4 ต่าสุดคือ มากกว่า 5 ครั้งร้อยละ 1.7 ชาระเงินผ่านบัตรเครดิต
เป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 55.0 รองลงมาคือ โอนเงินผ่านธนาคารร้อยละ 20.9 ตัวแทนการชาระเงิน (เช่น Prompt
Pay, PayPal )ร้อยละ 12.8 ชาระเงินสดร้อยละ 8.6 ชาระผ่านบัตรเดบิตร้อยละ 1.7 ต่าสุดคือ ชาระผ่าน
เคาน์เตอร์เซอร์วิสร้อยละ 1.0
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของข้อมูลรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาผ่าน Online
Travel Agency
ระดับความ
รูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
S.D.
x
คิดเห็น
1.สร้างการเชื่อมต่อทางอารมณ์กับบุคคล
4.353
.595
มาก
2.เนื้อหา
4.311
.592
มาก
3.ภาพถ่าย
4.274
.640
มาก
4.วิดีโอ
4.105
.688
มาก
รวม
4.261
.559
มาก
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ผลการศึกษาภาพรวมของรูปแบบการนาเสนอเนื้อหา พบว่า รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาผ่าน Online
Travel Agency มีผลต่อความตั้งใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
กรุงเทพมหานครเขตราชเทวี (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.261 S.D. เท่ากับ .559) และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 1.สร้างการเชื่อมต่อทางอารมณ์กับบุคคล (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.353 S.D. เท่ากับ .595)
รองลงมา คือ เนื้อหา (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.311 S.D. เท่ากับ .592) ภาพถ่าย (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.274 S.D. เท่ากับ
.640) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ วิดีโอ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.105 S.D. เท่ากับ .688)
สร้างการเชื่อมต่อทางอารมณ์กับบุคคลอยู๋ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.473 S.D. เท่ากับ .488)
และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีภาพแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญประกอบอยู่ในเว็บไซต์ OTA
(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.40 S.D. เท่ากับ .639) รองลงมา คือ มีการแจ้งแหล่งที่พักและการเดินทางที่ลดราคา (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.37 S.D. เท่ากับ .725) มีการแจ้งการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวที่ท่านสนใจ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.35
S.D. เท่ากับ .727) และ มีการแนะนาแหล่งท่องเที่ยวตามเทศกาล (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.35 S.D. เท่ากับ .747)
และข้อที่ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ มีการแสดงสิ่งอานวยความสะดวกตามแหล่งท่องเที่ยวในเว็บไซต์ OTA (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.29 S.D. เท่ากับ .711)
เนื้อหาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.311 S.D. เท่ากับ .592) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นของเพคเก็จต่างๆอย่างสม่าเสมอ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.35 S.D.
เท่า กับ .731) รองลงมา คือ มีเนื้อหาแนะน าแหล่ งท่องเที่ย วที่ ถูกต้องครบถ้ว น (ค่า เฉลี่ย เท่ า กับ 4.33 S.D.
เท่ากับ .662) มีเนื้อหาแหล่งที่พักที่ถูกต้องครบถ้วนในพื้นที่ท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.31 S.D. เท่ากับ .680)
มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างสม่าเสมอ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.29 S.D. เท่ากับ .687) และข้อที่
ค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คือ มี รายละเอีย ดเงื่อนไขและข้อตกลงต่า งๆ เช่น ขั้นตอนการช าระเงิน การยกเลิ กการจอง
(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.27 S.D. เท่ากับ .726)
ภาพถ่ายอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.274 S.D. เท่ากับ .640) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการแสดงภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามความเป็นจริง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.37 S.D. เท่ากับ
.707) รองลงมา คือ มี การแสดงภาพรวมของสถานที่พั กและบริเวณโดยรอบ เช่น ล็ อบบี้ ด้า นนอกโรงแรม
(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.26 S.D. เท่ากับ .730) และข้อที่ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ มีรีวิวด้วยภาพจากผู้ที่เคยเข้าพักในสถานที่
นั้น (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.19 S.D. เท่ากับ .733)
วิดีโออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.105 S.D. เท่ากับ .688) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการแสดงคลิป/วิดีโอแหล่งท่องเที่ยวประกอบ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.18 S.D. เท่ากับ .761) รองลงมา คือ มีการถ่ายวิดีโอภายในสถานที่พัก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.12 S.D. เท่ากับ
.756) มีการถ่ายวิดีโอทัวร์สิ่งอานวยความสะดวกสถานที่ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.11 S.D. เท่ากับ .779)
และข้อที่ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ มีการรีวิว ผ่านวิดีโอจากผู้ที่เคยเข้าพักในสถานที่นั้น (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.01 S.D.
เท่ากับ .778)
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์
ระดับความ
คิดเห็น
1.ข้อเสนอแนะของผู้ใช้และการแนะนาบริการ
4.383
.592
มาก
2.กระทู้และชุมชนออนไลน์
4.376
.642
มาก
3.การจัดอันดับและความคิดเห็นของลูกค้า
4.353
.654
มาก
รวม
4.371
.539
มาก
ผลการศึกษาภาพรวมของสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า สื่อสังคมออนไลน์ มีผลต่อความตั้งใจในการ
เดินทางไปท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครเขตราชเทวี (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.371 S.D. เท่ากับ .539) และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อเสนอแนะของผู้ใช้และ
การแนะนาบริการ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.383 S.D. เท่ากับ .592) รองลงมา คือ กระทู้และชุมชนออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.376 S.D. เท่ากับ .642) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การจัดอันดับและความคิดเห็นของลูกค้า
(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.353 S.D. เท่ากับ .654)
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้และการแนะนาบริการอยู๋ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.383 S.D. เท่ากับ
.592) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อเสนอแนะของผู้ใช้และการแนะนาการบริการ
บนสื่อสังคมออนไลน์มีความตรงไปตรงมา (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.44 S.D. เท่ากับ .629) รองลงมา คือ ข้อเสนอแนะ
ของผู้ใช้และการแนะนาบริการจากผู้ที่เคยใช้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อท่าน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.37 S.D. เท่ากับ
.731) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อเสนอแนะของผู้ใช้และการแนะนาบริการจากผู้ที่เคยใช้ มีความน่าเชื่อถือ
(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.33 S.D. เท่ากับ .685)
กระทู้และชุมชนออนไลน์อยู๋ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.376 S.D. เท่ากับ .642) และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การแสดงความคิดเห็นผ่านกระทู้และชุมชนออนไลน์จะเป็ น
ประโยชน์ต่อลูกค้าท่านอื่น (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.44 S.D. เท่ากับ .753) รองลงมา คือ มีการเปิดโอกาสให้ลูกค้า
สามารถแสดงความคิดเห็นการให้บริการผ่านกระทู้และชุมชนออนไลน์ของเว็บไซต์ได้ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.39 S.D.
เท่ากับ .696) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ บทวิจารณ์ ความคิดเห็นต่างๆ บนกระทู้และชุมชนออนไลน์ของ
เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.29 S.D. เท่ากับ .736)
การจัด อัน ดับ และความคิดเห็นของลูกค้า ออนไลน์ อยู๋ ในระดับมาก (ค่า เฉลี่ย เท่า กับ 4.353 S.D.
เท่ากับ .654) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เว็บไซต์เปิดโอกาสให้ลูกค้าที่เคยใช้บริการ
ให้คะแนนการให้บริการนั้น เพื่อจัดอันดับดาว (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.40 S.D. เท่ากับ .701) รองลงมา คือ การจัด
อันดับดาวของเว็บไซต์และบทวิจารณ์มีผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.39 S.D.
เท่ากับ .744) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การจัดอันดับดาวของโรงแรมและบทวิจารณ์ในเว็บไซต์ทั้งหมดมีความ
น่าเชื่อถือ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.27 S.D. เท่ากับ .726)
สื่อสังคมออนไลน์
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ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของข้อมูลความตั้งใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวในภูมิภาค
เอเชียของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ผลการศึกษา ความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียของนักท่องเที่ยวชาวไทย (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.388 S.D. เท่ากับ .609)
ความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวอยู๋ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.388 S.D. เท่ากับ .609) และ
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านจะซื้อบริการท่องเที่ยวผ่านระบบออนไลน์อีกครั้งเมื่อท่าน
รู้สึกว่าเป็นบริการที่ดี(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.48 S.D. เท่ากับ .701) รองลงมา คือ หากมีโอกาสท่านจะแนะนาการใช้
บริการท่องเที่ยวผ่านระบบออนไลน์ให้ผู้อื่นรู้จัก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.43 S.D. เท่ากับ .722) หากครอบครัว เพื่อน
หรือบุคคลที่ท่านรู้จักมอบหมายให้หาบริการท่องเที่ยว ท่านจะเลือกใช้บริการท่องเที่ยวออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.36 S.D. เท่ากับ .708) ในอนาคตท่านจะกลับมาใช้บริการท่องเที่ยวผ่านระบบออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.35
S.D. เท่ากับ .656) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อการจองบริการท่องเที่ยวออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.32 S.D. เท่ากับ .764)
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะประชากรกับความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาค
เอเชียของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ความตั้งใจในการเดินทาง
F
Sig.
เพศ
2.380
.094
อายุ
0.178
.912
ระดับการศึกษา
1.199
.310
อาชีพ
0.438
.726
รายได้
3.193
.008*
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไม่แตกต่างกันในด้าน
ความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความ
ตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกันในด้านความตั้งใจในการ
เดินทางท่องเที่ยวโดยมีค่า Sig. เท่ากับ .008 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression) วิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาผ่าน Online
Travel Agency ที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวใน ภูมิภาคเอเชียของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยใน กรุงเทพมหานครเขตราชเทวี
ความตั้งใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวใน ภูมิภาคเอเชียของนักท่องเที่ยว
รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาผ่าน
ชาวไทยในกรุงเทพมหานครเขตราชเทวี
Online Travel Agency
B
S.E.
t
Sig.
β
ค่าคงที่
1.096
.167
6.582
.000
สร้างการเชื่อมต่อทางอารมณ์กบั บุคคล
.282
.064
.275*
4.401
.000*
เนื้อหา
.273
.067
.266*
4.086
.000*
ภาพถ่าย
-.031
.056
-.032
-.548
.584
วีดิโอ
.248
.048
.281*
5.122
.000*
จากตารางที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปของคะแนนดิบ(b) และค่าสัมประสิทธิ์ การ
ถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน (β หรือ Bata) ของตัวแปรที่ผ่านการคัดเลือกแล้วว่ามีนัยสาคัญ .05 โดย
เรียงลาดับความสาคัญได้ดังนี้ วีดิโอ สร้างการเชื่อมต่อทางอารมณ์กับบุคคล เนื้อหา ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยมาตรฐานเท่ากับ .281 .275 .266 ตามลาดับ ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การทานายที่ปรับแก้ (Adjusted R
Square) มีค่าเท่ากับ .507 แสดงว่า ตัวแปร ทานายทั้ง 4 สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนตามตัวแปรตาม
ได้ร้อยละ .507
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression) วิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจ
ในการเดินทางไปท่องเที่ยวใน ภูมิภาคเอเชียของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน กรุงเทพมหานครเขตราชเทวี
ความตั้งใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวใน ภูมิภาคเอเชียของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยใน กรุงเทพมหานครเขตราชเทวี
สื่อสังคมออนไลน์
B
S.E.
t
Sig.
β
ค่าคงที่
.837
.166
5.052
.000
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้และการแนะนาบริการ
.098
.049
.096
2.005
.046*
กระทู้และชุมชนออนไลน์
.267
.048
.282*
5.596
.000*
การจัดอันดับและความคิดเห็นของลูกค้า
.448
.038
.482*
11.766
.000*
จากตารางที่ 5 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปของคะแนนดิบ(b) และค่าสัมประสิทธิ์ การ
ถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน (β หรือ Bata) ของตัวแปรที่ผ่านการคัดเลือกแล้วว่ามีนัยสาคัญ .05 โดย
เรียงลาดับความสาคัญได้ดังนี้ การจัดอันดับและความคิดเห็นของลูกค้า และ กระทู้และชุมชนออนไลน์ ซึ่งมีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ .482 .282 ตามลาดับ ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การทานายที่ปรั บแก้
(Adjusted R Square) มีค่าเท่ากับ .559 แสดงว่า ตัวแปร ทานายทั้ง 4 สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ตามตัวแปรตามได้น้อยละ .559
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การอภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง อายุ 41 – 50 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน50,001 บาท ขึ้นไป เว็บไซต์ที่เข้าไปใช้บริการ
ท่องเที่ยวออนไลน์(OTA)ส่วนใหญ่คือ Agoda และชาระเงินผ่านบัตรเครดิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริมงคล
ราชสันเทียะ (2557). ที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็ น
พนักงานบริษัทเอกชน เว็บไซต์ที่เข้าไปใช้บริการออนไลน์ คือ Agoda และชาระเงินผ่านบัตรเครดิต และขัดแย้ง
ในเรื่องผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20-25 ปี มีรายได้เฉลี่ยอยู่ในช่วง 15,001 – 25,000 บาท ซื้อบริการ
ท่องเที่ยวออนไลน์ในรอบปีที่ผ่านมา 2 ครั้ง
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน ส่งผลต่อความตั้งใจในการเดินทางไปท่องเที่ยว
ใน ภูมิภาคเอเชียของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครเขตราชเทวีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับประภัสสร บุตรดา (2559). พบว่า ผู ตอบแบบสอบถามที่มีรายไดตางกันสงผลตอการตัดสินใจจอง
ห้องพักผานบริษัทนาเที่ยวออนไลน์
รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวมากที่สุดคือสร้างการเชื่อมต่อทางอารมณ์กับ
บุคคลที่มีข้อมูลเกี่ยวกับภาพแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญประกอบอยู่ในเว็บไซต์( OTA) รองลงมาคือเนื้อหาที่มีข้อมูล
เกี่ยวกับโปรโมชั่นของเพคเก็จต่างๆอย่างสม่าเสมอ ภาพถ่ายที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงภาพสถานที่ท่องเที่ยว
ตามความเป็นจริง และวิดีโอที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงคลิป/วิดีโอแหล่งท่องเที่ยวประกอบ เพื่อให้เกิดความ
น่ า สนใจ ซึ่ ง ขัด แย้ ง กั บ วิ จั ย ของสาวิ ต รี อมิ ต รพ่ า ย และ พิ ม พ์ สุ่ น สวั ส ดิ์ (2016). ได้ กล่ า วว่ า ข้อ มู ล ไม่ มี
ความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจซื้อบริการท่องเที่ยวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว ผลลัพธ์ดังกล่าวมี
สาเหตุอาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างมีการหาข้อมูลจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากเว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยว อาจ
ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและมีความเที่ยงตรงเป็นกลางกว่าเว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Hsu et al. (2012). อธิบายว่า ข้อมูล คือการรับรู้ความสมบูรณ์ถูกต้องของเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์ เพื่อค้นหา
รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้น
สร้า งการเชื่ อมต่ อทางอารมณ์ กับ บุ คคล เนื้ อหา และ วิดี โ อ ที่ ต่ างกัน ส่ง ผลต่ อความตั้ ง ใจในการ
เดินทางไปท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครเขตราชเทวีอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสาวิตรี อมิตรพ่าย และ พิมพ์ สุ่นสวัสดิ์ . (2016). ได้กล่าวว่าคุณภาพ
ข้อมูลของเว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยวไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อบริการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ตัวแทนการ
ท่องเที่ยว อย่างมีนัยสาคัญ 0.05
สื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวมากที่สุดคือ ข้อเสนอแนะของผู้ใช้และการแนะนาบริการที่
มีข้อมูล เกี่ย วกั บข้อเสนอแนะของผู้ ใช้ และการแนะน าการบริการบนสื่ อสั งคมออนไลน์ มีความตรงไปตรงมา
รองลงมา คือ กระทู้และชุมชนออนไลน์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นผ่านกระทู้และชุมชนออนไลน์จะ
เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าท่านอื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริมงคล ราชสันเทียะ (2557). กล่าวไว้ว่า การ
แนะนาผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่สนใจใช้บริการจองการท่องเที่ยว
ออนไลน์ ให้ความสาคัญในกับการแนะนาข้อมูลการใช้บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่นกระทู้ใน Pantip,
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Facebook, Twitter และ Youtube เป็นต้น เพราะช่วยเป็นข้อมูลสาหรับการวางแผนการ และการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการท่องเที่ยวออนไลน์ของผู้บริโภค และยังให้ความสาคัญกับบทวิจารณ์ หรือการความคิดเห็นต่างๆ
ของผู้ บริโภคที่ เคยใช้บ ริการบนกระทู้ และชุม ชนออนไลน์ ซึ่ งเป็น ประโยชน์ต่ อการตัด สิน ใจเลื อกใช้ บริการ
ท่ องเที่ ย วออนไลน์ ของผู้ บ ริโ ภค และยั ง ความสอดคล้ องกับ แนวคิ ด ของ Anderson (2011). ที่ กล่ า วว่ า
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้ และการแนะนาผลิตภัณฑ์ (User Recommendations and Referrals) เป็นแนวความคิด
พื้นฐานในการนาสื่อดิจิทัลที่มีอยู่มาดึงดูดให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการทาธุรกรรมการซื้อ-ขาย ซึ่งขัดแย้งกับการจัด
อันดับและความคิดเห็นของลูกค้าที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์เปิดโอกาสให้ลูกค้าที่เคยใช้บริการให้คะแนนการ
ให้บริการนั้นเพื่อจัดอันดับดาว ได้กล่าวไว้ว่าการจัดอันดับและความคิดเห็นของลูกค้าไม่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้
บริการการท่องเที่ยวออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่สนใจใช้บริการ
ท่องเที่ยวออนไลน์ไม่ให้ความสาคัญกับการจัดอันดับดาวของโรงแรม และบทวิจารณ์บนเว็บไซต์
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้และการแนะนาบริการ กระทู้และชุมชนออนไลน์ การจัดอันดับและความคิดเห็น
ของลู กค้ า ส่ ง ผลต่ อ ความตั้ ง ใจในการเดิ น ทางไปท่ อ งเที่ ย วใน ภูมิ ภ าคเอเชี ย ของนั ก ท่ องเที่ ย วชาวไทยใน
กรุงเทพมหานครเขตราชเทวีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ กังสดาล ศิษย์ธานนท์
(2559). พบว่าความตั้งใจซื้อสินค้าด้านการท่องเที่ยว มี ความสัมพันธ์กับ รูปแบบการการใช้สื่อออนไลน์ อย่างมี
นัยสาคัญ 0.001
ความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวมากที่สุดคือจะซื้อบริการท่องเที่ยวผ่าน
ระบบออนไลน์อีกครั้งเมื่อท่านรู้สึกว่าเป็นบริการที่ดี รองลงมา คือ หากมีโอกาสท่านจะแนะนาการใช้บริการ
ท่องเที่ยวผ่ านระบบออนไลน์ให้ ผู้ อื่นรู้จั ก หากครอบครัวเพื่อนหรือบุคคลที่ท่านรู้จักมอบหมายให้หาบริการ
ท่องเที่ยวท่ านจะเลือกใช้บริการท่ องเที่ ยวออนไลน์ ในอนาคตท่านจะกลั บมาใช้บริการท่องเที่ย วผ่านระบบ
ออนไลน์ และท่านมีทัศนคติที่ดีต่อการจองบริการท่องเที่ยวออนไลน์ ซึ่งขัดแย้งกับวิจัยของศิริมงคล ราชสันเทียะ
(2557). ได้กล่าวว่า ความตั้งใจใช้บริการท่องเที่ยวออนไลน์ คือท่านจะใช้บริการท่องเที่ยวออนไลน์ เพราะว่าท่าน
คิดว่าไม่ยุ่งยากในการจองและประหยัดเวลาในการเดินทาง
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาค้นคว้า เรื่องรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาทางการท่ องเที่ ยวผ่า น Online Travel
Agency ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครเขตราชเทวี
สามารถนาไปใช้เป็นประโยชน์ได้จริงโดยการนาไปปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวออนไลน์ โดยเพิ่ม
วีดีโอเพื่อนาเสนอข้อมูลทางการท่องเที่ยวแบบสั้นเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวและควรใช้การรีวิวจาก
นักท่องเที่ยวที่เคยพักโรงแรมหรือท่องเที่ยวในสถานที่นั้น ๆ จริง รวมถึงการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้และการ
รักษาคุณภาพของโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการจัดอันดับที่ดีขึ้นจากผู้ใช้ เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป
เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของผลวิจัยควรนาวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม
การซื้อบริการในการท่องเที่ยวออนไลน์ของผูบ้ ริโภคเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากกว่าวิจัยเชิงปริมาณ
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