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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม ใน
การเก็บรวบรวมจานวน 400 คนจากคนในกลุ่ม Generation Y มีอายุระหว่าง 15-34 ปี และ Generation X มีอายุระหว่าง
35-50 ปี สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิ ติวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิ งพหุ คูณ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุในช่วง 26 -30 ปี ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี
ประกอบอาชี พ พนัก งานบริ ษ ัท เอกชน มี ร ายได้ต่ อ เดื อ น มากกว่า 20,000 – 30,000 บาท มี ป ระสบการณ์ ใ นการใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป ความถี่ในการใช้บริ การอินเทอร์ เน็ตเพื่อสื บค้นข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว
จานวน 2 - 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ระยะเวลาที่ใช้บริ การอินเทอร์ เน็ตเพื่อสื บ ค้นข้อมูลเพื่อการท่องเที่ ยวจานวน 1-5 ชัว่ โมง/
สัปดาห์ ช่วงเวลาที่ใช้สืบค้นอินเทอร์ เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวอยูใ่ นช่วงเวลา 20.01 - 24.00 น. และใช้สมาร์ ทโฟน ในการ
สื บค้นข้อมูล ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดอยูใ่ นเกณฑ์ระดับมากที่สุด มีจานวน 4
ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องการบริ การ ด้านราคา และด้านกระบวนการ ตามลาดับ และให้ความสาคัญในระดับมาก
จานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริ มการขาย ด้านรู ปแบบการนาเสนอ และด้านบุคคล ตามลาดับ และให้ความสาคัญกับ
ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีอยูใ่ นเกณฑ์ระดับมากที่สุด คือ ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ และด้านการรับรู ้ความ
ง่ายในการใช้งาน ตามลาดับ ผลจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิ งพหุ คูณ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและ
ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวในกรุ งเทพมหานคร
โดยมีค่า R² เท่ากับ 0.503 และ 0.479 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05

คาสาคัญ : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด, ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี , การสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ ตเพื่อการ
ท่องเที่ยว

Abstract
The objectives of this research of marketing mixed factors and technology acceptance model which affecting
customers’ behavior toward searching for tourism information on the internet in Bangkok by using questionnaire to
collect the data total 400 samples from population of Generation Y in the age range between 15-34 years old and
population of Generation X in the age range between 35-50 years old. The statistics methods to analyze the data were
using statistic programs such as percentage, arithmetic mean, standard deviation and Multiple regression analysis. The
result showed that the samples were mostly male, aged 26 - 30 years, had primary education to bachelor degree, had
their own resident, worked in private companies as the main occupations, the average income was over 20,000 – 30,000
baht per month. Experienced in internet for tourism more than 3 years. Frequency of searching for tourism information
on the internet is 2 - 3 times. And searching for tourism information during of 20.01 - 24.00 hrs. And used smartphone
for searching for tourism information. Most customer value the marketing mix as the highest level by total 4 sides such
as product, place, price, process respectively and high importance in 3 sides such as promotion, physical, people
respectively. And the importance of technology acceptance model was at the highest level such as perceived usefulness
and as perceive ease of use respectively. The results of the multiple regression analysis revealed that marketing mixed
factors and technology acceptance model which affecting customers’ behavior toward searching for tourism information
on the internet in Bangkok had R-square are 0.503 and 0.479 respectively. Statistically significant at 0.05.
Keywords : Marketing Mixed Factors, Technology Acceptance Model, Searching Information On The Internet For Tourism

บทนา
ปั จจุบันการดารงชี วิตของสมาชิ กในทุ กสังคมได้เปลี่ ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและกาลเวลาผูค้ นใน
สังคมไทยก็เช่นกัน แต่ละคนต่างดาเนิ นชีวิตที่แตกต่างกัน ผูค้ นส่วนใหญ่มกั ใช้ชีวิตนอกบ้านและใช้ชีวิตอยูก่ บั สังคมใน
โลกอินเทอร์ เน็ตมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่ นใหม่ที่มีระดับการแข่งขันค่อนข้างสูงจนก่อให้เกิดความเครี ยด (องค์กร
เรื องรัตนอัมพร, 2556) โดยความเครี ยดเป็ นปฏิกิริยาตอบสนองของร่ างกาย จิตใจ และอารมณ์ โดยทัว่ ไปมีสาเหตุมาจาก
การทางานที่หนักและความเหนื่ อยล้าส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพ และประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นชีวิตได้ ดังนั้นจึงต้องรู ้จกั
การวางแผนการดาเนิ นชี วิตและการกาหนดเวลาในการดาเนิ นชี วิตประจาวันให้เหมาะสม เพื่อให้เกิ ดความสุ ขในการ
ดารงชีวติ มากยิง่ ขึ้น (ศรี จนั ทร์ พรจิราศิลป์ , 2554)

การสร้างความสุ ขของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน บางคนใช้เวลาว่างกับการพักผ่อนอยูท่ ี่บา้ น บางคนหากิจกรรม
หรื องานอดิเรกทา บางคนเลือกที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็ นทางเลือกหนึ่งในการพักผ่อนในช่วง
วันหยุดสุดสัปดาห์หรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ได้ (นวลักษณ์ กลางบุรัมย์, 2556)
นอกจากการท่องเที่ยวจะทาให้เกิดประโยชน์แก่ตวั บุคคลแล้ว การท่องเที่ยวยังเป็ นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทและ
ความสาคัญที่ ทาให้เกิ ดการลงทุนหลายภาคส่ วน ช่วยให้เกิ ดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจไทยเป็ นแหล่งที่มาของรายได้
ลาดับต้น ๆ ของประเทศ
ปั จจุ บนั อินเทอร์ เน็ ตมี บทบาทสาคัญอย่างมากและมีจานวนใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทาให้นักท่องเที่ ยว
สามารถวางแผนการเดิ นทางของตนเองได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ส่ งผลให้นักท่องเที่ ยวสามารถค้นหาข้อมูลการเดิ นทาง
แหล่งท่องเที่ยว และที่พกั ต่างๆได้ง่ายกว่าเดิมมาก (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) และกลายเป็ นสื่ อกลางสาคัญ
ระหว่างลูกค้าและธุรกิจต่างๆ โดยแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2555-2559 ได้ระบุถึง การใช้เทคโนโลยีในด้านตลาด
การท่องเที่ ยวโดยเฉพาะระบบอิ นเทอร์ เน็ ต ในรู ปแบบของ E-commerce และ E-business ซึ่ งผูป้ ระกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวต่างให้ความสาคัญกับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์เป็ นอย่างมาก เพราะสามารถให้บริ การด้านข้อมูล การซื้อขาย และ
การจองได้โดยทันที นักท่ องเที่ ยวรุ่ นใหม่มีแนวโน้มที่ จะใช้ขอ้ มูลท่องเที่ ยวผ่านอินเทอร์ เน็ ตเพื่อทาการสื บค้นและ
เปรี ยบเทียบราคามากขึ้น (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554)
ดัง นั้น ผูว้ ิ จัย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการสื บ ค้น ข้อ มู ล ทาง
อินเทอร์ เน็ตเพื่อการท่องเที่ ยวของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร โดยเจาะจงเฉพาะกลุ่ม GENERATION Y และ กลุ่ม
GENERATION X เนื่ องจากเป็ นกลุ่มคนที่มีการใช้อินเทอร์ เน็ตมากที่สุดและรองลงมา ต่างๆ (สานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์, 2558) เป็ นกลุ่มที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้ความสาคัญ เพื่อสร้างนิ ยามใหม่ของการ
ท่องเที่ยวที่ สามารถส่ งมอบคุณค่าทางจิ ตใจให้กบั นักท่องเที่ ยวได้มากขึ้นและเพื่อการกระตุน้ เศรษฐกิจ (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกี ฬา, 2558) ผูว้ ิจยั หวังว่าการศึ กษาวิจยั นี้ จะเป็ นประโยชน์ในการนาข้อมูลไปพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ ในการ
ให้บ ริ ก ารให้เ ข้า กับ สั ง คมโลกที่ ย่า งก้า วเข้า สู่ มิ ติ ใ หม่ แ ละตอบสนองความต้อ งการที่ แ ท้จ ริ ง ต่ อ นัก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ
ผูใ้ ช้บริ การได้

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการสื บค้นข้อมูลทางอิ นเทอร์ เน็ ตเพื่อการ
ท่องเที่ยวของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยว
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร

สมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดส่ งผลต่อพฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตเพื่อการ
ท่องเที่ยว
สมมติ ฐานที่ 2 ปั จจัยการยอมรั บเทคโนโลยีส่งผลต่อพฤติ กรรมการสื บค้นข้อมูลทางอิ นเทอร์ เน็ ตเพื่อการ
ท่องเที่ยว

กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั จะได้ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ตลอดจนปั จจัยต่างๆ กับพฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
โดยผูว้ ิจยั มี กรอบแนวคิดในการทาวิจัยโดยให้มีการกาหนดตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม เพื่อการดาเนิ น
งานวิจยั และเป็ นแนวทางในการค้นหาคาตอบ ซึ่งสรุ ปได้ดงั ภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ได้แก่
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้ขอบเขตของการวิ
านช่องการบริ การ 4. ด้าจนการส่
1.5
ัย งเสริ มการขาย
5. ด้านบุคคล
6. ด้านรู ปแบบการนาเสนอ
7. ด้านกระบวนการ
การยอมรับเทคโนโลยี (TAM)
1. การรับรู ้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
2. การรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ

พฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยว

1. ทาให้ทราบถึงปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ท่องเที่ยวของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
2. ทาให้ทราบถึงปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตเพื่อการ
ท่องเที่ยวของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและการวางแผนธุรกิจเพื่อผูป้ ระกอบการได้นาไปพัฒนา
ธุรกิจบริ การให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการที่แท้จริ งต่อผูบ้ ริ โภคได้
4. ผูใ้ ห้บ ริ ก ารทางอิ น เทอร์ เ น็ ต และเว็บ ไซต์ก ารท่ องเที่ ย วต่ า ง ๆ สามารถนาข้อ มู ล ที่ ไ ด้ไปพัฒ นาในการ
ให้บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและตรงตามความต้องการที่แท้จริ งต่อผูบ้ ริ โภคได้

ระเบียบวิธีวจิ ัย
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขั้นตอนการวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
คือคนในกลุ่ม GENERATION Y มี อายุระหว่าง 15-34 ปี และ GENERATION X มี อายุระหว่าง 35-50 ปี ที่
อาศัย อยู่ในเขตกรุ ง เทพมหานครโดยการกาหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่า งนั้น ได้ใช้สูต รค านวณขนาดกลุ่ม ตัว อย่างซึ่ ง ใน
การศึกษานี้ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิ ชย์บญั ชา, 2550) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% จากการคานวณได้
กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 385 คน เพื่อป้ องกันความผิดพลาดที่เกิดจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งจะส่ งผลต่อ
ความน่ าเชื่อถือของงานวิจยั ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งได้ทาการเพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีก 15 คน รวมกลุ่มตัวอย่างในกรณี การวิจยั ครั้งนี้
ทั้งสิ้นเป็ น 400 คน
การสุ่ มตัวอย่ าง
สุ่ มในงานมหกรรมงานเดี ยวครบเครื่ องเรื่ องท่องเที่ ยว ในระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2560 ณ MCC Hall
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ จานวน 200 ชุด และสุ่ มในงานเที่ ยวทัว่ ไทยไปทัว่ โลกครั้งที่ 20 Thai International Fair
2017 ในระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่ งชาติสิริกิต์ ิ จานวน 200 ชุด เพื่อตอบแบบสอบถาม
เก็บรวบรวมข้อมูลจานวน 400 ชุด
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามโดยประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
แบบสอบถามตอนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบสอบถามปลาย
ปิ ด มีจานวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือนลักษณะคาถามมีคาตอบให้เลือก
2 ทางจานวน 1 ข้อ (ข้อ 1) และแบบสอบถามที่คาถามมีหลายคาตอบให้เลือก จานวน 4 ข้อ (ข้อ 2-5) ตามลาดับ
แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตเพื่อการท่องเที่ ยวของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครมีจานวน 5 ข้อ (ข้อ1-5)โดยลักษณะคาถามมีหลายคาตอบให้เลือก และข้อมูลพฤติกรรมที่
นามาใช้ในการวิเคราะห์ คือ ด้านความถี่ในการใช้บริ การอินเทอร์เน็ตเพื่อสื บค้นข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวครั้ง/สัปดาห์

แบบสอบถามตอนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดส่ งผลต่อพฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์ เน็ตเพื่อการท่องเที่ ยวของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร มีจานวน 35 ข้อ โดยลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบ
Likert Scale
แบบสอบถามตอนที่ 4 เกี่ ย วกับ ปั จ จัย การยอมรั บ เทคโนโลยี ส่ ง ผลต่ อ พฤติ กรรมการสื บ ค้น ข้อ มู ล ทาง
อินเทอร์ เน็ตเพื่อการท่องเที่ ยวของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร มีจานวน 10 ข้อ โดยลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบ
Likert Scale
แบบสอบถามตอนที่ 5 เป็ นแบบสอบถามแบบปลายเปิ ดเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ได้นาแบบสอบถามที่ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อ
การท่องเที่ยวในกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 ชุด โดยนามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามในแต่ละ
ส่ วน และนาข้อมูลไปประมวลผลวิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS เพื่อวิเคราะห์ เชิ งพรรณนาและการ
วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพื่อทาการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั โดยใช้สถิติความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis)

ผลการวิจัย
ข้ อ มู ล ผลการวิ จั ย ปั จ จั ย ส่ วนบุ ค คลของผู้ บ ริ โ ภคที่ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ทางอิ น เทอร์ เน็ ต เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาปั จจัยลักษณะส่วนบุคคล จานวน 400 คน สรุ ปผลเป็ นรายด้านได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละปั จจัยลักษณะส่วนบุคคล
ปั จจัยลักษณะส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
อายุ 15 - 20 ปี
อายุ 21 - 25 ปี
อายุ 26 - 30 ปี
อายุ 31 - 40 ปี
อายุ 41 - 50 ปี
รวม

จานวน
214
186
400
9
82
207
88
14
400

ร้อยละ
53.50
46.50
100.00
2.25
20.50
51.75
22.00
3.50
100.00

ระดับการศึกษา

อาชีพ

รายได้ต่อเดือน

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.
อนุปริ ญญา/ ปวส.
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
รวม
นักเรี ยน/ นิสิต/ นักศึกษา
พนักงานบริ ษทั เอกชน
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
พ่อบ้าน/แม่บา้ น
รวม
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
มากกว่า 10,000 บาท - 20,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาท - 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท - 40,000 บาท
มากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป
รวม

4
34
238
124
400
48
247
35
53
17
400
41
54
118
99
88
400

1.00
8.50
59.50
31.00
100.00
12.00
61.75
8.75
13.25
4.25
100.00
10.25
13.50
29.50
24.75
22.00
100.00

จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิงโดยเพศชายมีจานวน 214 คน คิด
เป็ นร้อยละ 53.50 และเพศหญิงจานวน 186 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.50 อายุพบว่า อายุ 26 - 30 ปี มากสุดจานวน 207 คน คิด
เป็ นร้อยละ 51.75 ระดับการศึกษา พบว่า ศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากสุดจานวน 238 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.50 ด้านอาชีพ
พบว่า พนักงานบริ ษทั เอกชนมากสุ ดจานวน 247 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 61.75 ด้านรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน พบว่า มากกว่า
20,000 บาท - 30,000 บาท มากสุดจานวน 118 คน
ข้ อ มู ล ผลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคที่ สื บค้ น ข้ อ มู ล ทางอิน เทอร์ เน็ ต เพื่อ การท่ องเที่ย วใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยว สรุ ปผลการวิเคราะห์เป็ น
รายด้านได้ดงั นี้

ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละพฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยว
พฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยว
จานวน
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี
69

ร้อยละ
17.25

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น ก า ร ใ ช้ มากกว่า 1 ปี - 2 ปี
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยว
มากกว่า 2 ปี - 3 ปี
มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป
รวม
ค ว า ม ถี่ ใ น ก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร น้อยกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์
อินเทอร์ เน็ตเพื่อสื บค้นข้อมูลเพื่อ จานวน 2 - 3 ครั้ง/สัปดาห์
การท่องเที่ยว
จานวน 4 - 5 ครั้ง/สัปดาห์
จานวน 6 - 7 ครั้ง/สัปดาห์
มากกว่า 7 ครั้ง/สัปดาห์
รวม
น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง/สัปดาห์
ระยะเวลาที่ ใช้บริ การอินเทอร์ เน็ต จานวน 1-5 ชัว่ โมง/สัปดาห์
เพื่อสื บค้นข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว จานวน 6-10 ชัว่ โมง/สัปดาห์
จานวน 11-15 ชัว่ โมง/สัปดาห์
มากกว่า 15-20 ชัว่ โมง/สัปดาห์ข้ ึนไป
รวม
ระยะเวลาที่ ใช้บริ การอินเทอร์ เน็ต เวลา 06.01-12.00 น.
เพื่อสื บค้นข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว เวลา 12.01-16.00 น.
เวลา 16.01-20.00 น.
เวลา 20.01-24.00 น.
เวลา 00.01-06.00 น.
รวม
รู ปแบบการใช้บริ การอินเทอร์ เน็ต สมาร์ทโฟน (Smartphone)
เพื่อสื บค้นข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer)
แท๊บเล็ต (Tablet)
คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา (Notebook)
รวม

66
67
198
400
42
102
76
87
93
400
107
176
74
27
16
400
40
70
90
114
86
400
269
99
8
24
400

16.50
16.75
49.50
100.00
10.50
25.50
19.00
21.75
23.25
100.00
26.75
44.00
18.50
6.75
4.00
100.00
10.00
17.50
22.50
28.50
21.50
100.00
67.25
24.75
2.00
6.00
100.00

จากผลการศึ กษาพบว่า ประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อการท่องเที่ ยว พบว่า มี ประสบการณ์ การใช้
มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป มากสุ ด จานวน 198 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.50 ความถี่ในการใช้บริ การอินเทอร์ เน็ตเพื่อสื บค้นข้อมูล
เพื่อการท่องเที่ ยวพบว่า จานวน 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ มากสุ ด จานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.50 ระยะเวลาที่ ใช้บริ การ

อินเทอร์เน็ตเพื่อสื บค้นข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว พบว่า มีระยะเวลาจานวน 1-5 ชัว่ โมง/สัปดาห์ มากสุด จานวน 176 คน คิด
เป็ นร้อยละ 44.00 ช่วงเวลาที่ใช้สืบค้นอินเทอร์ เน็ตเพื่อการท่องเที่ ยว พบว่า ในช่วงเวลา 20.01-24.00 น. มากสุ ดจานวน
114 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.50 รู ปแบบการใช้บริ การอินเทอร์ เน็ตเพื่อสื บค้นข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว พบว่า เป็ นสมาร์ ท
โฟน (Smartphone) มากสุด จานวน 269 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.25
ผลการวิเคราะห์ ระดับความสาคัญต่ อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดส่ งผลพฤติกรรมการสื บค้ นข้ อมูลทาง
อินเทอร์ เน็ตเพือ่ การท่ องเทีย่ วของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความสาคัญและลาดับที่ของส่ วนประสมทางการตลาด
ในการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ส่ ว นประสมทางการตลาดในการสื บค้น ข้อมู ล ทาง
อิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วของผู ้บ ริ โภคใน 
S.D.
ระดับความสาคัญ ลาดับที่
กรุ งเทพมหานคร
1. ด้านผลิตภัณฑ์
4.54
0.47
มากที่สุด
1
2. ด้านราคา
4.33
0.49
มากที่สุด
3
3. ด้านช่องการบริ การ
4.47
0.45
มากที่สุด
2
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด
4.16
0.57
มาก
5
5. ด้านบุคคล
3.83
0.71
มาก
7
6. ด้านรู ปแบบการนาเสนอ
4.12
0.58
มาก
6
7. ด้านกระบวนการ
4.27
0.53
มากที่สุด
4
โดยรวม
4.24
0.53
มากทีส่ ุ ด
ผลจากการวิเคราะห์ จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดส่ งผล
พฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมพบว่า ให้
ความสาคัญอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ย 4.24 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.53 และเมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านให้
ความสาคัญในระดับมากที่ สุด จานวน 4 ด้าน โดยสู งสุ ด ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา ด้านช่องการบริ การ ด้านราคา ด้าน
กระบวนการ และให้ความสาคัญในระดับมาก จานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริ มการตลาด ด้านรู ปแบบการและ ด้าน
บุคคล ตามลาดับ
ผลการวิเ คราะห์ ระดับความสาคัญต่ อปั จ จัย การยอมรั บ เทคโนโลยีส่ง ผลพฤติก รรมการสื บ ค้ น ข้ อ มู ลทาง
อินเทอร์ เน็ตเพือ่ การท่ องเทีย่ วของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความสาคัญและลาดับที่ของการยอมรับเทคโนโลยี
ในการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
การยอมรั บ เทคโนโลยี ใ นการสื บค้ น ข้ อ มู ล ทาง
อิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วของผู ้บ ริ โภคใน 
S.D.
ระดับความสาคัญ ลาดับที่
กรุ งเทพมหานคร
1. ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
4.42
0.44
มากที่สุด
1
2. ด้านการรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน
4.35
0.49
มากที่สุด
2
โดยรวม
4.38
0.44
มากทีส่ ุ ด
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลพฤติกรรมการสื บค้นข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ในภาพรวม พบว่า มีประสิ ทธิภาพอยูใ่ นเกณฑ์ระดับ
มากที่ สุด มีค่าเฉลี่ย 4.38 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.44 ในรายด้าน ให้ความสาคัญในระดับมากที่สุดคือ ด้านการรับรู ้ถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับ และ ด้านการรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ตวั แปรปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปัจจัยการยอมรับ
เทคโนโลยีทมี่ ผี ลต่ อพฤติกรรมการสืบค้ นข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ตเพือ่ การท่ องเทีย่ วของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตเพื่อการ
ท่องเที่ยวในกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย 1) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่อง
การบริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านรู ปแบบการนาเสนอ และ ด้านกระบวนการ และ 2) ปั จจัยการ
ยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ และ ด้านการรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s) มี ผลต่อพฤติ กรรมการสื บ ค้นข้อมู ลทางอิ นเทอร์ เน็ ตเพื่อการ
ท่องเที่ยว

ตารางที่ 5 แสดงการอธิ บายการเลือกตัวแปรอิสระการทดสอบอิทธิ พลของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวในกรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด(7P’s)

Change Statistics

R
0.709

Adjusted R Std. Error ofR Square F
R Square Square
the EstimateChange
Change
0.503

0.494

0.556

0.503

56.664

df1

df2

Sig.
DurbinF Change Watson

7.0

392.0

0.000

1.819

Dependent Variable: พฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวในกรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 6 แสดงผลค่าสัมประสิ ทธิ์ทดสอบปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
Unstandardized
Standardized
Collinearity Statistics
ปั จ จั ย ส่ ว น ป ร ะ ส ม ท า ง
Coefficients
Coefficients
t.
Sig.
การตลาด(7P’s)
B
Std. Error Beta
Tolerance
VIF
ค่าคงที่
-1.244 0.358
-3.476 0.001
ด้านผลิตภัณฑ์
0.099
0.067
0.059
1.474
0.141
0.797
1.255
ด้านราคา
-0.055 0.078
-0.034
-0.704 0.482
0.530
1.886
ด้านช่องการบริ การ
0.137
0.104
0.080
1.326
0.185
0.353
2.836
ด้านการส่งเสริ มการขาย
0.219
0.075
0.158
2.921
0.004* 0.431
2.319
ด้านบุคคล
0.172
0.051
0.157
3.375
0.001* 0.588
1.700
ด้านรู ปแบบการนาเสนอ
0.210
0.064
0.157
3.262
0.001* 0.550
1.818
ด้านกระบวนการ
0.486
0.083
0.328
5.879
0.000* 0.407
2.457
2
หมายเหตุ *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, R = 0.709, R = 0.503, F = 56.664, Sig. = 0.000
โดยผลการทดสอบจากตารางที่ 5 และ 6 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มีค่า sig. < 0.05 จานวน 4 ด้าน
หมายความถึง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตเพื่อการท่องเที่ยว
โดยรวมของผูใ้ ช้บริ การได้แก่ ด้านการส่ งเสริ มการขาย ด้านบุคคล ด้านรู ปแบบการนาเสนอ และด้านกระบวนการ เป็ น
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวในกรุ งเทพมหานคร โดยด้าน
กระบวนการ มีอิทธิพลสูงสุด รองลงมา ด้านการส่งเสริ มการขาย ด้านบุคคล และด้านรู ปแบบการนาเสนอ โดยผลทดสอบ
แสดงให้เห็นว่าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวใน
กรุ งเทพมหานคร ได้ร้อยละ 50.30 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05

สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อพฤติ กรรมการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตเพื่อการท่องเที่ ยวใน
กรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 7 แสดงการอธิ บายการเลือกตัวแปรอิสระการทดสอบอิทธิ พลของปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวในกรุ งเทพมหานคร
Model

Change Statistics
Adjusted R Std. Error ofR Square F
R
R Square Square
the EstimateChange
Change
0.692 0.479 0.476
0.566
0.479
182.235

df1
2.0

df2
397.0

Sig.
DurbinF Change Watson
0.000
1.876

Dependent Variable: พฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวในกรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 8 แสดงผลค่าสัมประสิ ทธิ์ทดสอบปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
Unstandardized
Standardized
Collinearity Statistics
Coefficients
Coefficients
ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี
t.
Sig.
B
Std. Error Beta
Tolerance
VIF
ค่าคงที่
-1.436 0.291
-4.929 0.000
ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ 0.880
0.105
0.491
8.377
0.000
0.383
2.613
ด้านการรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน 0.377
0.093
0.236
4.032
0.000
0.383
2.613
2
หมายเหตุ *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, R = 0.692 ; R = 0.479 ; F = 182.235 ; Sig. = 0.000
โดยผลการทดสอบจากตารางที่ 7 และ8 พบว่าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด มีคา่ sig. < 0.05 หมายความถึง
ปั จ จัย การยอมรั บ เทคโนโลยี ที่มี ผ ลต่ อพฤติ ก รรมการสื บ ค้น ข้อมู ลทางอิ นเทอร์ เน็ ต เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วโดยรวมของ
ผูใ้ ช้บริ การได้แก่ ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ และ ด้านการรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน เป็ นปั จจัยที่ มีอิทธิ พลเชิง
บวกต่อพฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวในกรุ งเทพมหานคร โดยด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์
ที่จะได้รับ เป็ นปั จจัยที่ มีอิทธิ พลสู งสุ ด รองลงมา ด้านการรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน โดยผลทดสอบแสดงให้เห็ นว่า
ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวในกรุ งเทพมหานคร
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05

การสรุ ปผลอภิปรายผลการวิจัย สรุ ปผล และข้ อเสนอแนะ

การสรุปผลอภิปรายผลการวิจยั
แยกออกเป็ น 5 ส่วน ดังต่อไปนี้
1. ข้ อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้บริโภคทีส่ ืบค้ นข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ตเพือ่ การท่ องเทีย่ วในกรุงเทพมหานคร
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่าเป็ น
เพศชาย มีอายุในช่วง 26 ปี - 30 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และ
มีรายได้ต่อเดื อน มากกว่า 20,000 บาท – 30,000 บาท ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวีรวรรณ แซ่จ๋าว (2557) ที่ กล่าวว่า
อิทธิพลของทัศนคติและความพึงพอใจในการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่ ออินเทอร์ เน็ตที่มี
ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจวางแผนการท่องเที่ยวผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่อายุระหว่าง 24-29 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และรายได้ต้ งั แต่ 10,001-20,000 บาท หากผูป้ ระกอบการต้องการให้มีผทู ้ ี่ใช้
บริ การอินเทอร์ เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวมากขึ้น ควรเน้นกลุ่มตลาดผูบ้ ริ โภคที่เป็ นเพศหญิง กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 15 - 20 ปี
กลุ่มผูบ้ ริ โภคกาลังศึกษาในระดับมัธยมตอนปลาย/ปวช./ปวส กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพพ่อบ้าน/แม่บา้ น และกลุ่มผูบ้ ริ โภค
ที่มีรายได้ต่าว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
2. ข้ อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมของผู้บริโภคทีส่ ืบค้ นข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ตเพือ่ การท่ องเทีย่ วในกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์ เน็ต ความถี่ในการใช้ ช่วงเวลาการใช้ ระยะเวลา
ด้านรู ปแบบการใช้บริ การ ในการใช้ของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ใน
การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวประสบการณ์การใช้มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป ด้านความถี่ในการใช้บริ การอินเทอร์เน็ตเพื่อ
สื บค้นข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวพบว่า มีจานวน 2 -3 ครั้ง/สัปดาห์ ด้านระยะเวลาที่ใช้บริ การอินเทอร์ เน็ตเพื่อสื บค้นข้อมูล
เพื่อการท่องเที่ยวพบว่า มีระยะเวลาจานวน 1-5 ชัว่ โมง/สัปดาห์ ช่วงเวลาที่ใช้สืบค้นอินเทอร์ เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวพบว่า
ในช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. และด้านรู ปแบบการใช้บริ การอินเทอร์ เน็ตเพื่อสื บค้นข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้สมาร์ ทโฟนในการสื บหาข้อมูลการท่องเที่ ยว ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนภัสวัณจ์ ศักดิ์ชชั วาล
(2553) กล่าวว่าภูมิหลังของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครที่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใน
ท่องเที่ยวภายในประเทศส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในแต่ละครั้ง 3-5 ชัว่ โมง ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่าง
ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในแต่ละวัน คือ 18.01 – 24.00 น. โดยที่ทางานเป็ นสถานที่ที่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด
3. ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดับ ความส าคัญ ต่ อ ปั จ จั ย ส่ วนประสมทางการตลาดส่ งผลพฤติก รรมการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ทาง
อินเทอร์ เน็ตเพือ่ การท่ องเทีย่ วของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดส่ งผลพฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์ เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ในภาพรวม พบว่า ให้ความสาคัญอยูใ่ นเกณฑ์ระดับ
มากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ย 4.24 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.53 และเมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านให้ความสาคัญในระดับมากที่ สุด
จานวน 4 ด้าน
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญโดยภาพรวม มีความสาคัญอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด โดยปั จจัยย่อยในแต่ละด้านให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ทั้ง 5 ด้าน คือ 1. อินเทอร์ เน็ตสามารถให้บริ การ

ด้านข้อมูลการท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว 2. ข้อมูลบนอินเทอร์ เน็ตมีประโยชน์อย่างมากในการวางแผนการ
ท่องเที่ยว 3. อินเทอร์ เน็ตช่วยให้คน้ หาการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ น่าสนใจ 4. อินเทอร์ เน็ตสามารถช่วยให้ท่านได้ศึกษา
ข้อมูลและประสบการณ์จากผูท้ ี่ เคยไปท่องเที่ ยวมาก่อน เช่ น การอ่านรี วิวจาก พันทิ ป เฟสบุ๊ค เป็ นต้น ของผูท้ ี่ เคยใช้
บริ การการท่องเที่ยวนั้นมาก่อน 5. มีบริ การตรงกับความต้องการด้านการท่องเที่ยว เช่น จองที่พกั จองตัว๋ เดินทาง แผนที่
การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็ นต้น ตามลาดับ
2. ด้ านช่ องการบริ การ จากผลการศึ กษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญโดยภาพรวม มีความสาคัญอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยปั จจัยย่อยในแต่ละด้านให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ทั้ง 5 ด้าน คือ 1. บริ การรวดเร็ วเข้าถึงง่าย
สามารถใช้บริ การด้านการท่องเที่ยวได้ตลอด 24 ชัว่ โมง 2. มีขอ้ มูลที่ทาให้ลดระยะเวลาในการวางแผนการท่องเที่ยวต่างๆ
3. มีช่องทางการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ เพื่อการท่องเที่ยวได้ทุกระบบปฏิบตั ิการ 4. อินเทอร์ เน็ตมีการให้บริ การด้าน
การท่องเที่ยวอย่างทัว่ ถึง 5.มีแอปพลิเคชัน่ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวสามารถรองรับสมาร์ทโฟนได้หลายรุ่ น ทุกเครื อข่าย เช่น
Agoda , Expedia , Ask เป็ นต้น ตามลาดับ
3. ด้ านราคา จากผลการศึ กษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญโดยภาพรวม มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยปั จจัยย่อยในแต่ละด้านให้ความสาคัญในระดับมากที่สุดคือ 1. ใช้อินเทอร์เน็ตเหมาะสมในการสื บค้นข้อมูลเพื่อ
เปรี ยบเที ยบราคา หาโปรโมชัน่ และแพคเกจทัวร์ 2. ด้านการเดิ นทาง เช่น การจองตัว๋ เครื่ องบิ น หรื อรถโดยสาร ผ่าน
ระบบอินเทอร์ เน็ตราคาถูกกว่าจองโดยตรงกับผูป้ ระกอบการ 3. อัตราค่าบริ การอินเทอร์ เน็ตคุม้ ค่าเหมาะสมกับความ
รวดเร็ วในการสื บค้นข้อมูลการท่องเที่ ยว 4. อัตราค่าบริ การอินเทอร์ เน็ตถูกกว่าการสื บค้นข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวจาก
แหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น นิตยสาร หนังสื อคู่มือท่องเที่ยว เป็ นต้น ตามลาดับ และให้ความสาคัญในระดับมากคือ 1.ด้านที่พกั
เช่น บ้านพัก รี สอร์ ท โรงแรม การจองบ้านพัก รี สอร์ ท โรงแรม ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตราคาถูกกว่าการจองโดยตรงกับ
สถานที่พกั นั้น ๆ ตามลาดับ
4. ด้ านกระบวนการ จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญโดยภาพรวม มีความสาคัญอยูใ่ นระดับ
มากที่ สุด โดยปั จจัยย่อยในแต่ละด้านให้ความสาคัญในระดับมากที่ สุด คือ 1. การสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตมีความ
สะดวก รวดเร็ ว ประหยัดเวลามากกว่าการสื บค้นข้อมูลจากแหล่งอื่น 2. อินเตอร์ เน็ตสามารถให้บริ การเป็ นแบบ OneStop-Service ซึ่งสามารถให้บริ การด้านการท่องเที่ยวได้ครบวงจร เช่น ค้นหา, เลือก, จอง, ชาระเงิน เป็ นต้น 3. การสื บค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตช่วยให้ได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวที่ตอ้ งการ ตามลาดับ และให้ความสาคัญในระดับมากคือ 1. มีการ
อัพเดทข้อมูลใหม่เป็ นประจา ช่วยให้ทนั ต่อข้อมูลข่าวสาร 2. การสื บค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์ เน็ตมีความมีระบบการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล ตามลาดับและให้ความสาคัญในระดับมาก จานวน 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้ านการส่ งเสริมการขาย จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญโดยภาพรวม มีความสาคัญอยู่
ในระดับมาก โดยปั จจัยย่อยในแต่ละด้านให้ความสาคัญในระดับมากที่สุดคือ 1. มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อ
Social Network ต่างๆ เช่น Facebook , Twitter , Blogger เป็ นต้น 2. เว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ ยวมีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
แนะนาและให้ความรู ้เกี่ยวกับการใช้บริ การผ่านทางอินเทอร์เน็ตอย่างสม่าเสมอ 3. มีการจัดโปรโมชัน่ ต่างๆ ทาให้ทราบ
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว เช่น ราคาที่พกั ราคาตัว๋ เครื่ องบิน ราคาทัวร์ เป็ นต้น ตามลาดับ และให้ความสาคัญในระดับมากคือ

1. เว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริ มการขาย 2. มีของสัมนาคุณลูกค้า เช่น สะสมแต้มเพื่อแลก
ตัว๋ เครื่ องบินในราคาสุดคุม้ ตามลาดับ
2. ด้ านรู ปแบบการนาเสนอ จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญโดยภาพรวม มีความสาคัญอยู่
ในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน คื อ 1.เว็บไซต์หรื อแอปพลิ เคชัน่ เพื่อการท่ องเที่ ยวมี ภาพลักษณ์ ที่ดีและมี ความน่ าเชื่ อถื อ 2.
เว็บไซต์หรื อแอปพลิ เคชั่นช่ วยให้ติดต่อสื่ อสารกับผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับการบริ การท่ องเที่ ยวได้ง่ายยิ่งขึ้ น 3. เว็บไซต์หรื อ
แอปพลิเคชัน่ เพื่อการท่องเที่ยวมีความหลากหลายประเภทเปรี ยบเทียบก่อนการตัดสิ นใจ 4. เว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชัน่
เพื่อการท่องเที่ยวมีรายละเอียดครบถ้วนที่ตรงตามความต้องการ เช่น รู ปภาพหรื อวีดิโอแนะนา แผนที่การเดินทาง ราคา
เป็ นต้น 5. เว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชัน่ เพื่อการท่องเที่ยวมีรูปแบบที่สวยงาม ทันสมัย ดูน่าใช้งาน ตามลาดับ
3. ด้ านบุคคล จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญโดยภาพรวม มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ทั้ง
5 ด้าน คือ 1. พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุ ภาพ เต็มใจให้ขอ้ มูล แนะนาบริ การแก่ลูกค้า เช่น แอดมินเพจสามารถตอบ
คาถามของผูส้ อบถามได้เป็ นที่น่าพึงพอใจ 2. พนักงานให้ขอ้ มูลถูกต้อง แม่นยา แก้ปัญหาได้ตรงจุด 3. สามารถติดต่อผ่าน
Call center เบอร์ โทรศัพท์ หรื อ อินบล็อก ของหน่วยงาน บริ ษทั การท่องเที่ ยวต่าง ๆ ได้ง่าย 4. มีทีมงานที่คอยอานวย
ความสะดวกผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่เชี่ ยวชาญและเป็ นมื ออาชี พ 5. มีพนักงานให้คาแนะนาผ่านทางเว็บไซต์
เพียงพอต่อลูกค้า ตามลาดับ
ซึ่ งงานวิจยั ครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสิ ริภา กิจประพฤทธิ์ กุล (2556) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การ ทัศนคติ และแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลี
ของนักท่องเที่ ยวชาวไทยในกรุ งเทพมหานคร กล่าวว่าด้านส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s) พบว่านักท่ องเที่ ยวให้
ความสาคัญกับการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวจากอินเตอร์เน็ตมากที่สุด
4. ผลการวิเคราะห์ ระดับความสาคัญต่ อปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลพฤติกรรมการสื บค้ นข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต
เพือ่ การท่ องเทีย่ วของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลพฤติกรรมการสื บค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ในภาพรวม พบว่า มีประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ นเกณฑ์
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 ในรายด้าน ให้ความสาคัญในระดับมากที่สุดคือ
1. ด้ านการรับรู้ ถึงประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ ในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ในราย
ด้านพบว่า ให้ความสาคัญในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน คือ 1. อินเทอร์ เน็ตช่วยในการเปรี ยบเทียบข้อมูลการท่องเที่ ยวในด้าน
ต่างๆทาให้สามารถเลื อกการบริ การได้ตรงตามสิ่ งที่ ตอ้ งการมากที่ สุด 2. อิ นเทอร์ เน็ ตช่ วยให้สืบ ค้นข้อ มูลเพื่ อการ
ท่องเที่ยวสะดวกและรวดเร็ วขึ้น 3. อินเทอร์ เน็ตมีขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น สิ่ งของที่
ต้องเตรี ยมไป, กฎข้อห้ามต่างๆ เป็ นต้น 4. อินเตอร์เน็ตช่วยตอบสนองสิ่ งที่ตอ้ งการจะทราบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้อย่าง
ครบถ้วน 5. การสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ ตช่วยให้สืบค้นข้อมูลในการวางแผนการท่องเที่ ยวที่ ถูกต้องและแม่นยา
ตามลาดับ
2. ด้ านการรับรู้ ความง่ ายในการใช้ งาน ในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ในราย
ด้านพบว่า ให้ความสาคัญในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน 1. การเรี ยนรู ้การใช้งานอินเทอร์ เน็ตเป็ นเรื่ องง่าย สามารถทาความ

เข้าใจและเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้ 2. อินเทอร์ เน็ตสามารถใช้งานได้บนมือถือสมาทโฟนทาให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลการ
ท่องเที่ยว 3. อินเทอร์เน็ตช่วยให้เข้าถึงการท่องเที่ยวได้ง่ายมากกว่าการสื บค้นข้อมูลจากแหล่งอื่น 4. การใช้อินเทอร์ เน็ต
เพื่อสื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมีความชัดเจน มีการจัดเตรี ยมและแยกหมวดหมู่ไว้ให้เรี ยบร้อยแล้วตามลาดับ และ
ให้ความสาคัญในระดับมากคือ 1. เว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชัน่ เพื่อการท่องเที่ ยวมีฟังก์ชนั่ ง่ายต่อการใช้งาน ไม่ซับซ้อน
สะดวกต่อการค้นหา
ซึ่ งสอดคล้องงานวิจยั ของ เดชา นันทพิชัย (2547) ซึ่ งอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสื่ อ โดยใน
ปั จจุบนั อินเทอร์ เน็ตถือเป็ นสื่ อกลางในการสื บค้นข้อมูลและรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังนั้นความพึงพอใจในการสื บค้น
ย่อมขึ้นอยูก่ บั เนื้อหาที่แสดงไว้วา่ มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด และความง่ายในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ยังเป็ นปั จจัยหนึ่งที่
ทาให้เกิดความพึงพอใจในการสื บค้น
5. ผลการทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ตัวแปรปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยการยอมรั บ
เทคโนโลยีทมี่ ผี ลต่ อพฤติกรรมการสืบค้ นข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ตเพือ่ การท่ องเทีย่ วของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ส่งผลต่อพฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อ
การท่องเที่ยวในกรุ งเทพมหานคร
โดยผลการทดสอบ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มี ค่า sig. < 0.05 จานวน 4 ด้าน ได้แ ก่ ด้านการ
ส่งเสริ มการขาย ด้านบุคคล ด้านรู ปแบบการนาเสนอ และด้านกระบวนการ เป็ นปั จจัยมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการ
สื บค้นข้อมูลทางอิ นเทอร์ เน็ตเพื่อการท่องเที่ ยวในกรุ งเทพมหานคร โดยด้านกระบวนการ เป็ นปั จจัยมีอิทธิ พลสู งสุ ด
รองลงมา ด้านการส่ งเสริ มการขาย ด้านบุคคล และด้านรู ปแบบการนาเสนอ โดยผลทดสอบแสดงให้เห็นว่าปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวในกรุ งเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สิ ริภา กิจประพฤทธิ์ กุล (2556) กล่าวว่าส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การ ทัศนคติ และแรงจูงใจในการท่องเที่ ยวที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเดิ นทางไปท่ องเที่ ยวที่ ประเทศเกาหลีของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุ งเทพมหานคร พบว่าปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ทัศนคติและแรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยว โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสาคัญมาก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
สมมติฐ านที่ 2 ปั จ จัย การยอมรั บเทคโนโลยีมี ผลต่ อพฤติ ก รรมการสื บ ค้นข้อมู ล ทางอิ น เทอร์ เ น็ ตเพื่ อการ
ท่องเที่ยวในกรุ งเทพมหานคร
โดยผลการทดสอบ พบว่า ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีได้แก่ ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ และ ด้านการ
รั บรู ้ ความง่ ายในการใช้งาน มี อิทธิ พลเชิ งบวกต่อพฤติ กรรมการสื บค้นข้อมูล ทางอิ นเทอร์ เน็ ตเพื่อการท่ องเที่ ยวใน
กรุ งเทพมหานคร โดยด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ มีอิทธิพลสูงสุด รองลงมา ด้านการรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน
โดยผลทดสอบแสดงให้เห็นว่าปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตเพื่อการ
ท่องเที่ยวในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของเกวริ นทร์ ละเอียดดีนนั ท์ (2557)
กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครผล
การอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ข้ อเสนอแนะ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
จากการศึกษาพบว่า สามารถนาผลวิจยั ที่ ได้มาประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดด้าน
การท่องเที่ยวผ่านสื่ ออินเทอร์เน็ต เพื่อสามารถออกแบบเครื่ องมือการสื่ อสารทางตลาดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ผูใ้ ช้บริ การ
สื บค้นอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวให้ความสาคัญระดับมากที่สุดที่จานวน 4 ด้าน
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผูป้ ระกอบการควรเน้นคุณสมบัติของอินเทอร์ เน็ตให้มีความน่าเชื่อถือ เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง ไม่วา่ จะเป็ นความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ต่างๆ ที่จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนั้นออกไป โดย
การออกแบบเนื้อหาข้อมูลให้ได้มาตรฐาน
2. ด้านช่องการบริ การ ผูป้ ระกอบการควรเพิ่มช่องทางการให้บริ การในการสื บค้นให้มากขึ้น อาจทาเว็บไซต์ที่
สามารถหาข้อมูลการท่องเที่ยวต่างๆได้ครบ ทั้งข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง สถานที่พกั ให้ง่ายต่อการสื บค้น
3. ด้านราคา ผูป้ ระกอบการควรมีการตั้งราคาให้เหมาะสมกับปริ มาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต ผูบ้ ริ โภคที่ยงั ไม่มี
ความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตมากพอจะคิดว่ามีราคาแพงเกินไป เช่นผูส้ ูงอายุหรื อเด็กที่อยูใ่ นวัยเรี ยน
4. ด้านกระบวนการ ผูป้ ระกอบการควรที่จดั ทาระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิในด้านการบริ การในการสื บค้น
ให้กบั ผูบ้ ริ โภค เพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ ว และทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ เช่น ความถูกต้อง
และความเชื่อถือได้ของข้อมูลต่างๆในการสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ในการใช้บริ การอินเทอร์เน็ตส่งผลให้มี
การตัดสิ นใช้ในการท่องเที่ยวและกลับมาใช้บริ การอีกในอนาคต
และจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า หากผูป้ ระกอบการต้องการกระตุน้ ความถี่ในการใช้งานอิ นเทอร์ เน็ตเพื่อ
การท่องเที่ยว ควรเน้นปรับปรุ งส่วนประสมทางการตลาด จานวน 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการส่ งเสริ มการขาย ผูป้ ระกอบการควรส่ งเสริ มให้มีโปรโมชัน่ ต่างๆ ส่ วนลด ให้น่าสนใจเพื่อดึงดูดให้
ผูบ้ ริ โภคสนใจในการสื บค้นการท่องเที่ยวผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้น
2. ด้านบุคคล ผูป้ ระกอบการควรเพิ่มจานวนของพนักงานให้เหมาะสมรับทราบข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้านการ
ท่องเที่ยวอยูเ่ สมอและพร้อมที่จะตอบคาถามของผูใ้ ช้บริ การ
3. ด้านรู ปแบบการนาเสนอโดยผูป้ ระกอบการควรนึ กถึงความสะดวกของลูกค้าเป็ นหลัก ให้ลูกค้าเข้าถึงการ
ให้บริ การได้โดยง่าย
4. ด้านกระบวนการ ผูป้ ระกอบการควรที่จดั ทาระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิในด้านการบริ การในการสื บค้น
ให้กบั ผูบ้ ริ โภค เพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ ว และทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี
จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีมี ผลต่อพฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตเพื่อการ
ท่องเที่ยวในกรุ งเทพมหานคร

1. ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ผูป้ ระกอบการควรมีการสร้างการสื่ อสารทางการตลาดที่แสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน ความได้เปรี ยบในด้านของความเร็ วและความแม่นยาในการเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
ผ่านอินเทอร์ เน็ต ควรมีการเช็คข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอและใช้ทาข้อมูลต่างๆด้านการท่องเที่ ยวให้ครบถ้วนเพื่อความ
สะดวกของผูใ้ ช้งาน
2. ด้านการรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน ผูป้ ระกอบการควรเน้นให้มีการใช้งานอินเทอร์ เน็ตที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน อีก
ทั้งต้องสร้างความสนุกและความน่าสนใจในการใช้งาน ให้สอดคล้องกับประสบการณ์ในการใช้งาน อาจมีการจัดวาง
หัวข้อให้เป็ นหมวดหมู่หรื อใช้ภาพประกอบ
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