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บทคัดย่อ 
 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจัดเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้และมีบทบาทสําคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย  ส่งผลให้ธุรกิจหลายประเภทมีอัตราการเติบโต โดยเฉพาะธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็ก ในเขตเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยา ธุรกิจที่พักแรมแบบประหยัด (Guesthouse) 
นั้นกําลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ 
ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางด้านราคา ความสะดวกสบายในการเดินทาง งานวิจัยนี้ศึกษาลักษณะส่วน
บุคคล โครงสร้างความสัมพันธ์และระดับอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม อัน
ประกอบด้วย คุณภาพบริการ ความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า  โดยกลุ่มตัวอย่างคือ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ จํานวนทั้งสิ้น 400 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
วิเคราะห์และประมวณผลโดยใช้สถิติสมการเชิงโครงสร้าง โปรแกรมเอมอส จากการศึกษาพบว่า 
คุณภาพบริการทั้ง 5  ด้านส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจ ความผูกพันของลูกค้าและเจตนาเชิง
พฤติกรรม สําหรับความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้านั้นส่งผลเชิงบวกต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม 
และความพึงพอใจยังส่งผลเชิงบวกต่อความผูกพันของลูกค้า 
 

ค าส าคัญ : ธุรกิจท่ีพักแรมแบบประหยัด, เจตนาเชิงพฤติกรรม 
 

Abstract 
 Tourism is one of the industries that generates a huge amount of revenue and is a 
key to the system of economic in Thailand. Tourism industry affects a wide range of business 
growth, especially the small and medium-sized businesses in the city of Pattaya. Business 
Budget Accommodation (Guesthouse) is currently being popular among tourists, both Thais 
and foreigners due to several factors such as accommodation cost, and the convenience of 
traveling. This study examines the characteristics of tourist, the relationship and influences of 
the factors that affect behavioral intention including service quality, customer satisfaction and 
commitment. There are 400 samples including Thais and foreigners responses gathered by 
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distributing the questionnaires to the respondents. This study applies the method of structural 
equation modeling (AMOS) .The study found that The five aspects of service quality 
positively affects customer satisfaction, customer commitment and customer intention. Also, 
customer commitment as well as customer satisfaction impacts the behavioral intention. 
Moreover, satisfaction alsopositively affects the obligations of the customer.  
 

Keywords: Business Budget Accommodation, behavioral intention.  
 
บทน า 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศกว่า 9 แสนล้านบาท
ในปีพ.ศ. 2550 (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,  2553) ซึ่งถือได้ว่าเป็น
อุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเป็นแหล่งเงินตรา
ต่างประเทศที่มีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับดุลยภาพชําระเงิน และรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว
ยังเป็นรายได้ที่กระจายไปยังประชากรอย่างกว้างขว้าง นอกจากนี้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังมีบทบาท
สําคัญทางด้านสังคม ในการสร้างอาชีพต่างๆ มากมาย ช่วยสนับสนุนฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และยังช่วยสร้างความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ส่งผลให้ธุรกิจหลายประเภทมีอัตราการ
เติบโต โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ในเขตเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาธุรกิจที่พักแรม
แบบประหยัด(Guesthouse) นั้นกําลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
อันเนื่องจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางด้านราคา ความสะดวกสบายในการเดินทาง
นอกจากนี้ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว จัดเป็นหัวใจสําคัญสําหรับธุรกิจด้านการบริการ ผู้ประกอบการ
ควรตระหนักและทําความเข้าใจใน พฤติกรรมที่แปลกแยกและแตกต่างกันของนักท่องเที่ยว 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีทรัพยากรที่สามารถใช้เพื่อแลกกับความพึงพอใจจากการใช้บริการที่เขา
ต้องการได้แก่ เงิน เวลา และ ความพยายาม ซึ่งการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวทําให้ทราบถึง
รูปแบบการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ว่า เขาซื้อสินค้าบริการอะไรทําไมถึงซื้อบริการนั้น ซื้อบริการ
เมื่อไร ซื้อบริการท่ีไหน ซื้อบริการบ่อยแค่ไหนและหลังจากซื้อบริการแล้วเขาประเมินบริการเหล่านั้น
อย่างไรโดยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่แสดงออกนั้นย่อมจะส่งผลต่อกิจการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมด้านการสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบ
ดั้งเดิมที่กําลังมีบทบาทเทียบเคียงการสื่อสารแบบออนไลน์ โดยการสื่อสารแบบปากต่อปากนั้นเป็น
การสื่อสารที่ผู้ส่งสารสามารถถ่ายทอดความรู้สึกพอใจหรือความประทับใจ ซึ่งเป็นทัศนคติในเชิงบวก
ไปยังผู้รับสาร และการสื่อสารแบบปากต่อปากนั้นเป็นการสร้างความรู้สึกที่เป็นจริง (ศรัญญ์ทิตา  
ชนะชัยภูวพัฒน์, 2554) สําหรับพฤติกรรมด้านการพักซ้ํานั้นเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้า
หรือผู้มารับบริการได้เคยมีประสบการณ์มาแล้วและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปในเชิงบวก 
นอกจากนี้อีกหนึ่งพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ผู้ประกอบการควรให้ความเอาใจใส่นั้นคือ พฤติกรรม
การเปลี่ยนที่ ซึ่งพฤติกรรมการเปลี่ยนที่นั้นเป็นพฤติกรรมที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในขณะที่กําลังรับ
บริการหรือรับบริการแล้ว 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่ เข้าพักที่พักแรมแบบประหยัด 

(Guesthouse) ในเขตเมืองพัทยา 
2. เพื่อศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการ ความพึงพอใจและความผูกพัน

ของลูกค้า ที่ มีผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ เข้าพักที่พักแรมแบบประหยัด 
(Guesthouse)ในเขตเมืองพัทยา 

3. เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของคุณภาพบริการ ความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า ที่มี
ผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว สําหรับธุรกิจที่พักแรมแบบประหยัด (Guesthouse) ใน
เขตเมืองพัทยา 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ธุรกิจที่พักแรมแบบ
ประหยัด (Guesthouse) ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีสมมติฐานในการกําหนดความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ (Independent Variable) และตัวแปรตาม (Dependent Variable) ดังนี ้
 สมมติฐานท่ี  1  คุณภาพบริการส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม 

สมมติฐานท่ี  2  ความพึงพอใจส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม 
สมมติฐานท่ี  3  ความผูกพันของลูกค้าส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวใน

ธุรกิจท่ีพักแรมแบบประหยัด (Guesthouse) ในเขตเมืองพัทยา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
ขอบเขตเนื้อหาจะครอบคลุม 3 ปัจจัยอันได้แก่ ปัจจัยคุณภาพการบริการ ซึ่งประกอบด้วย

ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความเชื่อมั่น ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านความ
น่าเชื่อถือด้านการเข้าถึงจิตใจ ปัจจัยด้านความพึงพอใจ อันประกอบด้วย ความสนใจ ความ
ประทับใจ การเลือกที่ฉลาด การกระทําที่ถูกต้อง และปัจจัยด้านความผูกพันของลูกค้า ประกอบด้วย
ความผูกพันด้านความรู้สึก ความผูกพันด้านความต่อเนื่อง ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน ที่ส่งผลต่อ
เจตนาเชิงพฤติกรรมอันได้แก่ การบอกต่อแบบปากต่อปากการเข้าพักซ้ําและพฤติกรรมการเปลี่ยนที่ 

ขอบเขตด้านประชากรโดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวและพักแรมที่พักแบบประหยัด (Guesthouse) จํานวน 400 คน 

ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีอยู่ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2554 – เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. สามารถเพิ่มความรู้และความเข้าใจด้านเจตนาเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวให้แก่

ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมแบบประหยัด (Guesthouse) และผู้ที่สนใจเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ใน
กิจการท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือธุรกิจประเภทอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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2. สามารถนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปวิเคราะห์ปัจจัยอื่น ที่จะส่งผลต่อเจตนาเชิง
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่อธุรกิจที่พักแรมแบบประหยัด  (Guesthouse)และธุรกิจประเภทอื่นที่
เกี่ยวข้องในอนาคต 
 3. สามารถแสดงถึงปัจจัยที่เชื่อมโยงกับเจตนาเชิงพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ซึ่งนําไปสู่ การ
พัฒนาการดําเนินงานของธุรกิจที่พักแรมแบบประหยัด (Guesthouse) 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากร (Population) 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวพัทยาและใช้
บริการสถานที่พักแรมแบบประหยัด(Guesthouse) จากข้อมูลในปี พ  .ศ  2553 พัทยามีจํานวน
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาทั้งหมดเป็นจํานวน 4,007,624 คน
(สํานักงานการท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย เขต 3 ชลบุรี อ้างใน ศูนย์ข่าวสารเมืองพัทยา, 2553) 
กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในเขตเมือง
พัทยาและพักแรมที่พักแบบประหยัด (Guesthouse) โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องกับ
สถิติสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modelling: SEM) ซึ่งมีเงื่อนไข2ประการ คือ ประการ
แรก ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจะอยู่ระหว่าง 200-400 ตัวอย่าง ประการที่สอง อัตราส่วน
ระหว่างจํานวนกลุ่มตัวอย่างต่อจํานวนพารามิเตอร์ที่ถูกประมาณค่าเป็นอัตราส่วน 10:1 (Chou, 
1987 อ้างใน สักขี ชัยพฤกษ์  ,2549) ซึ่งเม่ือนําค่าพารามิเตอร์จากกรอบแนวคิดการวิจัยมาคํานวณ
ตามเงื่อนไขของสมการเชิงโครงสร้าง  (Structural Equation Modelling:SEM) จะได้กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งไม่เป็นผลดี เนื่องจากสถิติสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation 
Modelling:SEM) ม ีค ว ามอ ่อนไหวต ่อขนาดกล ่มต ัวอย ่า งที ่ม ีขนาด ใหญ่หร ือ เ ก ิน  400 
ตัวอย่าง  อาจทําใหค่าคลาดเคลื ่อนได้ง ่าย ดังนั ้นกลุ ่มตัวอย่างที ่เหมาะสมจึงอยู ่ที ่ 400 
ตัวอย่าง 

การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบความน่าจะเป็น โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม  (Questionnaire) โดยผู้วิจัย
กําหนดให้แบบสอบถามมีเนื้อหาสาระครอบคลุมในประเด็นด้านต่างๆดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างซึ่งประกอบไปด้วย 
เพศ อายุ เชื้อชาติ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา จํานวนครั้งที่เข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยจํานวนครั้งท่ีมาพัทยา โดยมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบตามที่กําหนดไว้ 
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 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่
เลือกที่พักแรมแบบประหยัด (Guesthouse) ด้านคุณภาพบริการ โดยคําถามยึดหลักเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพบริการตามแนวความคิดของ Parasuraman 5 ประการ คือ ความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ (Tangibles) ความน่าเชื่อถือไว้วางในในการบริการ (Reliability) การตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า (Responsiveness) การให้ความม่ันใจแก่ลูกค้า (Assurance) และความเห็นอกเห็นใจ 
(Empathy) 
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่
เลือกพักแรมที่พักแบบประหยัด (Guesthouse) ด้านความพึงพอใจ ประกอบด้วย ความสนใจ 
(Interest) ความประทับใจ (Impression) การเลือกที่ฉลาด (Wise Choice) การกระทําที่ถูกต้อง 
(Doingthe right Thing) โดยผู้วิจัยได้มีการพัฒนาและปรับปรุงแบบสอบถามมาจากแบบสอบถาม
ของ Cronin (2000) 
 ซึ่งแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ทําการสร้างขึ้นมานั้น ผู้วิจัยได้มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) เป็นการหาความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาสาระของแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินเนื้อหาของคําถามเป็นรายข้อและ
หาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมานั้นไปทดลอง (Pretest) กับกลุ่ม
ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างการวิจัยแต่มีลักษณะคล้ายคลึงกลับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ตัวอย่าง
และนํามาวิเคราะห์เพื่อหาความเชื่อม่ันของเครื่องมือตามวิธีการ Cronbach ที่เรียกว่า สัมประสิทธิ์
อัลฟ่า (Coefficient Alpha) 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยที่ผู้วิจัยนําเสนอนั้นเป็นเพียงบางส่วนของงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตนา
เชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในธุรกิจที่พักแรมแบบประหยัด(Guesthouse) ในเขตเมืองพัทยาที่ 
ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน เก็บ
รวบรวมได้ทั้งหมด 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ100 ซึ่งได้ทําการวิเคราะห์และนําเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบาย ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามของ (n = 400) 
ตัวแปร/ตัวชี้วัด จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
ชาย 206 51.5 
หญิง 194 48.5 
รวม 400 100.0 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามของ (n = 400) (ต่อ) 
ตัวแปร/ตัวชี้วัด จ านวน ร้อยละ 

2. อาย ุ
ต่ํากว่า 25 ปี 

 
40 

 
10.0 

25-30 ปี 97 24.2 
31-35 ปี 111 27.8 
36-40 ปี 88 22.0 
มากกว่า 40 ปี 64 16.0 
รวม 400 100.0 

3. สถานภาพ   
โสด 102 25.5 
สมรส 263 65.8 
หย่าร้าง 30 7.5 
หม้าย 5 1.2 
รวม  400 100.0 

4. สัญชาติ   
ไทย 50 12.5 
Malaysian 45 11.2 
Japanese 40 10.0 
English 48 12.0 
German 41 10.2 
Korean 35 8.8 
Indonesian 65 16.2 
Chinese 66 16.5 
อื่นๆ 10 2.5 

5. อาชีพ   
พนักงานบริษัทเอกชน 104 26.0 
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 9 2.2 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 72 18.0 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 95 23.8 
นักเรียน/นักศึกษา 64 16.0 
อาชีพอิสระ 16 4.0 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 16 4.0 
อื่นๆ 24 6.0 
รวม 400 100.0 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามของ (n = 400) (ต่อ) 
ตัวแปร/ตัวชี้วัด จ านวน ร้อยละ 

6. ระดับการศึกษาสูงสุด   
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 33 8.2 
อนุปริญญา/ปวส 104 26.0 
ปริญญาตรี 239 59.8 
สูงกว่าปริญญาตรี 24 6.0 
มากกว่า 100,000 บาท 49 12.0 
รวม 400 100.0 

7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
ต่ํากว่า 10000 41 10.2 
10001-20000 66 16.5 
20001-30000 157 39.2 
มากกว่า 30000 136 34.0 
รวม 400 100.0 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจํานวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.5 เพศชายมีจํานวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 ส่วนใหญ่มีอายุ 31- 35 ปี จํานวน 111 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.8สถานภาพ สมรส จํานวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.8 ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว
สัญชาติ Chinese  จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 104 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี จํานวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 และ
รายได้ต่อเดือน อยู่ระหว่าง 20001-30000 บาท จํานวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 ตามลําดับ 
 
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์เชิงอ้างอิง (Inferential Statistic) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม โดยงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้สมการเชิงโครงสร้าง 
(Structural Equation Modelling: SEM) โดยปรากฏผลการวิเคราะห์ข้องมูล ดังนี้ 
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SAT
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0

.738

.697
1.000

 (χ2) = .924,  df= 1,  p = .337, GFI = .924 
ภาพที่ 1 โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม
แบบประหยัด (Guesthouse) ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  
 

ตารางที่  2 ค่าสัมประสิทธิ์ เส้นทางของการวิเคราะห์แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง 
(Structural Relaitonship) ระหว่างปัจจัยคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ ความผูกพัน ต่อเจตนา
เชิงพฤติกรรมนักท่องเที ่ยว ธุรกิจที ่พักแรมแบบประหยัด (Guesthouse) ในเขตเมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี 

 สมมติฐาน DV  IV 
Estimate 

(unstandardize) 
S.E. C.R. p-value 

1 BI <--- Sat .215 .088 2.445 .014 
2 BI <--- SQ .286 .048 6.008 .000 
3 BI <--- CusC .054 .081 .674 .500 

*Significance at .05 level 
** Significance at .01 level 
 จากผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structural 
Relaitonship) ระหว่างระหว่างปัจจัยคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ ความผูกพัน ต่อเจตนาเชิง
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ธุรกิจที่พักแรมแบบประหยัด (Guesthouse) ในเขตเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรีนําไปสู่การทดสอบสมมติฐานของการวิจัยได้ดังนี้ 
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 สมมติฐานที่ 1 ความพึงพอใจส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม
แบบประหยัด (Guesthouse) ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจ 
(SAT) มีความสัมพันธ์กับเจตนาเชิงพฤติกรรมนักท่องเที่ยว (BI) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยมีค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.014 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่กําหนด ( = 
.05, p <.05) จึงยอมรับสมมติฐาน สรุปได้ว่าความพึงพอใจ (SAT) มีอิทธิพลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว(BI)  ธุรกิจที่พักแรมแบบประหยัด (Guesthouse) ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ณ 
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการบริการ ซึ่งได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 
ความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ (Reliability)  การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) การให้
ความม่ันใจแก่ลูกค้า (Assurance) และความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)  ต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว ธุรกิจที่พักแรมแบบประหยัด (Guesthouse) ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผล
การศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการ(SQ)  มีความสัมพันธ์กับเจตนาเชิงพฤติกรรมนักท่องเที่ยว  
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่กําหนด ( = .05, p <.05) จึงยอมรับสมมติฐาน สรุปได้ว่าคุณภาพการบริการ
(SQ)  มีอิทธิพลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ธุรกิจที่พักแรมแบบประหยัด (Guesthouse) 
ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 สมมติฐานที่ 3 ความผูกพันของลูกค้าส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ธุรกิจที่
พักแรมแบบประหยัด (Guesthouse) ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความ
ผูกพันของลูกค้ามีความสัมพันธ์กับเจตนาเชิงพฤติกรรมนักท่องเที่ยว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.500 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่กําหนด ( 
= .05, p >.05) จึงปฎิเสธสมมติฐาน สรุปได้ว่าความผูกพันของลูกค้าไม่มีอิทธิพลต่อเจตนาเชิง
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว  ธุรกิจที่พักแรมแบบประหยัด (Guesthouse) ในเขตเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

การอภิปรายผล 
คุณภาพการบริการ ซึ่งได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ความน่าเชื่อถือ

ไว้วางใจในการบริการ (Reliability)  การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) การให้ความม่ันใจแก่
ลูกค้า (Assurance) และความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) มีอิทธิพลต่อเจตนาเชิงพฤต ิกรรม
นักท่องเที่ยว ธุรกิจที่พักแรมแบบประหยัด (Guesthouse) ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิลาสิณีย์  จําปาดะ (2551) ได้ศึกษาความคาดหวังและการรับรู ้ใน
คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการจากสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่ง
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวัง และการรับรู้ในคุณภาพการบริการของ
ผู้ใช้บริการจากสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่าง
ระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพการบริการที่เกิดขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มาใช้บริการ
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จากสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จํานวน 300 คน โดยสุ่มตัวอย่าง
แบบตามสะดวกใช้แบบสอบถามตามแนวคิดของ พาราสุรามาน และคณะ (1988) ที่เรียกว่า “ 
SERVQUAL” ซึ่งแบ่งคุณภาพการบริการออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของ
การบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการ
ให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติอ้างอิง t-test และเมื่อนําผลสถิติมาทําการถ่วงน้ําหนักความสําคัญ  พบว่า ด้านที่มีความ
แตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพการบริการแบบถ่วงน้ําหนักสูงสุด คือ  ด้าน
การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการรองลงมา คือ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ ด้านการ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ  และด้านความเห็นอกเห็นใจ
ผู้รับบริการ ตามลําดับ และ Cronin and Hult (2000)  ศึกษาเรื่อง การประเมินผลของคุณภาพ
การบริการ คุณค่าการบริการและความพึงพอใจต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมในสภาพแวดล้อมของการ
บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสังเคราะห์และสร้างกรอบแนวคิด  ซึ่งเป็นผลของวิจัยด้าน
คุณภาพ ความพึงพอใจคุณค่าการบริการ และเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ โดยการจําลอง
รูปแบบของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ส่งผลถึงกัน และสร้างเป็นทฤษฎีการตลาดบริการที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมบริการอื่น ๆ ได้  รวมทั้งการใช้ทฤษฎีด้านการแข่งขันมาพิจารณา
เปรียบเทียบรูปแบบที่ได้จากการวิจัยด้วยและยังรวมถึงการทดสอบเชิงประจักษ์เกี่ยวกับคุณภาพ
ของการบริการ  มูลค่าของการบริการและความพึงพอใจที่ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค  ผลทางอ้อมของคุณภาพการบริการ  มูลค่าที่เกิดขึ้นต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภค  
ผลทางอ้อมของคุณภาพการบริการมูลค ่าที ่เก ิดขึ ้นต ่อ เจตนาเช ิงพฤติกรรม (Behavioral  
Intentions) การทบทวนวรรณกรรมได้ใช้แนวคิดทฤษฎีด้านตลาดบริการเป็นหลัก  เช่น  คุณภาพ
การบริการความพึงพอใจของลูกค้า  มูลค่าของการบริการ  การบริการคุณภาพโดยรวม การวัดความ
พึงพอใจของลูกค้า การบริหารคุณค่า  เป็นต้นในงานวิจัยนี้ได้สร้างรูปแบบความสัมพันธ์จากปัจจัย
ต่างๆ ออกเป็น  4 รูปแบบ  เพื่อใช้ในการทดสอบสมมุติฐานสําหรับกลุ่มตัวอย่างนั้นเก็บจาก
อุตสาหกรรมด้านบริการ 6 ชนิดที่แตกต่างกันสถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และมาตราวัดมาตราส่วน (Likert  Scale) รวมทั้งในส่วนความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรใช้แบบจําลองสมการโครงสร้าง(Structural Equation Modeling: SEM) สรุปว่า
รูปแบบที่สร้างสามารถใช้ในการพยากรณ์ได้ตามวัตถุประสงค์ในการทดสอบโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 1,944 ตัวอย่าง  สําหรับคุณค่าการบริการความพึงพอใจและเจตนาเชิงพฤติกรรม  คือ ส่วน
ที่ผู้มาใช้บริการยังคงเก็บเป็นความรู้สึกภายในและประเด็นของเจตนาเชิงพฤติกรรมมีการกล่าวถึง
ในส่วนของการพูดถึงประสบการณ์ หรือสิ่งต่างๆของการบริการในทางที่ดี การแนะนําบอกต่อกับ
คนอื่นๆ ความจงรักภักดีต่อการบริการและการจ่ายมากขึ้นในบริการคร้ังต่อไป  
 ความพึงพอใจ (Satisfactio) มีอิทธิพลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมนักท่องเที่ยว   ธุรกิจที่พัก
แรมแบบประหยัด (Guesthouse) ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Baker and Crompton (2000)  ศึกษาเรื่อง คุณภาพ ความพึงพอใจและเจตนาเชิงพฤติกรรม  โดย
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มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  ซึ่งคุณภาพการปฏิบัติงานได้ถูกทําให้เป็นรูปแบบในการให้บริการที่
ควบคุมโดยผู้จัดการการท่องเที่ยว ในขณะที่ความพึงพอใจหมายถึงสภาวะทางอารมณ์ของ
นักท่องเที่ยวหลังได้รับโอกาสในการรับรู้การให้บริการที่พึงพอใจ โดยตัววัดที่ใช้ในการศึกษา
คือ สมการที่มีโครงสร้างเป็นรูปแบบการตั้งสมมติฐาน โดยรับรู้ได้ว่าคุณภาพประสิทธิภาพจะมี
ผลกระทบโดยรวมที่แข็งแกร่งในพฤติกรรมความตั้งใจมากกว่าความพอใจ  สมมติฐานนี้ได้มีการยืนยัน
แล้วจากแหล่งงข้อมูลการศึกษาอื่น  การวิเคราะห์ยังแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ตัวชี้วัดคุณภาพ  สามารถ
ยืนยันรูปแบบการตั้งสมมติฐานที่ดีกว่าข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมต่อกันแบบอัตนัย ผลการประเมิน
ความพยายามชี้ให้เห็นว่า ควรจะรวมการประเมินคุณภาพประสิทธิภาพและความพึงพอใจทั้งสอง
เข้าไปอยู่ในการบริหารจัดการ   แต่เนื่องจากประสิทธิภาพการทํางานจะมีคุณภาพภายใต้การควบคุมของ
ฝ่ายบริหารก็น่าจะเป็นวัดที่มีประโยชน์มากขึ้น  โดยใช้แบบสอบถามที่แบ่งคะแนนเป็นเก้าระดับ
เป็นเครื่องมือในในการศึกษา และศุภจิต  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (2550) ได้ทําการศึกษาความคาดหวัง
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริการของโฮมสเตย์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
โดยมีวัตถุประสงค์ 2ประการ คือ ประการแรก เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการโฮมสเตย์ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย และประการที่สอง เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที ่ยวต่อการบริการของโฮมสเตย์ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มาใช้บริการโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานไทยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เป็นคร้ังแรก จํานวน 260 คน จากการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจ ต่อการบริการโฮมส
เตย์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์บริการ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้าน
กระบวนการให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านบุคลากร 
นักท่องเที ่ยวมีความพึงพอใจในระดับมากที ่ส ุด อย่างไรก็ตาม ด้านการส่งเสริมการตลาด
นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังและความพึงพอใจในระดับปานกลาง การบริการของโฮมสเตย์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จึงควรเน้นให้ความสําคัญกับด้านการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด 
เพราะเป็นจุดอ่อนของบริการโฮมสเตย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทั้งนี้เนื่องจากพบว่า
เกิดช่องว่างระหว่างระดับความคาดหวังและความพึงพอใจในปัจจัยดังกล่าวมากที่สุด จึงควรปรับปรุง
ในประเด็น การมีเว็บไซต์แนะนําที่พักและบริการ รวมถึงการติดต่อจองห้องพักผ่านอินเทอร์เน็ตได้ 
เป็นสําคัญ 
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เทศกาลกินเจเมืองหาดใหญ่: ประเพณีประดิษฐ์เพื่อการท่องเที่ยว 
Hatyai Vegetarian Festival: Tradition Invented for Tourism. 
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นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเพณีกินเจที่ดํารงอยู่ในชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนของ
เมืองหาดใหญ่ที่ได้เป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมด้วยการประดิษฐ์เป็นประเพณีกินเจเพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของเมืองหาดใหญ่  โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพศึกษาถึงเรื่องราวคติความเชื่อของการกิน
เจในงานเทศกาลกินเจเมืองหาดใหญ่ พ.ศ.2554 รวมทั้งการปรับตัวทําให้เอื้อต่อการสร้าง “ประเพณี
ประดิษฐ์” ของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองหาดใหญ่ ขณะเดียวกันเทศกาลกินเจก็มีสาระสําคัญ
ที่รักษาไว้ คือ “ความเชื่อ” สืบเนื่องจากเทศกาลกินเจถูกโยงเข้ากับศาสนาที่มีผลทางจิตวิทยา คือ 
จิตใจ ต่อผู้คน เพียงแต่ผลทางจิตวิทยานี้จะมีความแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาและสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไป ทําให้รูปแบบของการกินเจก็เปลี่ยนไปด้วย   จากเดิมการกินเจจุดประสงค์ทําเพื่อรักษาศีล 
งดการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ และกินผักทดแทนเนื้อสัตว์ ปัจจุบันการกินเจได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต
มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ รูปแบบของอาหารเจก็เปลี่ยนไปจากเดิมทําให้หน้าตาอาหารดูสวยงามเพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว 

ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ความหมายของเทศกาลกินเจลื่นไหลไปตามช่วงเวลาและสภาพสังคม 
เพื่อนําไปใช้เป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมในช่วงเวลานั้นๆ ดังปรากฏเด่นชัดในงานเทศกาลกินเจเมือง
หาดใหญ่ ที่จัดงานกินเจขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่เพื่อหวังให้เทศกาลกินเจสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
เข้ามาเที่ยวงาน 
 

ค าส าคัญ:  ประเพณีประดิษฐ์ 
 

Abstract 
This research aimed of study development and suvivel of Hatyai Vegetarian Festival 

among sino-thai group. Using qualitative methods to study the story of  Beliefs in 
vegetarianism, vegetarian festival city of Hatyai in 2554 and adaptation makes it easy to 
create invention of tradition of the local Chinese community in Hatyai  the same vegetarian 
festival it important to maintain is faith sequel from vegetarian festival linked to religion there 
are psychological effects of mind but the psychological consequences will be different 
seasonal and condition social change. The model of vegetarianism is accordingly changed. 
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The original vegetarianism intended to do precepts refrain from hurting animals and 
vegetables instead of meat. Current vegetarianism has changed from the past. There is a 
great event and food format has changed from the original. The food looks beautiful 
intended to attract tourists. 

Results of the study the meaning of the Vegetarian Festival flow to seasonal and 
social conditions to be used as a tool serve the public during that time. Which appears in 
the Hatyai Vegetarian Festival phenomenon. The event was a great vegetarian that the 
vegetarian festival can attract Tourists come to Hatyai. 

 

Keyword:  Tradition Invented 
 
บทน า 

ปัจจุบันอุสาหกรรมการท่องเที่ยวจําเป็นต้องแสวงหาแนวทางใหม่ๆในการปรับตัวรับมือกับ
การแข็งขันที่รุนแรงมากขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก และเพื่อตอบสนองความต้องการที่มี
ความเปลี่ยนแปลงไปของนักท่องเที่ยว จากเดิมที่เป็นการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนกลายเป็นการ
ท่องเที่ยวที่เน้นประสบการณ์โดยตรง โดยการเข้าไปเรียนรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมวัฒนธรรมของ
สังคมอย่างลึกซึ้งมากขึ้น แนวโน้มเหล้านี้ได้นําไปสู่การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวทําให้เกิดการ
พัฒนารูปแบบใหม่ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อําเภอหาดใหญ่ซึ่งชาวจีนจํานวนมากตั้ง
รกรากอยู่  มีพื้นฐานมาจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นแรงงานในการก่อสร้างรางรถไฟสายใต้ในสมัยรัชกาลที่  
5 เม่ือการก่อสร้างรางรถไฟแล้วเสร็จ   ชาวจีนเหล่านั้นต่างพากันตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่อําเภอ
หาดใหญ่เป็นจํานวนมาก มีผลให้หาดใหญ่กลายเป็นชุมชนเมืองของชาวจีนที่สําคัญแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย และชาวจีนโพ้นทะเลเหล่านี้เองที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนความเจริญ
มาสู่หาดใหญ่นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชาวจีนหาดใหญ่พิสูจน์ให้เห็นว่ามีความสามารถอย่างยิ่งใน
การ “สร้าง” หรือ “เข้าเป็นส่วนหนึ่ง” ของกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือผสมกลมกลืน ทางสังคมและ
วัฒนธรรมเพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยถึงแม้ว่าบางครั้งกระบวนการเหล่านั้นหรือบริบททาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมรวมถึงเงื่อนไขของเวลาอาจมีส่วนลดทอนหรือเจือจาง “ความเป็นจีน” 
ลงไปบ้าง แต่ลูกหลานจีนหาดใหญ่ในปัจจุบัน ยังคงสืบสานมรดกทางสังคมและวัฒนธรรมแบบจีนที่
ยังปรากฏให้เห็นอยู่ แม้ว่าจะเลือนลางและแปรเปลี่ยนจากความเป็นจีนไปสู่ความเป็นไทยแล้วก็ตาม 
(ศุภการ สิริไพศาล, 2548) 
 งานเทศกาลกินเจหาดใหญ่เป็นประเพณี วัฒนธรรมของชาวจีนที่ปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย
มาเป็นเวลาช้านานด้วยความ ศรัทธาการยึดม่ันในหลักศาสนา การรักษาศีล ละเว้นอบายมุข ของมึน
เมาทั้งปวงก่อให้เกิดบุญกุศล เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเองและครอบครัว ผลที่ได้อีกประการหนึ่ง
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีไว้ให้คนรุ่นหลัง และเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ความร่วมมืออันดีกับชุมชน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอําเภอหาดใหญ่ ซึ่ง
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เป็นศูนย์กลางของธุรกิจการท่องเที่ยว การส่งออก และเป็นชุมทางการคมนาคมของภาคใต้ ทั้งยัง
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อม่ันให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว ต่างชาติ  

ดังนั้นอิทธิพลของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนําไปสูกระแสการฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่น เพื่อจะ
ทําให้ท้องถิ่นกลับมามีชีวิตชีวาและสะท้อนความสัมพันธ์อันดีของคนกลุ่มต่างๆในชุมชน หรือที่เรียก
อีกอย่างหนึ่งว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยที่การท่องเที่ยวมักหยิบยกเอาประวัติศาสตร์หรือ
วัฒนธรรมท้องถิ่นมาเป็นส่วนหน่ึงในองค์ประกอบของงาน โดยให้ความหมายว่าเป็นวิถีชีวิตที่ดําเนิน
มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ซึ่งในการท่องเที่ยวเทศกาลกินเจได้นําเอาความเป็นอดีตที่สะท้อนให้
เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนชาวจีนซึ่งปรากฏในรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จัดรวมกับประเพณีกาล
กินเจ ปรากฏการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดประเพณีประดิษฐ์ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิดที่ผู้วิจัยได้
นํามาวิเคราะห์ การเกิดขึ้นของประเพณีสมัยใหม่ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากประเพณีดั้งเดิม 
กล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในประเพณีประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ได้สร้างประเพณีประดิษฐ์ในรูปแบบการจัดงานวัฒนธรรม
เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ 
 การจัดงานเทศกาลกินเจเมืองหาดใหญ่โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลา  สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา สมาคมมูลนิธิหาดใหญ่ และ
หน่วยงานภาคเอกชนจัดงาน มีพิธีปล่อยขบวนแห่พระเทศกาลกินเจหาดใหญ่ ปี 2554  ภายใต้
แนวคิดของงาน คือ “อิ่มกาย อิ่มใจ ปลอดเหล้า กินเจ” และ “กินอย่างพอเพียง เลี้ยงคนทั้งเมือง” เม่ือ
วันที่ 2 ตุลาคม 2554 โดยมีนายพิศาล ทองเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
โดยสถานที่จัดงานเทศกาลกินเจน้ันจัดขึ้นบริเวณสวนหย่อมถนนศุภสารรังสรรค์ อําเภอหาดใหญ่ 
 โดยการสังเกตภาพรวมของงานเทศกาลกินเจครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า  มีพิธีเปิดพร้อมขบวนแห่ที่
ยิ่งใหญ่ตระการตา ประกอบด้วย ขบวนมังกรทอง-สิงโต ขบวนเทพเจ้า ม้าทรง จากศาลเจ้าต่างๆ ใน
อําเภอหาดใหญ่กว่า 30 ศาลเจ้าออกแห่รอบเมืองหาดใหญ่ และตลอดเส้นทางขบวนแห่จะมีโต๊ะบูชา
เจ้าหน้าโรงแรม ร้านค้า บ้านเรือนต่างๆ รวมท้ังการจุดพลุ ประทัด  ร้านอาหารเจภายในงานกว่า 100 
ร้านค้า โดยการควบคุมความอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย จากกระทรวงสาธารณสุข  อัญเชิญพระ
และเจ้าจากศาลเจ้าต่างๆในอําเภอหาดใหญ่ และอําเภอใกล้เคียงมาประดิษฐานภายในบริเวณงาน 
เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาร่วมงานได้กราบไหว้บูชา การเชิดมังกรทองชุดพิเศษใส่โรล
เลอร์เบลด นักท่องเที่ยวได้ร่วมลุ้นรับขนมลูกท้อทองคํา และของมงคล เช่น ผ้ายันต์เพื่อเป็นศิริมงคล 
และพิธีส่งพระคืนสุดท้ายของการกินเจ บริเวณหาดชลาทัศน์ อําเภอเมืองสงขลา เวลาประมาณ 
24.00 น. 
 จากปรากฏการณ์ดังกล่าว จึงทําให้ผู้วิจัย เกิดคําถามว่า การจัดงานเทศกาลกินเจในครั้งนี้มี
การเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อน โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและฟื้นฟู
เศรษฐกิจของอําเภอหาดใหญ่ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์อําเภอหาดใหญ่ให้เป็นเมือง
ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ และเพื่อให้งานเทศกาลกินเจหาดใหญ่เป็นงานประจําปีของอําเภอ
หาดใหญ่และจังหวัดสงขลาที่ยิ่งใหญ่ และจัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี ถึงแม้จะเป็นการอนุรักษ์ 
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สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวจีน แต่ก็ได้มีการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆที่แตกต่าง
ออกไปจากเดิมเพื่อให้เทศกาลกินเจในครั้งนี้มีความน่าสนใจ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา
เที่ยวงาน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อเสนอองค์ความรู้  ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ การสร้างประเพณีประดิษฐ์และพัฒนาการของ
เทศกาลกินเจเมืองหาดใหญ่ 

 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง เทศกาลกินเจเมืองหาดใหญ่ : ประเพณีประดิษฐ์เพื่อการท่องเที่ยวนั้น เป็น
การศึกษาปรากฏการณ์ผ่านวิธีการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitive Research) และผู้วิจัยได้ให้
ความสําคัญกับข้อมูลในภาคสนามโดยศึกษาข้อมูลด้วยสองวิธี คือ วิธีที่หนึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลจาก
เอกสาร และวิธีที่สองเป็นการศึกษาข้อมูลจากสนาม ในการศึกษาข้อมูลเอกสาร ผู้วิจัยได้จําแนก
ประเภทข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ออกเป็นสองลักษณะ คือ ข้อมูลลักษณะแรกเป็นข้อมูลเอกสารทาง
วิชาการ บทความ งานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ โดยมีประเด็นที่สามารถนํามาเชื่อมโยงกับประเพณี
ประดิษฐ์  

ส่วนข้อมูลลักษณะที่สองเป็นข้อมูลเอกสารด้านแนวคิดและทฤษฎี การศึกษาข้อมูลในส่วนนี้
จะช่วยเป็นแนวทางกําหนดกรอบการศึกษาอันจะนําไปสู่การค้นหาคําตอบได้ 

สําหรับวิธีที่สองของการเก็บข้อมูลเป็นการศึกษาจากภาคสนาม ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์และสังเกต จะเป็นไปในลักษณะของการสัมภาษณ์ที่ไม่เป็นทางการ เป็น
การพูดคุยอย่างเป็นกันเองในประเด็นต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการศึกษาและสะท้อนให้เห็นถึงการเกิดขึ้น
ของประเพณีประดิษฐ์เทศกาลกินเจเมืองหาดใหญ่   

 
วิธีการด าเนินงาน 

การเลือกพื้นที่ศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเทศกาลกินเจ เมืองหาดใหญ่  เป็นการเลือกพื้นที่ใน
การศึกษาเพื่อให้เห็นถึงการกระบวนการของประเพณีการกินเจที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อการท่องเที่ยว   
จึงเป็นการศึกษาลักษณะการปรับตัวของชุมชนเพื่อนําประเพณีดั้งเดิมมาใช้ให้เกิดประโยชน์  โดย
การเสนอข้อมูลแบบพรรณาวิเคราะห์ 

ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้เลือกพื้นที่และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  เพื่อการได้มาของข้อมูลที่เหมาะสมและกลุ่ม
ตัวอย่างที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม คือ 

1. สถานที่จัดงานเทศกาลกินเจ คือ สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ เพราะเป็นสถานที่หลัก
ในการจัดงานเทศกาลกินเจของอําเภอหาดใหญ่ 

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการอาหารเจ ตัวแทนสมาคมสมาพันธ์
การท่องเที่ยวอําเภอหาดใหญ่ 
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ผลการวิจัยและอภิปราย 
เทศกาลกินเจหาดใหญ่ พ.ศ. 2554 มีรูปแบบการจัดงานเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย

และชาวต่างประเทศ รูปแบบของการจัดงานเน้นรูปแบบที่ทันสมัยเพื่อเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว
ทุกเพศทุกวัย โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงบนเวทีจากดารา นักร้อง นักแสดง และ
นักการเมือง โดยหมุนเวียนสลับกันตลอดทุกวัน โดยการจัดงานก็ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ 
ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ 

ในส่วนของอาหารเจ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของเทศกาลกิจเจ ในงานกินเจเมืองหาดใหญ่มี
อาหารเจที่หลากหลายโดยรูปแบบและหน้าตาของอาหารแต่ละชนิดมีความสวยงาม แปลกตา เป็นที่
สนใจของนักท่องเที่ยว อาหารเจบางชนิดที่นํามาจําหน่ายในงานเป็นอาหารที่มีรูปแบบและรสชาติที่
ไม่แตกต่างกับอาหารที่ทําจากเนื้อสัตว์ เพื่อเป็นอีกจุดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ไม่ชอบอาหารเจ แต่
อยากทดลองกินเจ จึงทําให้ไม่รู้สึกว่าอาหารเจไม่ได้แตกต่างจากอาหารทั่วไป 
 

 
ภาพที่ 1 อาหารเจแบบดั้งเดิมในโรงเจของศาลเจ้าไฉซิงเอี๋ย มีส่วนประกอบคือผักและเต้าหู้ 
 

 
ภาพที่ 2  อาหารเจที่จําหน่ายในงานเทศกาลกินเจ อําเภอหาดใหญ่ ส่วนประกอบทําจากเนื้อสัตว์เจ  

                                                                                                                  
 พิธีกรรมถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่ทําให้ประเพณีกินเจมีความสมบูรณ์ ในบริเวณจัดงาน
เทศกาลกินเจคร้ังนี้ประกอบด้วยศาลเจ้าต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 30 ศาลเจ้า เพื่อความสะดวก
ให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวงานได้ขอพรจากเทพต่างๆที่นับถือ ซึ่งเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเวลา
เดินทางไปยังศาลเจ้า และท่ีสําคัญม้าทรงหรือร่างทรงของแต่ละศาลได้แสดงอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ เช่น 
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การเดินลุยไฟ เดินบนเศษแก้ว ปีนบันไดมีด การเชิญเทพเจ้าลงมาทรงเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ขอพร 
และยังมีพิธีกรรมบางอย่างก็เป็นพิธีกรรมที่ไม่ได้มีมาตั้งแต่โบราณหรือว่าไม่ใช่พิธีกรรมในการกินเจอ
ย่างแท้จริง เช่น การดูดวง การสักยันต์ แต่เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้สนใจได้ 
 

 
ภาพที่ 3 การปีนบันไดมีด การลุยไฟ และม้าทรงในงานกินเจ อําเภอหาดใหญ่ 
 
 ดันน้ันจะเห็นได้ว่าในเทศกาลกินเจเมืองหาดใหญ่นั้นได้มีรูปแบบของการจัดงานเพื่อสืบทอด
ประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายจีน แต่รูปแบบของการจัดงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงของประเพณี
โดยมีการประดิษฐ์และนําเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาทั้งในส่วนของอาหาร พิธีกรรม ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายด้าน
การส่งเสริมท่องเที่ยวทําให้เทศกาลกินเจเมืองหาดใหญ่เป็นท่ีรู้จักในหมู่นักท่องเที่ยว  
 ดังนั้นปรากฏการณ์ในครั้งนี้ก็สอดคล้องกับแนวคิดประเพณีประดิษฐ์เป็นปรากฏการทาง
สังคมที่เกิดขึ้นเด่นชัดในปลายศตวรรษที่ 19 ในยุโรปและประเทศอาณานิคมของยุโรปเพื่อตอบรับ
การจัดระเบียบโลกใหม่ ขณะเดียวกันคําดังกล่าวถูกนํามาอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างกว้างๆ
มิได้มีความชัดเจน โดยที่ Hobsbawm  ได้พยายามนิยามคําว่าประเพณีในความหมายใหม่และเสนอ
ว่าประเพณีเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นใหม่หรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการทําความ
เข้าใจสังคม  ด้วยเหตุผลดังกล่าวทําให้ Hobsbawm หันมาสนใจปรากฏการณ์ทางสังคมที่เขาเรียกว่า 
“ประเพณีประดิษฐ์” นี้อย่างจริงจังว่า ก่อตัวขึ้นด้วยกระบวนการใด มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเช่นไร 
และสัมพันธ์กับกลุ่มคนใดบ้าง โดยเบื้องต้น Hobsbawm มุ่งประเด็นการศึกษาการจัดระเบียบสังคมที่
ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของกฎระเบียบและข้อปฏิบัติ (Set of Practices) เช่น ศาสนา ความ
เชื่อ พิธีกรรม เรื่องเล่า ตํานาน คติชน ประวัติศาสตร์ และสัญลักษณ์ต่างๆ หรือที่เรียกว่า วัตถุดิบ
โบราณ (Ancient Materials) ทางวัฒนธรรมที่มีความเด่นชัดในแง่ของการพยายามอ้างอิง “อดีต” ของ
สังคมมาสร้าง “ประเพณีประดิษฐ์” จนเกิดการปฏิบัติซ้ํา (Repetition),การปฏิบัติอย่างเป็นทางการ 
(Formalization) และทําเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติอย่างเป็นพิธีการ (Ritualization) ด้วยการอ้างอิง
การสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนเป็นที่ยอมรับโดยปริยาย เพื่อรับใช้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม ในช่วงเวลานั้น ๆ ที่สังคมกําลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง (เอกรินทร์ พึ่งประชา
, 2545) 
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 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Hobsbawm ได้กล่าวสรุปไว้ว่าประเพณีประดิษฐ์เป็นปรากฏการ
ทางสังคมที่ก่อตัวขึ้นจากการทั้งหยิบยกวัตถุดิบโบราณทางวัฒนธรรม อาทิ เรื่องราวประวัติศาสตร์ 
พิธีกรรม งานเฉลิมฉลอง และข้อปฎิบัติต่างๆของสังคม หรือที่เรียกว่าการอ้างอิงอดีตที่สัมพันธ์กับ
สังคมตนมาตีความใหม่ ต่อเติม และปรุงแต่ง เพื่อรับใช้สังคมในสถานการณ์ปัจจุบันขณะเดียวกันก็มี
การแสวงหาวัตถุดิบทางวัฒนธรรมใหม่อ้างอิงใหม่ นํามาปฎิบัติให้เป็นรูปแบบใหม่เพื่อจุดมุ่งหมาย
ร่วมกับบางอย่างในช่วงเวลาที่สังคมกําลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่เศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคม (ดาริน, 2545) 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่า “ประเพณีประดิษฐ์เทศกาลกินเจเมืองหาดใหญ่” เป็นประเพณี
ดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน ในปัจจุบันประเพณีกินเจได้มีรูปแบบที่
เปลี่ยนไปจากอดีตโดยมีการประดิษฐ์ประเพณีขึ้นมาใหม่เพื่อให้ประเพณีดั้งเดิมนั้นมีความน่าสนใจ
มากขึ้นและมีรูปแบบที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเป็นเครื่องมือในการรับใช้สังคมด้านการ
ท่องเที่ยว และทําให้เห็นถึงสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้การประกอบพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อ
สายจีนน้ันมีรูปแบบที่ต้องเปลี่ยนไปเพื่อให้เหมาะกับรูปแบบของวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน 

ปัจจัยหลายอย่างในสถานการณ์ปัจจุบันมีผลทําให้ประเพณีกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีน
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต คือ ปัจจัยทางสังคมที่มีการแข่งขันกันสูงทุกคนต้องทํางานนอกบ้านมากขึ้น
ทําให้เวลาในการทําอาหารเจ หรือการประกอบพิธีกรรมแบบดั้งเดิมถูกปรับเปลี่ยนไปเพื่อความ
สะดวก ปัจจัยจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล มุ่งเน้นให้เทศกาลกินเจของชาวไทยเชื้อสาย
จีนกลายเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว ทําให้ส่วนประกอบหลาย ๆ อย่างของประเพณีถูก
ปรับปรุงเพื่อให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว 
 จากการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยหวังว่าจะเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดงานกินเจใน
ครั้งต่อไป อีกทั้งยังสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนอื่น ๆ เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความการวิจัยเรื่องเทศกาลกินเจเมืองหาดใหญ่: ประเพณีประดิษฐ์เพื่อการท่องเที่ยว 
สําเร็จได้ เนื่องจากบุคคลหลายท่านได้กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ คําปรึกษาแนะนํา 
ความคิดเห็นและกําลังใจขอขอบพระคุณท่าน รศ .ปัญญา เทพสิงห์  อาจารย์ที่ปรึกษา  และ
ขอขอบพระคุณ ดร.อุทิศ สังขรัตน์ คณะกรรมการประเมินงานวิจัยฉบับ(ร่าง) ท้ายสุดนี้ ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณพ่อ แม่ พี่ น้อง และเพื่อน ๆ ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นเตือน และเป็นกําลังใจ
ตลอดมาให้ผู้เขียนจัดทําบทความการวิจัยครั้งน้ี 
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ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทย 

An Economics Analysis on the Travel Behavior of Foreign Tourists in Thailand 
 

นิศานาถ เสรีพงค์  
นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต   
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อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทยครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ตลอดจนความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้บริการการขนส่ง
ผู้โดยสารสาธารณะรูปแบบต่าง ๆ และเพื่อวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ของโครงสร้างเชิงสาเหตุ
ระหว่างตัวแปรภายในแบบจําลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) ข้อมูลที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลปฐมภูมิซึ่งได้จากการเก็บแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จํานวน 400 ตัวอย่าง ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรต่าง ๆ ภายใน
แบบจําลองมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีอิทธิพลต่อการขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจําทาง ทางเครื่องบิน 
และทางราง นอกจากนี้ยังพบว่าความพึงพอใจที่มีต่อระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวมีอิทธิพล
ต่อการขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจําทาง ทางเครื่องบิน ทางราง และทางเรือ ส่วนต้นทุนใน
การท่องเที่ยวในประเทศไทยมีอิทธิพลต่อการขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจําทาง ทาง
เครื่องบิน และทางราง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการศึกษาครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะภายในประเทศไทยทั้ง 4 รูปแบบดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้มี
คุณภาพและสามารถสนองตอบความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

ค าส าคัญ : พฤติกรรมการเดินทาง  ระบบขนส่งผู้โดยสาร นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โมเดลสมการ
โครงสร้าง 
 

Abstract 
The study of Travel Behavior of Foreign Tourists in Thailand is aimed to investigate 

the socio-economic background as well as the foreign tourists’ satisfaction toward the public 
transportation system in Thailand. Specifically, it attempts to test the causal relationship 
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among various variables within the Structural Equation Model. The data correlated in this 
study had been derived from primary data, and had collected from the questionnaire 
responded by 400 foreign tourists who had recently traveled in Thailand. The results indicate 
the statistical significance of positive causal relationship between the latent variables within 
the model. Moreover, the results indicate that the tourist demographics have a positive 
influence on their decisions to travel with bus, airplane and train. This study reveals that the 
satisfaction toward time taken tourists to travel around Thailand has a positive influence on 
their decisions to travel with bus, airplane, train and boat. Lastly, the travel cost in Thailand 
has a positive influence on their decisions to travel with bus, airplane, and train. Based on 
their satisfaction levels, the policy implications from this study can be applied for public 
transportation development and improvement, making it a fundamentally important analysis, 
to help improve Thailand’s public transportation system. 

 

Keywords: Thailand, Travel Behavior, Transportation System, Foreign Tourists, Structural 
Equation Model 
 
1. บทน า 

 ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวและเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทาง
อันดับต้นที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักกันดี ดังจะเห็นได้จากการได้รับคัดเลือกให้เป็นประเทศที่น่า
ท่องเที่ยวที่สุดในปี พ.ศ. 2554 หรือ “Best Tourist Country 2011” จาก Swedish Grand Travel 
Awards ประเทศสวีเดน (Oxford Business Group, 2011) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อธิบาย
ว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประกอบด้วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อม 
ซึ่งสนับสนุนให้เกิดอาชีพแก่คนในชุมชน ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าส่งออก ดังนั้น
การท่องเที่ยวจึงก่อให้เกิดการไหลเข้าของเงินตราต่างประเทศ การกระจายรายได้ การสร้างอาชีพ 
และการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจต่อประเทศอย่างกว้างขวาง (Pongsirirushakun and Naewmalee, 
2003; Praveetelearning, 2554; พวงพิศ วิเศษสุวรรณภูมิ, 2548) ดังจะเห็นได้จากรายได้จาก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 6.5 ของรายได้ประชาชาติ ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3 ในปี พ.ศ. 2528 (Pongsirirushakun and Naewmalee, 2003; Thaiwebsites, 
2011) 

สําหรับผลการวิเคราะห์ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แสดงให้
เห็นว่ารายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทยขยายตัวอย่างสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของจํานวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทย (กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา, 2553) ทางด้านรายจ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังจะเห็นได้จากข้อมูลแสดงค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ค่าพาหนะในการ
เดินทางและวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ .ศ. 2548-2553 ที่มี
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ปริมาณเพิ่มขึ้นในทุกปี (กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2553) ทั้งนี้รายจ่ายของ
นักท่องเที่ยวยังสามารถแบ่งออกได้เป็น ก) ค่าที่พัก ข) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค) ค่าบริการ
ท่องเที่ยว ง) ค่าเดินทางในประเทศ จ) ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินค้า ฉ) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบันเทิง และ ช) 
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Pongsirirushakun and Naewmalee, 2003; กองสถิติและวิจัย การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย, 2554) 

เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยมีอย่างหลากหลายและกระจายตัวอยู่ตามจังหวัด
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ดังนั้นระบบการขนส่งสาธารณะภายในประเทศจึงเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นอย่าง
มากต่อการเดินทางท่องเที่ยว โดยปัจจุบันประเทศไทยมีระบบการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ 
ประกอบด้วย ก) การขนส่งทางอากาศโดยเครื่องบิน ข) การขนส่งทางถนนโดยรถโดยสารประจําทาง 
ค) การขนส่งทางรางโดยรถไฟ และ ง) การขนส่งทางน้ําโดยเรือ ซึ่งดําเนินการโดยทั้งภาครัฐและ
เอกชน (กระทรวงคมนาคม, 2554) การมีระบบขนส่งผู้โดยสารที่ครบครัน มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
ความปลอดภัยและความถี่ของตารางเวลาการเดินทางที่หลากหลาย จะทําให้การเดินทางไปยัง
สถานท่ีท่องเที่ยวต่าง ๆ สะดวกมากขึ้น ส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย (ธารทิพย์ บุญงาม, 2554; สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การศึกษาครั้งนี้จะทําให้ทราบถึง
พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทย รวมทั้งทําให้ทราบถึงความพึ ง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อระบบการขนส่งผู้โดยสารรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่ง
ผลที่ได้จะสามารถนําไปวางแผนและปรับปรุงระบบการขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศไทย เพื่อให้มี
คุณภาพ และสามารถที่จะสนองตอบความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย รวมทั้งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อระบบการขนส่งผู้โดยสาร
สาธารณะ และศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของโครงสร้างเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ใน
แบบจําลองสมการโครงสร้างของพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทย 
 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 3.1.1 การท่องเที่ยว (Tourism) 
        การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางที่มีระยะทางมากกว่า 80 กิโลเมตรจากบ้าน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อความสนุกสนาน หรือเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม (World 
Tourism Organization, 2011) หากพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว เราสามารถแบ่ง
ประเภทของการท่องเที่ยวออกได้เป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ (กรมการฝึกหัดครู, 2533) 1) การ
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ท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือ การท่องเที่ยวในพื้นที่เพาะปลูกเกษตรกรรมและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์ 2) การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 3) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
คือ การท่องเที่ยวยังสถานที่ที่แสดงถึงวัฒนธรรมและประเพณี 4) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คือ การ
ท่องเที่ยวที่เน้นการรักษาสุขภาพเป็นวัตถุประสงค์หลัก และ 5) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ คือ การ
ท่องเที่ยวเพื่อการประกอบธุรกิจเป็นสําคัญ 

 3.1.2 การขนส่ง (Transportation) 
        การขนส่งในทางวิชาเศรษฐศาสตร์ หมายถึง “การเคลื่อนย้ายบุคคลหรือสิ่งของด้วย
อุปกรณ์การขนส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งตามความต้องการและก่อให้เกิดอรรถประโยชน์” (ประชด 
ไกรเนตร และบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2521, หน้า 37) การขนส่งบุคคลหรือที่การขนส่งผู้โดยสาร
สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ (ประชด ไกรเนตร และบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2521) 1) การ
ขนส่งทางถนน คือ การเคลื่อนย้ายบุคคลด้วยรถยนต์ซึ่งมีความคล่องตัวมาก สามารถเดินทางได้
สะดวก รวดเร็ว เข้าบริการถึงที่ 2) การขนส่งทางราง สามารถขนส่งบุคคลได้ในระยะทางไกล มีความ
ปลอดภัยสูงและมีต้นทุนในการขนส่ง 3) การขนส่งทางน้ํา โดยการขนส่งผู้โดยสารข้ามลํานํา เช่น 
แม่น้ํา ทะเล เป็นต้น มีเรือเป็นอุปกรณ์ขนส่ง ต้นทุนค่าขนส่งถูกและสามารถขนส่งได้ในปริมาณมาก  
และ 4) การขนส่งทางอากาศ คือ การเคลื่อนย้ายผู้โดยสารด้วยอากาศยาน มีความได้เปรียบในการ
ประหยัดเวลาการเดินทาง และมีความสะดวกสบายกว่าการขนส่งแบบอื่น ๆ 

3.1.3 โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) 
         โมเดลสมการโครงสร้างเป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้ทดสอบและประมาณค่าความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุ (สุภมาส อังศุโชติ; สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ , 2551) 
วัตถุประสงค์เบื้องต้นของโมเดลสมการโครงสร้าง คือ เพื่อใช้อธิบายรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุดตัวแปรแฝง โดยวัดค่าความสัมพันธ์จากตัวแปรที่สังเกตได้ (Reisenger and Turner, 1999) โดย
ที่ตัวแปรแฝงจะใช้ในการอธิบายตัวแปรภายนอกและตัวแปรภายใน โมเดลสมการโครงสร้าง
ประกอบด้วยสมการถดถอยเส้นตรงหนึ่งสมการหรือมากกว่า เพื่ออธิบายว่าตัวแปรภายในได้รับ
อิทธิพลจากตัวแปรภายนอกและตัวแปรภายในตัวอื่นอย่างไร (Byrne, 2001; Chaiboonsri and 
Chaitip, 2008) การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยการวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณหรือสถิติความ
แปรปรวนหลายตัวแปร ใช้แนวคิดองค์ประกอบเชิงสํารวจในการวิเคราะห์และแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างแนวคิดการวิเคราะห์โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ (Grimm and Yarnold, 2000) 
 3.2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
       ในการศึกษาครั้งน้ี ได้ใช้โมเดลสมการโครงสร้างในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้าง
เชิงเส้นระหว่างตัวแปรที่กําหนดขึ้นในแบบจําลอง ตัวแปรแฝงภายนอก ประกอบด้วย 1) ลักษณะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของนักท่องเที่ยว 2) ความพึงพอใจที่มีต่อระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว 
และ 3) ต้นทุนในการท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่วนตัวแปรแฝงภายใน ประกอบด้วย 1) การขนส่ง
ผู้โดยสารทางรถโดยสารประจําทาง 2) การขนส่งผู้โดยสารทางเครื่องบิน 3) การขนส่งผู้โดยสารทาง
ราง และ 4) การขนส่งผู้โดยสารทางเรือ ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดแบบจําลองที่ใช้ในการวิจัย 
 

3.3 สมมติฐานในการวิจัย 
 จากการกําหนดตัวแปรและแบบจําลองที่ใช้ในการวิจัย ได้ตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
 สมมติฐาน 1: ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีอิทธิพลต่อการ
ขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจําทาง (H1) 
 สมมติฐาน 2: ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีอิทธิพลต่อการ
ขนส่งผู้โดยสารทางเครื่องบิน (H2) 
 สมมติฐาน 3: ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีอิทธิพลต่อการ
ขนส่งผู้โดยสารทางราง (H3) 
 สมมติฐาน 4: ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีอิทธิพลต่อการ
ขนส่งผู้โดยสารทางเรือ (H4) 
 สมมติฐาน 5: ความพึงพอใจในระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อการ
ขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจําทาง (H5) 
 สมมติฐาน 6: ความพึงพอใจในระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อการ
ขนส่งผู้โดยสารทางเครื่องบิน (H6) 
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 สมมติฐาน 7: ความพึงพอใจในระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อการ
ขนส่งผู้โดยสารทางราง (H7) 
 สมมติฐาน 8: ความพึงพอใจในระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อการ
ขนส่งผู้โดยสารทางเรือ (H8) 
 สมมติฐาน 9: ความพึงพอใจด้านต้นทุนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยมีอิทธิพลต่อการขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจําทาง (H9) 
 สมมติฐาน 10: ความพึงพอใจด้านต้นทุนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยมีอิทธิพลต่อการขนส่งผู้โดยสารทางเครื่องบิน (H10) 
 สมมติฐาน 11: ความพึงพอใจด้านต้นทุนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยมีอิทธิพลต่อการขนส่งผู้โดยสารทางราง (H11) 
 สมมติฐาน 12: ความพึงพอใจด้านต้นทุนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยมีอิทธิพลต่อการขนส่งผู้โดยสารทางเรือ (H12) 
 
4. ขอบเขตการศึกษา 

4.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งได้มาจาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากสิ่งพิมพ์  บทความ  นิตยสาร งานวิ จัย หนังสือ รวมทั้งสิ่ งพิมพ์
อิเล็คทรอนิคส์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องและทฤษฎีต่าง ๆ  และ 2) 
ข้อมูลปฐมภูมิ ได้มาจากการเก็บแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย โดยผู้วิจัยจะนําข้อมูลที่ได้มาศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทยที่มีต่อระบบการขนส่งผู้โดยสาร 

4.2 การกําหนดประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 
การเก็บแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อทําการศึกษาในครั้งนี้ ได้ใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ของประเทศไทย โดย
จํานวนนักท่องเที่ยวที่นํามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 400 ตัวอย่าง ได้มาจากการคํานวณจากสูตรของ 
Taro Yamane (Yamane, 1968) 

4.3 การออกแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ คือ 1) ข้อมูลทั่วไปด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ สัญชาติ รายได้ และจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 2) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ระยะเวลา
ในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ระยะเวลาในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระยะเวลาในการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ระยะเวลาในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ระยะเวลาในการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ค่าเดินทาง  
ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ และค่าที่พัก 3) พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
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ชาวต่างชาติที่มีต่อการขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจําทาง 4) พฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการขนส่งผู้โดยสารทางเครื่องบิน 5) พฤติกรรมและความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการขนส่งผู้โดยสารทางราง และ 6) พฤติกรรมและความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการขนส่งผู้โดยสารทางเรือโดยสาร 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
เม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการเก็บแบบสอบถามแล้ว จึงนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์

ด้วยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปลิสเรล (LISREL) โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ 2 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไป (Descriptive Analysis) เพื่อให้ทราบถึงลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ค่าสถิติต่าง ๆ และ 2) การวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ซึ่งเป็นวิธีการทางสถิติที่รวมการ
วิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องหลายตัวแปรไว้เป็นองค์ประกอบเดียวกัน (เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, 2549; 
สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2552) อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าของตัวแปรแฝงเพื่อตรวจสอบ
ว่าโมเดลในการศึกษาครั้งนี้มีผลตรงกันกับทฤษฎีหรือไม่ 

 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการศึกษาสภาพทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มตัวอย่าง 
 ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 202 คน (ร้อยละ 50.50) มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จํานวน 121 คน 
(ร้อยละ 30.25) ประกอบอาชีพด้านการบริการ จํานวน 65 คน (ร้อยละ 65) มีรายได้ระหว่าง 1,001 – 
3,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน จํานวน 168 คน (ร้อยละ 32) มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวระหว่าง 3 – 
5 คน จํานวน 221 คน (ร้อยละ 55.25) มีความพึงพอใจปานกลางและพึงพอใจมากในระยะเวลาที่ใช้
ในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจํานวน 110 คน (ร้อยละ 27.50) มีความพึงพอใจปานกลางในระยะเวลาที่
ใช้ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจํานวน 189 คน (ร้อยละ 47.25) มีความพึงพอใจมากในระยะเวลาที่ใช้ใน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจํานวน 180 คน (ร้อยละ 45) มีความพึงพอใจมากในระยะเวลาที่ใช้ใน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจํานวน 161 คน (ร้อยละ 40.25) มีความพึงพอใจปานกลางในระยะเวลาที่
ใช้ในการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจจํานวน 140 คน (ร้อยละ 35) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ จํานวน 164 คน 
(ร้อยละ 41) มีความคิดเห็นว่าต้นทุนค่าเดินทางมีราคาปานกลาง จํานวน 164 คน (ร้อยละ 41) มี
ความคิดเห็นว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการมีราคาแพงมาก จํานวน 141 คน (ร้อยละ 35.25) มี
ความคิดเห็นว่าต้นทุนค่าที่พักมีราคาปานกลาง ในส่วนของความพึงพอใจ ได้แบ่งคะแนนออกเป็น 5 
ระดับ โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจปานกลางต่อการขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสาร
ประจําทาง มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.16 มีความพึงพอใจมากต่อการขนส่งผู้โดยสารทางเครื่องบิน 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.95 มีความพึงพอใจปานกลางต่อการขนส่งผู้โดยสารทางราง มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมเท่ากับ 3.30 และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจปานกลางต่อการขนส่งผู้โดยสารทาง
เรือ โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.37 



264 โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS  ครั้งที่ 2 
 

สังคมศาสตร์และการท่องเที่ยว 
 

 5.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจกระทําโดยการสกัดกั้นองค์ประกอบขั้นต้นด้วยวิธี 
Principle Component Analysis หมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal) ซึ่งวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด คือ 
วิธี Varimax (Swanson and Horridge, 2004, 2006; กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548) โดยผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจของตัวแปรความพึงพอใจที่มีต่อระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง
ท่องเที่ยว (TIME) ตัวแปรต้นทุนในการท่องเที่ยวในประเทศไทย (COST) ตัวแปรการขนส่งผู้โดยสาร
ทางรถโดยสารประจําทาง (BUS) ตัวแปรการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ (PLANE) ตัวแปรการขนส่ง
ผู้โดยสารทางราง (TRAIN) ตัวแปรการขนส่งผู้โดยสารทางน้ํา (BOAT) พบว่ามีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.58 – 0.78 มีค่าไอเกน (Eigen Value) ระหว่าง 1.80 - 2.20 ค่าร้อยละของ
ความแปรปรวนระหว่าง 52.74 – 73.26 และค่า Cronbach’s Alpha ระหว่าง 0.78 – 0.84 ดังนั้นตัว
แปรดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมในการนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันต่อไป 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลสมมติฐาน พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของโมเดลสมมติฐานไม่มีความเหมาะสม จึงทําการตัดตัวแปรออกจากโมเดล แล้วทําการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลที่มีการปรับแก้เรียบร้อยแล้ว โดยผลการวิเคราะห์พบว่า ณ ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ได้แก่ 1) 
อายุ และ 2) อาชีพ) มีอิทธิพลต่อการขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจําทาง (ได้แก่ 1) ความถี่ของ
กําหนดการเดินทาง และ 2) ระยะเวลาในการเดินทาง) เท่ากับ 0.05(t=-7.42) ลักษณะทางเศรษฐกิจ
และสังคมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ได้แก่ 1) อายุ และ 2) อาชีพ) มีอิทธิพลต่อการขนส่ง
ผู้โดยสารทางเครื่องบิน (ได้แก่ 1) ระยะเวลาในการเดินทาง และ 2) การบริการโดยรวม) เท่ากับ 
0.04(t=5.22) ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ได้แก่ 1) อายุ และ 2) 
อาชีพ) มีอิทธิพลต่อการขนส่งผู้โดยสารทางราง (ได้แก่ 1) ระยะเวลาในการเดินทาง และ 2) การ
บริการโดยรวม) เท่ากับ 0.04(t=-5.23) ความพึงพอใจที่มีต่อระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว 
(ได้แก่ 1) ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ 2) ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม) มีอิทธิพลต่อการขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจําทาง (ได้แก่ 1) ความถี่ของ
กําหนดการเดินทาง และ 2) ระยะเวลาในการเดินทาง) เท่ากับ 0.30(t=6.54) ความพึงพอใจที่มีต่อ
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว (ได้แก่ 1) ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ 
2) ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) มีอิทธิพลต่อการขนส่งผู้โดยสารทางเครื่องบิน 
(ได้แก่ 1) ระยะเวลาในการเดินทาง และ 2) การบริการโดยรวม) เท่ากับ 0.38(t=8.45) ความพึงพอใจ
ที่มีต่อระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว (ได้แก่ 1) ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
และ 2) ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) มีอิทธิพลต่อการขนส่งผู้โดยสารทางราง 
(ได้แก่ 1) ระยะเวลาในการเดินทาง และ 2) การบริการโดยรวม) เท่ากับ 0.09(t=1.97) ความพึงพอใจ
ที่มีต่อระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว (ได้แก่ 1) ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และ 2)ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) มีอิทธิพลต่อการขนส่งผู้โดยสารทางเรือ 
(ได้แก่ 1) ความถี่ของกําหนดการเดินทาง และ 2) ระยะเวลาในการเดินทาง) เท่ากับ 0.28 (t=6.31) 
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ต้นทุนในการท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ และ 2) ค่าที่พัก) มี
อิทธิพลต่อการขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจําทาง (ได้แก่ 1) ความถี่ของกําหนดการเดินทาง 
และ 2) ระยะเวลาในการเดินทาง) เท่ากับ 0.20 (t=5.24) ต้นทุนในการท่องเที่ยวในประเทศไทย  
ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ และ 2) ค่าที่พัก) มีอิทธิพลต่อการขนส่งผู้โดยสารทางเครื่องบิน 
(ได้แก่ 1) ระยะเวลาในการเดินทาง และ 2) การบริการโดยรวม) เท่ากับ 0.14(t=3.87) ต้นทุนในการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้แก่  
1) ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ และ 2) ค่าที่พัก) มีอิทธิพลต่อการขนส่งผู้โดยสารทางราง ได้แก่ 1) 
ระยะเวลาในการเดินทาง และ 2) การบริการโดยรวม) เท่ากับ 0.27(t=6.86) ดังแสดงในภาพที่ 2 และ
ตารางที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:               แสดงความสัมพันธ์ที่ไม่มีนัยสําคัญ 
    แสดงความสัมพันธ์ที่มีนัยสําคัญ        ค่าในวงเล็บ คอื ค่า t-value 

ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลหลังการปรับแก้ 
 

ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจําลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และค่าดัชนีความ
สอดคล้อง พบว่า ค่าไคสแควร์เท่ากับ 166.35 มีค่าองศาอิสระเท่ากับ 56 (p<0.05) ค่า 
Relative/normed chi-square (X2/df = 166.35/56) มีค่าเท่ากับ 2.97 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 5.00 (Hu and 
Bentler, 1999; Wheaton, 1977) ค่า Goodness of Fit Index (GFI) เท่ากับ 0.99 ซึ่งถือว่าเป็นค่าที่
เหมาะสม เนื่องจากโดยทั่วไปจะยอมรับค่าที่ 0.90 ค่า (Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
เท่ากับ 0.99 ค่า Root Mean Square Residual (RMR) และค่า Standardized Root Mean Square 
Residual (SRMR) เท่ากับ 0.04 และ 0.05 ตามลําดับ ซึ่งถือว่าเป็นค่าที่เหมาะสม เนื่องจากดัชนีทั้ง
สองควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 (Byrne, 2001) ค่า Root Mean Square Error of Approximation 
(RMSEA) เท่ากับ 0.05 ซึ่งถือว่าเป็นค่าที่เหมาะสม เนื่องจากมีค่าน้อยกว่า 0.06 (Hu and Bentler, 
1999) ส่วนค่า Non-Normed Fit Index (NNFI) ค่า Comparative Fit Index (CFI) ค่า Incremental 

Goodnes
s of Fit 

Measure
s: 

X2=166.3
5(56), 
p<0.05 
GFI = 
0.99 

RMR = 
0.04 

RMSEA 
= 0.05 

AGFI = 
0.99 

NNFI = 
0.92 

CFI = 
0.93 

 

Goodness of Fit Measures: 
X2=166.35(56), p<0.05 

GFI = 0.99 
RMR = 0.04 

RMSEA = 0.05 
AGFI = 0.99 
NNFI = 0.92 
CFI = 0.93 
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Fit Index (IFI) และค่า Relative Fit Index (RFI) มีค่าเท่ากับ 0.92 0.93 0.93 และ 0.90 ตามลําดับ 
เนื่องจากค่าสถิติดังกล่าวมีค่ามากกว่า 0.90 

 
ตารางที่ 1 การประมาณค่าด้วยโปรแกรมสถิติลิสเรลสําหรับแบบจําลองหลังการปรับแก้ 

Construct Indicator Path 
LISREL 
Estimates* 

t-
value 

Residuals 
LISREL 

Estimates* 
t-value 

   
DEMOGRAP 

X2     13.35 62.60    -2.30 -0.04 
X3     0.44 55.48    11.37 159.79 

   
TIME 

X8     0.39 7.23    0.80 8.10 
X9     0.81 17.11    0.36 4.00 

   
COST 

X13       0.72 24.33     0.31 3.81 
X14       0.88 21.63     0.23 2.18 

   
BUS 

Y3     0.82 10.55    0.37 3.42 
Y4     0.90 8.94    0.36 3.08 

   
PLANE 

Y7     0.67 11.67    0.27 3.01 
Y8     0.71 9.90    0.29 3.02 

   
TRAIN 

Y11       0.72 8.14     0.68 5.88 
Y12       0.86 9.19     0.17 1.61 

   
BOAT 

Y14       0.60 8.63     0.30 2.95 
Y15       0.66 4.62     0.27 2.64 

*ประมาณค่าด้วยโปรแกรมสถิติลิสเรล ณ ระดับนัยสําคัญ p<0.05  
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 6.1 บทสรุป 
 การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทยนั้น มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทย รวมทั้ง
ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อระบบการขนส่งผู้โดยสารในประเทศไทย 
และศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของโครงสร้างเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ภายในแบบจําลอง
โครงสร้างเชิงเส้นของพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทย ข้อมูลที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามจํานวน 400 ตัวอย่าง นํามา
วิเคราะห์และประมวลผลรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ภายในแบบจําลอง ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย 
รวมท้ังต้นทุนในการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อการขนส่งผู้โดยสารรูปแบบต่าง ๆ ภายในประเทศไทย ซึ่ง
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ประกอบด้วย การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจําทาง การขนส่งผู้โดยสารทางเครื่องบิน การ
ขนส่งผู้โดยสารทางราง และการขนส่งผู้โดยสารทางเรือ 
 6.2 ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาครั้งนี้พบว่า ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมทั้งต้นทุนใน
การท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อการขนส่งผู้โดยสารรูปแบบต่าง ๆ ภายในประเทศไทย ดังนั้น ภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและระบบขนส่งผู้โดยสารควรร่วมมือกันพัฒนาระบบขนส่ง
ผู้โดยสารภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพในการบริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้
มีความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมทั้ง มุ่งส่งเสริม โฆษณา และ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุระหว่าง 31 – 
40 ปี และประกอบอาชีพด้านการบริการ นอกจากนี้ภาครัฐและเอกชนควรพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
รวมทั้งการบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อ
สนองตอบความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทําให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการ
ท่องเที่ยวดังกล่าว รวมทั้งควบคุมดูแลราคาสินค้า บริการ และค่าที่พักตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ 
ไม่ให้มีราคาสูงเกินไป เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น  

 สําหรับการศึกษาในครั้งต่อไปควรเน้นศึกษารูปแบบการขนส่งเฉพาะอย่าง เพื่อให้การวิจัย
ครั้งต่อไปในอนาคตได้ผลการศึกษาที่แสดงถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศ
ไทยที่มีความเฉพาะเจาะจงและชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการแบ่งศึกษากลุ่มตัวอย่ างโดยแยกตาม
ภูมิลําเนาของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้เพราะอาจทําให้ได้ผลการศึกษาที่แตกต่างกัน เนื่องจากพฤติกรรม
การเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป อาจจะแตกต่างจากพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยว
ชาวอเมริกัน และชาวเอเชีย รวมทั้งควรมีการปรับตัวแปร โดยการเพิ่มตัวแปรที่เห็นว่าน่าจะมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวเช่นกัน 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จได้ด้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์จากคณาจารย์และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ.ดร.อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์ ซึ่งได้สละเวลาอันมีค่าในการให้
ความรู้ คําแนะนํา และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการทํางานวิจัยฉบับนี้ ตลอดจนได้กรุณา
ติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของงานวิจัยฉบับนี้ด้วยความเอาใจใส่มา
โดยตลอด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
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ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการจองห้องพักภายในประเทศของ www.agoda.com 
Factors Affecting Consumer Behavior towards The Use of Domestic Hotel Reservation 

Service of www.agoda.com 
 

รัศมี ศรีวชิรทานต์ 
นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมในการใช้
บริการจองห้องพักภายในประเทศ ของ www.agoda.com และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
ใช้บริการอินเทอร์เน็ต แรงจูงใจในการใช้บริการ ทัศนคติที่มีต่อเว็บไซต์ และสื่อที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ กับพฤติกรรมในการใช้บริการจองห้องพักภายในประเทศ ของ www.agoda.com   
เพื่อนําผลการวิจัยมาเป็นแนวทางการวางแผน พัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งเคยใช้บริการข้อมูลและการจัดการท่องเที่ยว 
หรือใช้บริการจองห้องพักภายในประเทศ ของ  www.agoda.com จํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
ความแปรผัน การวิเคราะห์ค่าที ค่าความแปรปรวนทางเดียว เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ และ
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ 
ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการใช้บริการจองห้องพัก
ภายในประเทศ ของ www.agoda.com แตกต่างกัน และปัจจัยด้านพฤติกรรมในการบริการ
อินเทอร์เน็ต แรงจูงใจในการใช้บริการเว็บไซต์  ทัศนคติที่มีต่อเว็บไซต์ และ สื่อที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้บริการจองห้องพักภายในประเทศ ของ 
www.agoda.com  

 

ค าส าคัญ : จองห้องพัก , พฤติกรรมการใช้บริการอินเทอร์เน็ต, ทัศนคติที่มีต่อเว็บไซต์  
 
Abstract 
 The objective of this study was to explore personal factors affecting consumer 
behavior towards the use of domestic hotel reservation service of www.agoda.com. The 
relationships between Consumer Behavior towards the use of domestic hotel reservation 
service of www.agoda.com and Internet Using Behavior, Website Service Using Motivation, 
Attitude towards the Website, and Media influencing Website Service Using Decision were 
studied. Results would be the implications for practices of planning, development, 

http://www.agoda.com/
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improvement of the website in terms of domestic tourism. The sample group was 400 
internet users who have ever used domestic hotel reservation service of www.agoda.com. 
Data was collected by using the questionnaire. Statistics used for data analysis included 
Percentage, Mean, Standard Deviation, Coefficient of Variation, t-test Analysis, One way-
ANOVA, Paired comparison test, and Pearson ' s correlation coefficient. The results found 
that the users who were different in educational level, occupation, marital status had 
different behavior towards the use of domestic hotel reservation service of www.agoda.com. 
Besides, there were the relationships between Internet Using Behavior, Website Service 
Using Motivation, Attitude towards the Website, and Media influencing Website Service 
Using Decision and Behavior towards the use of domestic hotel reservation service of 
www.agoda.com.        
 

Keywords: Hotel Reservation, Internet Using Behavior, Attitude towards Website   
 
บทน า  

ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวัน และมีบทบาทสําคัญในการ
ดําเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าและการให้บริการต่างๆ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การโรงแรมก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่นําอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจอง
ห้องพักผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นมีความสําคัญเป็นอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น 
Expedia.com Priceline Travelocity.com Orbitz.com Booking.com และ Asia Web Direct รวมถึง
เว็บไซต์ของโรงแรมเองที่ช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งในด้านข้อมูลของโรงแรมและ
ราคาห้องพักได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนไทยที่หันมาท่องเที่ยวไทยและนิยม
ค้นหาที่พักราคาไม่แพงผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ 2552, ออนไลน์) ซึ่งปัจจุบันบริษัทต่างๆให้ความสนใจในการทําธุรกิจการท่องเที่ยวผ่าน
เว็บไซต์แต่ประสบปัญหาการทําเว็บไซต์ไม่ประสบความสําเร็จต้องปิดตัวลง ดังนั้นการเข้าใจและรู้
วิธีการทําตลาดออนไลน์จะทําให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและขยายช่องทางการตลาด
ได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง www.agoda.com ซึ่งเป็นบริษัทสํารองห้องพักในโรงแรม ที่เติบโตเร็ว
ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ ถึง 32 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย ได้รับรางวัล 
Best Accommodation website in Asia จากงานประกาศรางวัลของ Travel Mole Web Award for 
Asia ในปี 2551 (Http://www.prlog.org, กุมภาพันธ์ 2554) และได้รับการรับรองจากองค์กรชั้นนํา 
ทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเพื่อศึกษาปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมในการใช้
บริการจองห้องพักภายในประเทศ ของ www.agoda.com และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
ใช้บริการอินเทอร์เน็ต แรงจูงใจในการใช้บริการ ทัศนคติที่มีต่อเว็บไซต์ และสื่อที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ กับพฤติกรรมในการใช้บริการจองห้องพักภายในประเทศ ของ www.agoda.com   
เพื่อนําผลการวิจัยมาเป็นแนวทางการวางแผน พัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

http://www.agoda.com/
http://www.agoda.com/
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ภายในประเทศ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว และประสบความสําเร็จในที่สุด 

 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส อายุ 
รายได้ต่อเดือน และความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวต่อปี ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการจอง
ห้องพักภายในประเทศ ของ www.agoda.com   

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการอินเทอร์เน็ต แรงจูงใจในการใช้
บริการ ทัศนคติที่มีต่อเว็บไซต์ และสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ กับพฤติกรรมในการใช้
บริการจองห้องพักภายในประเทศ ของ www.agoda.com   

 
สมมติฐานทางการวิจัย 

1.  ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส อายุ 
รายได้ต่อเดือน และความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวต่อปีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการใช้บริการ
จองห้องพักภายในประเทศ ของ www.agoda.com  แตกต่างกัน 

2.  พฤติกรรมการใช้บริการอินเทอร์เน็ต แรงจูงใจในการใช้บริการ ทัศนคติที่มีต่อเว็บไซต์ 
และสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้บริการจองห้องพัก
ภายในประเทศ ของ www.agoda.com  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งเคยใช้บริการ
ข้อมูลและการจัดการท่องเที่ยวภายในประเทศ หรือใช้บริการจองห้องพักภายในประเทศ ของ  
www.agoda.com เนื่องจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มที่สามารถจองห้องพัก
ของ www.agoda.com ได้  

2. กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งเคยใช้บริการ
ข้อมูลและการจัดการท่องเที่ยวภายในประเทศ หรือใช้บริการจองห้องพักภายในประเทศ ของ  
www.agoda.com ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และกําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณแบบไม่
ทราบจํานวนประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2549) ที่มีระดับความเชื่อม่ัน 95% ได้ตัวอย่าง 385 
คน และเพิ่มจํานวนตัวอย่าง 15 คน รวมขนาดตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ไปยังกลุ่มตัวอย่างที่มีอีเมล์แอดเดรสปรากฏอยู่ในเว็บเพจและสุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) กับผู้ที่เต็มใจ และยินดีสละเวลาให้ข้อมูล 
ด้วยการโพสต์แบบสอบถามออนไลน์ในบล็อกของ www.bloggang.com ในกลุ่มย่อยของท่องเที่ยว
ไทย และท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยใช้แบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้นําไปเก็บข้อมูลให้ครบตาม
จํานวน 400 คน 
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อุปกรณ์และวิธีการ 
1.     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมี 6 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต มีลักษณะคําถามปลายปิด ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
และมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราส่วน (Ratio Scale) 
ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการใช้บริการเว็บไซต์ มีลักษณะคําถามปลายปิด แบบ Likert Scale แบ่ง
ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภค 5 ระดับ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตรภาคชั้น (Interval Scale) 
ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อเว็บไซต์ มีลักษณะคําถามปลายปิด แบบ Semantic Differential Scale 
ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตรภาคชั้น (Interval Scale)  ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการจองห้องพักภายในประเทศ  มีลักษณะคําถามปลายปิด ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตร
ภาค (Interval Scale) และข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์ www.agoda.com มี
ลักษณะคําถามปลายเปิด ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราส่วน (Ratio Scale)  

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  2.1 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจง

ความถี่แสดงผลเป็นค่าร้อยละ ในส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล และส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต การหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการ
อินเทอรเ์น็ต ส่วนท่ี 3 แรงจูงใจในการใช้บริการเว็บไซต์ ส่วนท่ี 4 ทัศนคติที่มีต่อเว็บไซต์ ส่วนที่ 5 สื่อ
ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ และส่วนท่ี 6 พฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์ 

  2.2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ 
     2.2.1 การทดสอบสมมติฐานข้อ 1 ด้านระดับการศึกษา อาชีพ อายุ รายได้ต่อเดือน 
และความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศต่อปีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการใช้บริการจอง
ห้องพักภายในประเทศ ของ www.agoda.com แตกต่างกัน ใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) ในการทดสอบ ส่วนด้านเพศ และสถานภาพสมรส แตกต่างกันมี
พฤติกรรมในการใช้บริการจองห้องพักภายในประเทศ ของ www.agoda.com แตกต่างกัน ใช้สถิติ
การทดสอบ t (t-test) 
                     2.2.2 การทดสอบสมมติฐานข้อ 2 พฤติกรรมการใช้บริการอินเทอร์เน็ต สมมติฐาน
ข้อ 3 แรงจูงใจในการใช้บริการเว็บไซต์ สมมติฐานข้อ 4 ทัศนคติที่มีต่อเว็บไซต์ และสมมติฐานข้อ 5 
สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักภายในประเทศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้
บริการจองห้องพักภายในประเทศ ของ www.agoda.com ใช้สถิติวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ 
 
ผลการวิจัย  

1.ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน และความถี่ในการ
ท่องเที่ยวต่อปีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการใช้บริการจองห้องพักภายในประเทศ ของ 
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www.agoda.com ไม่แตกต่างกัน แต่ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ
สมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการใช้บริการจองห้องพักภายในประเทศ ของ www.agoda.com 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ต ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้บริการจองห้องพักภายในประเทศ ของ www.agoda.com แต่
พฤติกรรมการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ความถี่ในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้บริการจองห้องพักภายในประเทศ โดยมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับน้อยมาก ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3. แรงจูงใจในการใช้บริการเว็บไซต์ด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมในการใช้บริการจองห้องพักภายในประเทศ ของ www.agoda.com ในด้านราคาของที่พัก
โดยเฉลี่ยเม่ือทําการจองห้องพักภายในประเทศผ่านเว็บไซต์ต่อคืน แต่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ในการใช้บริการจองห้องพักภายในประเทศ ของ www.agoda.com ในด้านความถี่ในการจองห้องพัก
ภายในประเทศผ่านเว็บไซต์ต่อสามเดือน โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย ในทิศทางเดียวกัน 
อยา่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

4. ทัศนคติที่มีต่อเว็บไซต์ ได้แก่ ชื่อเว็บไซต์ มีความสอดคล้องกับเนื้อหา โดยเนื้อหามีความ
น่าสนใจ ครบถ้วน หลากหลาย และทันสมัย การออกแบบเว็บไซต์ ที่สามารถดาวน์โหลดได้อย่าง
รวดเร็ว ใช้งานง่าย มีภาษาที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและ เว็บไซต์มีความสวยงาม การปฏิสัมพันธ์โดย
ได้รับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล์อย่างต่อเนื่อง สนุกในการสะสมแต้ม ติดต่อกับบริษัทได้อย่างรวดเร็ว 
และสามารถเชื่อมโยงกับเว็บไซต์การท่องเที่ยวอื่นๆได้ง่าย ความเชื่อม่ัน มีความปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนตัวและระบบการชําระเงิน ชื่อเสียงของเว็บไซต์ การเปิดให้บริการอยู่เสมอ สามารถตอบปัญหา
หรือข้อสงสัย และมีที่อยู่ของผู้ดูแลเว็บไซต์ที่ติดต่อได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้บริการ
จองห้องพักภายในประเทศ ของ www.agoda.com ในด้านความถี่ในการจองห้องพักภายในประเทศ
ผ่านเว็บไซต์ต่อสามเดือน โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อยมาก ในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

5. สื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ คือ สื่อบุคคล ได้แก่ เพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยใช้
บริการเว็บไซต์ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้บริการจองห้องพักภายในประเทศ ของ 
www.agoda.com ส่วนสื่อบุคคล ได้แก่ บุคคลในครอบครัว สื่ออินเทอร์เน็ต ได้แก่ ลิงก์ เสริ์ชเอ็นจิน 
แบนเนอร์ และ สื่ออื่นๆ ได้แก่หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา โทรทัศน์  มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมในการใช้บริการจองห้องพักภายในประเทศ ของ www.agoda.com ในด้านความถี่ในการ
จองห้องพักภายในประเทศผ่านเว็บไซต์ต่อสามเดือน และด้านราคาของที่พักโดยเฉลี่ยเม่ือทําการจอง
ห้องพักภายในประเทศผ่านเว็บไซต์ต่อคืน โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อยมาก ในทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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อภิปรายผล  
1. ข้อมูลส่วนบุคคล  

1.1 เพศ อายุ รายได้ และความถี่ในการท่องเที่ยวต่อปี แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมใน
การใช้บริการจองห้องพักภายในประเทศ ของ www.agoda.com ไม่แตกต่างกัน ด้านความถี่ในการ
จองห้องพักภายในประเทศผ่านเว็บไซต์ต่อสามเดือน และในด้านราคาของที่พักโดยเฉลี่ยเม่ือทําการ
จองห้องพักภายในประเทศผ่านเว็บไซต์ต่อคืน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งอาจเป็น
เพราะความต้องการในการท่องเที่ยวที่สามารถช่วยให้ผ่อนคลายจากความเคร่งเครียดในการทํางาน 
ทําให้มีพฤติกรรมในการจองห้องพักภายในประเทศไม่แตกต่างกัน อีกทั้งทุกเพศทุกวัยมีความ
ต้องการท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ มากขึ้น โดยไม่ต้องเจาะจงกลุ่มนักท่องเที่ยวว่าจะเป็นเพศ หรือ
อายุเท่าใด แต่นักท่องเที่ยวสามารถจองห้องพักและเดินทางมาท่องเที่ยวได้ความเพลิดเพลิน
เหมือนกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รัตนา จูมคอม (2546) ที่พบ ว่า เพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
พฤติกรรมของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในการใช้บริการเว็บไซต์ท่องเที่ยวภายในประเทศ www.sabuy.com 
ด้านความความถี่ในการใช้บริการเว็บไซต์และระยะเวลาในการใช้บริการเว็บไซต์ต่อครั้งไม่แตกต่าง
กัน และผลงานวิจัยของ รื่นรมย์ บวรธีรกุล (2545) ทีพ่บ ว่า นิสิตที่มีอายุและรายได้ต่อเดือนแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ ด้านราคาไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ประสบพร พุ่มพวง (2545) ที่พบว่า ความถี่ในการเดินทางภายในประเทศต่อปี
แตกต่ างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวภายใ นประเทศของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน  

1.2 ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการจองห้องพัก
ภายในประเทศ ของ www.agoda.com แตกต่างกัน ด้านราคาของที่พักโดยเฉลี่ยเม่ือทําการจอง
ห้องพักต่อคืน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญา
ตรีมีการใช้บริการจองห้องพักภายในประเทศ ของ www.agoda.com ในราคาห้องพักต่อคืนที่สูงที่สุด 
เนื่องจากผู้ที่มีการศึกษาสูงมักจะมีรายได้สูงขึ้น และจะมีอํานาจในการซื้อมากขึ้น  สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ทายาท กิตติกุล (2540 : 81) พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีใช้
ปัจจัยทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวมากกว่าการศึกษาระดับปริญญาตรี  

1.3 อาชีพ แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการใช้บริการจองห้องพักภายในประเทศ ของ 
www.agoda.com แตกต่างกัน ด้านราคาของที่พักโดยเฉลี่ยเม่ือทําการจองห้องพักภายในประเทศ
ผ่านเว็บไซต์ต่อคืน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว / เจ้าของกิจการ มีการจองห้องพักภายในประเทศผ่านเว็บไซต์ต่อคืนในราคาที่สูงที่สุด ซึ่ง
เป็นอาชีพที่ไม่ขึ้นอยู่กับเงินเดือนประจํา มีรายได้อื่น ๆ จากการประกอบธุรกิจส่วนตัว จึงมีทุนทรัพย์
และความสามารถในการใช้จ่ายได้มากกว่าอาชีพอื่น ๆ อีกทั้งไม่มีเวลาในการทํางานที่แน่นอน จึงมี
ช่วงเวลาที่สามารถหยุดพักได้หลาย ช่วงเวลา ไม่จําเป็นต้องเจาะจงเฉพาะช่วงวันหยุดหรือเทศกาล 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อรทัย เลิศจิตติสุทธิ์ (2531 : 33) ที่พบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีและระยองทุกอาชีพ ซึ่งแตกต่างกันนั้นมีผลสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายที่แต่ละ
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บุคคลใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอสัตหีบ อําเภอบางละมุง อําเภอแหลมฉบังและเมือง
พัทยา ซึ่งในแต่ละอาชีพจะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายแตกต่างกันไป  

 1.4 สถานภาพ แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการใช้บริการจองห้องพักภายในประเทศ ของ 
www.agoda.com แตกต่างกัน ด้านความถี่ในการจองห้องพักภายในประเทศผ่านเว็บไซต์ต่อสาม
เดือน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรส / อยู่
ด้วยกัน มีความถี่ในการจองห้องพักภายในประเทศผ่านเว็บไซต์ต่อสามเดือน สูงกว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีสถานภาพโสด / หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
สถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน มักต้องการใช้เวลาในการอยู่ด้วยกันมากขึ้น จึงต้องการหาสถานที่
ต่างๆเพื่อไปผ่อนคลายความตึงเครียดจากสิ่งรอบตัวในชีวิตประจําวัน อีกครั้งเป็นการประคองชีวิตคู่
ด้วยกัน จึงมีความถี่ในการจองห้องพักมากกว่าสถานภาพอื่นๆ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
ชัยพฤกษ์ บุญเลิศ (2553) ที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร่วมเดินทางกับครอบครัวบ่อยที่สุด 
โดยเฉพาะในวันหยุดยาว  และสอดคล้องกับงานวิจัยของประสบพร พุ่มพวง (2545) ที่พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ และเดินทางไปกับครอบครัว และสถาพภาพสมรส มีการใช้
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวภายในประเทศโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน 

2. พฤติกรรมการใช้บริการอินเทอร์เน็ต พบว่า ความถี่ในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตต่อ
สัปดาห์  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้บริการจองห้องพักภายในประเทศ ของ 
www.agoda.com  ในด้านราคาของที่พักโดยเฉลี่ยเม่ือทําการจองห้องพักภายในประเทศผ่าน
เว็บไซต์ต่อคืน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในระดับน้อยมาก ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก
ผู้ที่มีความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ตประจําจะสามารถเปรียบเทียบราคาในการจองห้องพักได้ดีดีกว่าผู้ที่
ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตหรือใช้บริการจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ภายในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ไพบูลย์ สูงกิจบูลย์ (2545:108) พบว่าความถี่ในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์ มี
ความสัมพันธ์กับปริมาณการใช้เว็บไซต์บริการข่าวสารประชาสัมพันธ์  

3. แรงจูงใจในการใช้บริการ  พบว่า แรงจูงใจด้านอารมณ์ ได้แก่ ชอบความสวยงามของ
เว็บไซต์ ทําให้รู้สึกเป็นคนทันสมัย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้บริการจองห้องพัก
ภายในประเทศ ของ www.agoda.com ในด้านความถี่ในการจองห้องพักภายในประเทศผ่านเว็บไซต์
ต่อสามเดือน โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เนื่องจากการใช้บริการจองห้องพักส่วนใหญ่ เกิดจากการสร้างบรรยากาศในเว็บไซต์ให้
สวยงาม ดึงดูดให้ผู้เข้าชมได้เข้าไปใช้บริการอยู่เป็นประจํา และแรงจูงใจด้านเหตุผล ได้แก่ ด้านการ
เสนอราคาห้องพักถูกกว่าเว็บไซต์อื่น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้บริการจองห้องพัก
ภายในประเทศ ของ www.agoda.com ในด้านความถี่ในการจองห้องพักภายในประเทศต่อสามเดือน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากหากทางเว็บไซต์มีการนําเสนอราคาที่ถูกกว่า
เว็บไซต์อื่น จะทําให้ผู้ที่ต้องการจองห้องพักภายในประเทศให้ความสนใจมาเข้าชมเว็บไซต์บ่อยมาก
ขึ้น ทําให้มีความถี่ในการจองห้องพักสูงมากขึ้นตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุรางค์ โค้วต
ระกูล (2544) ได้สรุปคําจํากัดความคําว่า  แรงจูงใจ คือ พลังที่ถูกกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมขับเคลื่อน
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เพื่อตอบสนองความต้องการตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ แบ่งประเภทแรงจูงใจ เป็น 2 ประเภท คือ
ด้านอารมณ์และเหตุผล และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา จูมคอม (2546) ที่พบว่า แรงจูงใจใน
การใช้บริการในเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากสื่อ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์
ท่องเที่ยวภายในประเทศ www.sabuy.com ด้านความถี่ในการใช้บริการเว็บไซต์  

4. ทัศนคติที่มีต่อเว็บไซต์ พบว่า ชื่อเว็บไซต์มีความสอดคล้องกับเนื้อหา มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมในการใช้บริการจองห้องพักภายในประเทศ ของ www.agoda.com ในด้านความถี่ใน
การจองห้องพักภายในประเทศผ่านเว็บไซต์ต่อสามเดือน โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อยมาก ใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเนื้อหามีความน่าสนใจ ครบถ้วน 
หลากหลาย และทันสมัย การออกแบบเว็บไซต์ ที่สามารถดาวน์โหลดได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานง่าย มี
ภาษาที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและ เว็บไซต์มีความสวยงาม การปฏิสัมพันธ์โดยได้รับข้อมูลข่าวสาร
ทางอีเมล์อย่างต่อเนื่อง สนุกในการสะสมแต้ม ติดต่อกับบริษัทได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเชื่อมโยง
กับเว็บไซต์การท่องเที่ยวอื่น ๆ ได้ง่าย ความเชื่อม่ัน มีความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวและระบบการ
ชําระเงิน ชื่อเสียงของเว็บไซต์ การเปิดให้บริการอยู่เสมอ สามารถตอบปัญหาหรือข้อสงสัย และมีที่
อยู่ของผู้ดูแลเว็บไซต์ที่ติดต่อได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้บริการจองห้องพัก
ภายในประเทศ ของ www.agoda.com ในด้านความถี่ในการจองห้องพักภายในประเทศผ่านเว็บไซต์
ต่อสามเดือน โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อยมาก ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับแนวทฤษฎีของ Kotler (2003) ที่ได้ให้ ความหมายของทัศนคติ คือการ
ประเมินความพึงพอใจหรือไม่พอใจของบุคคล ความรู้สึกด้านอารมณ์และแนวโน้มการปฏิบัติที่มีผล
ต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา จูมคอม (2546) ที่พบว่า ชื่อ
เว็บไซต์ เนื้อหาเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ การปฏิสัมพันธ์ ความเชื่อม่ันเว็บไซต์ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์ท่องเที่ยวภายในประเทศ www.sabuy.com ด้านความถี่ในการใช้
บริการเว็บไซต์ อีกทั้งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พรเทพ ปลอดเถาว์ (2549) ที่สรุปว่าทัศนคติใน
ด้านต่างๆขององค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเภท
โรงแรม/ที่พัก ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา
อุสาหกรรมการท่องเที่ยว  
  5. สื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ พบว่า สื่อบุคคล ได้แก่ บุคคลในครอบครัว 
สื่ออินเทอร์เน็ต ได้แก่ ลิงก์ เสริ์ชเอ็นจิน แบนเนอร์ และ สื่ออื่นๆ ได้แก่หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้าย
โฆษณา โทรทัศน์ ในภาพรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้บริการจองห้องพัก
ภายในประเทศ ของ www.agoda.com ในด้านความถี่ในการจองห้องพักภายในประเทศผ่านเว็บไซต์
ต่อสามเดือน และด้านราคาของที่พักโดยเฉลี่ยเม่ือทําการจองห้องพักภายในประเทศผ่านเว็บไซต์ต่อ
คืน โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อยมาก ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 กล่าวคือ ถ้าสื่อต่างๆมีการแนะนําให้ใช้บริการ www.agoda.com ให้แก่ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น 
ผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมในการใช้บริการจองห้องพักภายในประเทศ ของ www.agoda.com เพิ่มมาก
ขึ้น ในระดับน้อยมาก ซึ่งสอดคล้องกับ Morrison (1989: 63) ที่ว่ากระบวนการรับรู้และความเข้าใจ
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ของบุคคลที่มีต่อโลกที่อาศัยอยู่ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยภายใน ได้แก่ ความเชื่อ ประสบการณ์ อารมณ์ ฯลฯ 
และปัจจัยภายนอก ได้แก่ สิ่งกระตุ้นที่มากระทบกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การได้กลิ่น การได้ยิน 
การได้เห็น การได้รู้สึก และการได้รสชาติ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยยุทธ์ ลิมลาวัลย์ 
(2544) ที่กล่าวถึงสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ และศึกษาว่า สื่อแต่ละประเภทสามารถสร้าง
การรับรู้แก่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและมีผลต่อการใช้บริการเว็บไซต์ ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริ
กาญจน์ ปรับโตวิดโจโย(2539: 92-100) พบว่า การเปิดรับข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากบริษัทนํา
เที่ยว เพื่อน บุคคลในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างประเทศ  
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1. ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีสถานภาพโสด มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ เป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีการใช้
บริการจองห้องพักภายในประเทศ ของ www.agoda.com มากที่สุด ดังนั้นถ้าบริษัทจะมีการวางแผน
ดําเนินงานหรือมีการจัดโปรโมชั่นต่าง ๆ ในเว็บไซต์ควรที่จะคํานึงถึงลูกค้ากลุ่มนี้ด้วย เช่น การจัด
โปรโมชั่น  Exclusive และการให้สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกที่มีการใช้บริการจองห้องพัก
ภายในประเทศผ่านเว็บไซต์ หรือเลือกสถานที่เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้ จักเพิ่ม
มากขึ้น เช่น สยามพารากอน (Siam Paragon) เซ็นทรัลเวิลด์ (Central World) และเกษรพลาซ่า 
(Gason Plaza) เป็นต้น เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้มีการจองห้องพักภายในประเทศในราคาที่สูง อีกทั้งมี
ความสามารถในการชําระเงินได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย 
   2. ผู้ให้บริการจองห้องพักภายในประเทศ ของ www.agoda.com ควรมีการกระตุ้นให้ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตมาใช้บริการจองห้องพักเพิ่มมากขึ้น ด้วยการจัดทําเว็บไซต์ให้มีความสวยงามและมี
ความทันสมัย อีกทั้งการจัดทําโปรโมชั่นที่เสนอราคาที่ถูกกว่าเว็บไซต์อื่น โดยการมีการรับประกันว่า
หากจองเว็บไซต์จะได้ราคาดีและถูกที่สุด เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการจอง
ห้องพักภายในประเทศ ของ www.agoda.com เนื่องจากการวิจัยพบว่า การใช้บริการจองห้องพัก
ส่วนใหญ่ เกิดจากการสร้างบรรยากาศในเว็บไซต์ให้สวยงามเพื่อดึงดูดให้ผู้เข้าชมได้เข้าไปใช้บริการ
เป็นประจํา หรือติดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นใน www.agoda.com และแรงจูงใจด้านเหตุผลใน
การเสนอราคาห้องพักถูกกว่าเว็บไซต์อื่น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้บริการจองห้องพัก
ภายในประเทศ ของ www.agoda.com ในด้านความถี่ในการจองห้องพักภายในประเทศผ่านเว็บไซต์
ต่อสามเดือน ในระดับน้อยมาก 

  3. ผู้ให้บริการจองห้องพักภายในประเทศ ของ www.agoda.com ควรมีการให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไว้ในเว็บไซต์ หรืออาจมีการจัดอันดับโรงแรม
จัดโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือ โรงแรมที่มีข้อมูลด้านราคา ไว้ในหน้าแรกหรืออันดับต้นๆ เพื่อดึงดูด
ลูกค้าให้มาจองห้องพักกับเว็บไซต์นั้นมากขึ้น เนื่องจากการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้บริการจอง
ห้องพักของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต พบว่า ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งข้อมูลและสืบค้นข้อมูล และจอง
ห้องพักในราคาประมาณ 1,001 – 2,000 บาทต่อคืน  
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  4. ผู้ให้บริการจองห้องพักภายในประเทศ ของ www.agoda.com ควรทํากิจกรรมทางการ
ตลาดให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ หรือการจัดหา
กิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีหลากหลายและน่าสนใจ  เพื่อเป็นการเพิ่มข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริโภคได้รับรู้
ถึงโปรโมชั่นและแคมเปญต่างๆที่โรงแรมจัดขึ้น และเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจจองห้องพัก
ภายในประเทศง่ายขึ้น เนื่องจากการวิจัยพบว่า  สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการเว็บไซต์ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งการส่งเสริมการขาย ควรให้ความสําคัญกับสื่อบุคคล ได้แก่ บุคคล
ในครอบครัว สื่ออินเทอร์เน็ตและสื่ออื่น ๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ เป็นต้น เป็นพิเศษ 
โดยการจัดทําการประชาสัมพันธ์ผ่าน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว รวมทั้งการจัดทําโปรโมชั่นสําหรับครอบครัว ที่
สามารถนํามาจัดเป็นกิจกรรมร่วมสนุก เช่นการถ่ายภาพส่งประกวด ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต  จะทําให้
ลูกค้าเกิดความสนใจในกับเว็บไซต์ โดยอาจจะเป็นการออกแคมเปญพิเศษของเว็บไซต์สาหรับคน
ไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจทําเป็นการแจกคูปองส่วนลดเพื่อใช้ในการจองห้องพักครั้งต่อไป 
   5. ผู้ให้บริการจองห้องพักภายในประเทศ ของ www.agoda.com ควรจะมีการสอบถาม
ความรู้สึกของลูกค้าโดยใช้วิธีต่างๆ เช่น การกรอกแบบสอบถามออนไลน์ หลังจากที่ลูกค้าจอง
ห้องพักผ่านเว็บไซต์ว่า มีความคิดเห็นต่อเว็บไซต์จองห้องพักอย่างไร รวมทั้งสอบถามความต้องการ
เพิ่มเติมที่จะให้ทางเว็บไซต์ได้ปรับปรุง โดยอาจจะมีการเพิ่มแต้มในการสะสม เพื่อแลกเป็นของ
รางวัล หรือจากแลกเป็นคูปองส่วนลด เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลเพื่อนํามาวิเคราะห์ผลให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด และเป็นประโยชน์อย่างมากกับแนวโน้มพฤติกรรมของลูกค้าในอนาคตที่จะ
จองห้องพักภายในประเทศผ่านเว็บบไซต์ จนถึงการบอกต่อในทางที่ดีกับเว็บไซต์นี้อีกด้วย 
 
กิตติกรรมประกาศ  

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จได้ด้วย ความกรุณาของรองศาสตราจารย์ ดร. ณักษ์ กุลิสร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คําแนะนําและ
ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการวิจัยด้วยความเมตตา ตลอดจนรองศาสตราจารย์ ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา และดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล ที่กรุณาเป็นกรรมการ
เพิ่มเติมในการสอบปริญานิพนธ์และให้ข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องอันเป็น
ประโยชน์ ตรวจคุณภาพของ เครื่องมือ ให้คําแนะนําในการวิจัยครั้งนี้ รวมถึงคณาจารย์ในภาควิชา
บริหารธุรกิจคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ 
ให้ความช่วยเหลือตลอดจนประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้วิจัย และเจ้าหน้าที่โครงการ MBA. คณะ
สังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน ที่ช่วยอํานวยความสะดวกในประสานงานทุกๆเรื่อง รวมทั้ง
โครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2554  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่
สนับสนุนทุน ในการทํางานวิจัยในครั้งน้ีให้สําร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา พี่เต้ เบิ้ล และญาติ ๆ ที่คอยห่วงใย ดูแลและคอย
ช่วยเหลือทุกๆด้าน ทําให้ผู้วิจัยมีความมุมานะพยายามจนประสบความสําเร็จในวันนี้ รวมทั้ง พี่ตั้ม
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และเพื่อนๆ MBA รุ่น 12 น้องบี น้องแต้ น้องฟ้า น้องปุ้ย และน้องทราย ที่คอยช่วยเหลือ ให้กําลังใจ
กันเสมอมา และผู้วิจัยหวังว่าปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจการ
ท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ รวมถึงผู้ที่สนใจศึกษาทุกท่าน หากมี
ข้อผิดพลาดประการใดผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
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