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ABSTRACT 

 

This study explored the factors used by Chinese tourists traveling to Thailand 

when they select a mobile application for online accommodation booking.  It 

objectives were 1) to ascertain whether Chinese tourists with different personal 

characteristics choose a mobile application for online accommodation booking 

differently; 2) to study the behavior of how Chinese tourists choose a mobile 

application for online accommodation booking and 3) to study factors used by 

Chinese tourists to choose a mobile application for online accommodation booking.  

Questionnaires were used to collect data from 400 Chinese tourists in Thailand.  Data 

were analyzed employing percentage, frequency, average, standard deviation, 

Independent t-test and One-Way ANOVA.  The results showed that Chinese tourists in 

Thailand used mobile applications to book their accommodations online at a very 

high level (= 4.16).  This was due to the easy-to-use interface, ease of use, 

convenience, clear font size, easy to read and high speed and reliability of 

international data exporting and importing.  In addition, it was found that age, online 

booking expenses, room types, source of data, accompanying people, influencer and 

method of payment influenced the behavior of selecting mobile applications for 

Chinese tourists in Thailand at the statistical level of 0.05. 
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ตารางที่ 4.20: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามเพศกับพฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่นบน 49 

มือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย  

ตารางที่ 4.21: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามอายุกับพฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่นบน 50 

มือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย  

ตารางที่ 4.22: แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูตามอายุกับพฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่น 50 

บนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยว 

ประเทศไทย  

ตารางที่ 4.23: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามระดับการศึกษากับพฤติกรรมการเลือก 51 

แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักระบบออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่

เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย  

ตารางที่ 4.24: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามอาชีพกับพฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่น 51 

บนมือถือเพื่อจองที่พักระบบออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยว

ประเทศไทย  

ตารางที่ 4.25: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามรายไดกับพฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่น 52 

บนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยว

ประเทศไทย 
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ตารางที่ 4.26: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามสถานภาพการสมรสกับพฤติกรรมการเลือก 52 

แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทาง

มาเที่ยวประเทศไทย  

ตารางที่ 4.27: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามคาใชจายในการจองหองพักออนไลน  53 

กับพฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของ

นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย  

ตารางที่ 4.28: แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูตามคาใชจายในการจองหองพักออนไลน  53 

กับพฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของ

นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย  

ตารางที่ 4.29: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามรูปแบบหองพักออนไลนกับพฤติกรรม 54 

การเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีน 

ที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย  

ตารางที่ 4.30: แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูตามรูปแบบหองพักออนไลน กับพฤติกรรม 55 

การเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีน 

ที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย  

ตารางที่ 4.31: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามชวงเวลาการจองหองพักออนไลนลวงหนา 56 

 กับพฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองที่พักออนไลนของ

นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย  

ตารางที่ 4.32: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามชวงเวลาในการใชบริการหองพักออนไลน  57 

กับพฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของ

นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย  

ตารางที่ 4.33: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามแหลงขอมูลในการจองหองพักออนไลน  57 

กับพฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของ

นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย  

ตารางที่ 4.34: แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูตามแหลงขอมูลในการจองหองพักออนไลน  58 

กับพฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของ

นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย  
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ตารางที่ 4.35: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามบุคคลที่เขามาใชบริการหองพัก  59 

กับพฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของ

นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย  

ตารางที่ 4.36: แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูตามบุคคลที่เขามาใชบริการหองพักออนไลน  60 

กับพฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของ

นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย  

ตารางที่ 4.37: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจจองหองพัก 61 

ออนไลน กับพฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลน

ของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย  

ตารางที่ 4.38: แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูตามผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจจองหองพัก 62 

ออนไลน กับพฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลน

ของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย  

ตารางที่ 4.39: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามวิธีการชําระเงินในการจองหองพักออนไลน  63 

กับพฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของ

นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย  

ตารางที่ 4.40: แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูตามวิธีการชําระเงินในการจองหองพักออนไลน  64 

กับพฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของ

นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย  

ตารางที่ 4.41: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่ใช กับพฤติกรรม 65 

การเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพือ่จองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีน

ที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย  

ตารางที่ 4.42: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามปฏิบัติการที่ใช กับพฤติกรรมการเลือก 65 

แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทาง

มาเที่ยวประเทศไทย  

ตารางที่ 4.43: แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน 67 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบัน ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่เขารวมกลุมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community: AEC) มีการกําหนดจุดหมายที่สําคัญในการสรางความรวมมืออยาง

หลากหลายของกลุมประเทศสมาชิก โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  

ทําใหประเทศไทยไดรับประโยชนจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนอยางมาก ซึ่งตาม

การศึกษาของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2560) มีการจัดทําสถิติของนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขา

มาทองเที่ยวในประเทศไทย พบวาการดําเนินการสํารวจนักทองเที่ยวตางชาติตั้งแตป พ.ศ. 2545-

2558 จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติไดมีการเดินทางเขามาในประเทศไทยอยางตอเนื่อง และมีมากขึ้น

โดยเฉลี่ยทุกป จากจํานวน 10,799,067 คนในป พ.ศ. 2545 มาเปน 29,881,091 คน ในป พ.ศ. 

2558 เปนตน โดยเฉพาะกลุมประเทศเอเชีย ที่มีอัตราสวนในการเดินทางเขามาทองเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 

และตามภาพรวมประเทศไทยของ (ศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย, 2559, หนา 14) ไดมีการศกึษา

เกี่ยวกับภาพรวมของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในปพุทธศักราช 2558 ที่ผานมา พบวาประเทศไทยมี

จุดแข็งหลายดาน เชน ดานทําเลที่ตั้ง ดานการเดินทางมีความสะดวก ดานการมีสถานที่ทองเที่ยว

จํานวนมากท่ีมีความสวยงาม และมีความหลากหลาย จึงทําใหเกิดการสรางความเขาใจ ความ

ประทับใจ และความพึงพอใจกับนักทองเที่ยวชาวจีนที่มาทองเที่ยวในประเทศไทยได ประกอบกับเมื่อ

พิจารณาจากการประมาณการจํานวนนักทองเที่ยวชาวจีนชาวตางชาติในอนาคต พบวาจะมี

นักทองเที่ยวชาวจตางชาติ จะมีการเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 25 

โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวจีนที่อยูในกลุมเอเชีย  

 ดังนั้น เมื่อพิจารณาคาสถิติที่สํานักงานสถิติแหงชาติ (2560) และศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย, 

(2559, หนา 14) ไดมีการจัดแบงประเภทของนักทองเที่ยวตางชาติที่มาจากประเทศตาง ๆ พบวา 

นักทองเที่ยวชาวจีนเปนกลุมของนักทองเที่ยวตางชาติที่เขามาทองเที่ยวในประเทศไทยมากท่ีสุด และ

มีแนวโนมอัตราการเขามาทองเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้นทุกป ซึ่งสามารถนําเสนอไดตามแผนภาพตอไปนี้  
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ตารางที่ 1.1: จํานวนนักทองเที่ยวชาวจีนที่เขามาประเทศไทย 

 

 จํานวนนักทองเที่ยวชาวจีน (คน) 

ป 2549 2550 2551 2552 2553 

 949,117 907,117 826,660 777,508 1,122,219 

ป 2554 2555 2556 2557 2558 

 1,721,247 2,786,860 4,609,717 4,631,981 7,934,791 

2559 

8,757,466 

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2560). การทองเที่ยว. สืบคนจาก       

       http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries23.html. 

 

จากตารางดังกลาวขางตน พบวานักทองเที่ยวชาวจีน ไดเดินทางเขามาในประเทศไทยในป 

พ.ศ. 2549 จํานวน 949,117 คน และเมื่อพิจารณาจากขอมูลของการเดินทางเขามาในรอบ 10 ป  

มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยวชาวจีนมากข้ึนจนถึงป พ.ศ. 2559 ที่มีจํานวนมากถึง 

8,757,466 คน โดยเหตุผลที่สําคัญที่สุดที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทย

ตามการศึกษา ของ (กรวรรณ สังขกร, 2558, หนา 1-2) คือ (1) การขยายตัวของสายการบินใน

ประเทศจีนที่บินมายังประเทศไทยไดโดยตรงทุกสายการบิน จึงทําใหประเทศไทยไดรับผลทางบวก

จากอุตสาหกรรมการบินในประเทศจีน และ (2) วัฒนธรรมของประชาชนชาวจีน และชาวไทยที่มี

ความคลายคลึงกัน ทําใหคานิยมที่ชาวจีนจะเดินทางไปยังประเทศมาเลเซียเปลี่ยนมาเปนประเทศไทย 

และ (3) คาเดินทางและคาใชจายตาง ๆ ในประเทศไทย มีราคาถูกกวาประเทศอื่น ๆ รอบขาง และ  

(4) สถานที่หรือจังหวัดในประเทศไทยที่นักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางมาทองเที่ยวมากท่ีสุด คือ จังหวัด

เชียงใหม เปนตน  

นอกจากปจจัยทั้ง 4 ประการที่ไดกลาวมาแลว ประเทศไทยยังมจีุดเดนที่สําคัญอีกประการ

หนึ่ง คือ ระบบการบริหารจัดการทางดานที่พักอาศัยหรือโรงแรมที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ

สามารถรองรับการเขามาทองเที่ยวของนักทองเที่ยวตางชาติได ซึ่งตามการศึกษาของ (พุทธชาด  

ลุนคํา, 2559, หนา 1-2) ที่ศึกษาถึงจุดแข็งของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย พบวาประเทศไทยเปน

ประเทศที่สําคัญและเปนประเทศยอดนิยมของนักทองเที่ยวตางชาติ อันเปนผลมาจากความไดเปรียบ

ในดานราคาของหองพักที่ถูกกวาประเทศอื่น ๆ และมาตรฐานของหองพักมีความคุมคาเงิน (Value 

for Money) มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน และอยูในอันดับตน ๆ ในกลุมประเทศเอเชียแปซิฟก 
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สามารถรองรับนักทองเที่ยวชาวจีนที่มาทองเที่ยวประเทศไทยเปนลําดับแรกได รองลงมา คือ ฮองกง 

และมาเลเซีย เปนตน รวมไปถึง เมื่อพิจารณาจากกลุมชนชั้นของนักทองเที่ยวชาวจีน จะพบวา ชนชั้น

กลางของชาวจีนเพิ่มขึ้นอยางมาก เนื่องจากเศรษฐกิจภายในของประเทศจีนที่มีศักยภาพ และรัฐบาล

จีนก็ไดมีการจัดทําสายการบินตนทุนต่ํา ที่สามารถพานักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางไปยังตางประเทศได

สะดวกเพิ่มมากข้ึน 

นอกจากนี้ ยังมีปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางเขามา

ทองเที่ยวในประเทศไทย คือ ความสะดวกสบายในการจองโรงแรม คุณภาพของโรงแรม ระบบการ

บริการของโรงแรม นอกจากนั้น ยังมีในสวนของราคา คาใชจาย สถานที่พักที่เปนที่ยอมรับของ

นักทองเที่ยวชาวจีน และตามการศึกษาของ นิศารัตน จิรรุงแสงสถิต (2557, หนา 1) ไดมีการศึกษา

ถึงความสําคัญของเทคโนโลยี และการใชเทคโนโลยีในการทองเที่ยวของชาวจีน พบวา ปจจุบัน

เทคโนโลยี มีศักยภาพและการใชงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น เทคโนโลยียังไดมีการเชื่อมโยงใน

การประกอบธุรกิจ เพื่อทําใหเกิดการติดตอสื่อสารระหวางกันอยางถูกตอง สามารถคนหาขอมูล

ขาวสารตาง ๆ ทําใหเกดิประโยชนแกผูประกอบการ และผูบริโภค ไมวาจะเปนในเรื่องของการเลือก

ซื้อสินคาและบริการผานระบบสื่อสังคมออนไลน หรือการโฆษณาสินคาและบริการผานระบบดังกลาว 

สงผลทําใหเกิดการเขาถึงตัวผูบริโภคมากยิ่งขึ้น และเม่ือพิจารณาจากวัสดุอุปกรณหรือฮารดแวรที่ใช

อยูในปจจุบันจะพบวา ผูบริโภคหรือผูใชงานสวนใหญจะใชผานสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต เปน

เครื่องมือที่มีความสะดวกเพราะสามารถคนควาหาขอมูลไดอยางหลากหลายผานระบบปฏิบัติการ 

ตาง ๆ เชน การหาสถานที่ทองเที่ยว การหารานอาหาร การสอบถามการเดินทางผานระบบ GPS เปน

ตน ซึ่งนักทองเที่ยวชาวจีนที่ไมไดเดินทางมาในลักษณะของทัวร ก็จะใชระบบปฏิบัติการดังกลาวใน

การจองโรงแรม หรือเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ เปนตน 

สําหรับการศึกษาของ พิจาริณี โลชัยยะกูล (2554) มีการศึกษาเกี่ยวกับการใชอัตราการใช

ระบบออนไลนของประชาชนในประเทศจีน พบวาประชาชนชาวจีนมีการใชระบบออนไลนเพื่อการ

เดินทางทองเที่ยวถึงรอยละ 41 รองลงมา คือ คนในกลุมชาติยุโรป คิดเปนรอยละ 27 ตอมา คือ 

อเมริกาเหนือ และตะวันออกกลาง เปนตน การศึกษาดังกลาว มีความสอดคลองกับการศึกษาของ 

พุทธชาด ลุนคํา (2559, หนา 3-4) ที่พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนมีการใชบริการผานระบบออนไลน

จองโรงแรมในประเทศไทยเปนอยางมาก ทําใหอัตราการเขาพัก (Occupancy Rate) ประจําป  

พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้นมาอยูในระดับที่สูง โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร และเมืองทองเที่ยวตาง ๆ เปนตน  

โดยทางโรงแรมเหลานี้ จะมีความพรอมในการใชบริการผานระบบออนไลนจองโรงแรมใหกับ

นักทองเที่ยวตางชาติ และโรงแรมจํานวนไมนอยตางตระหนักและใหความสําคัญกับนักทองเที่ยวชาว

จีน จึงไดมีการจัดทําระบบการใชบริการผานระบบออนไลนจองโรงแรมเปนภาษาจีน เพื่อทําใหเกิด

ความงายตอการใชงานของกลุมนักทองเที่ยวชาวจีนที่ตองการมาจองโรงแรม เปนตน 
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จากการที่นักทองเที่ยวชาวจีนมีการใชระบบออนไลนเพื่อจองโรงแรมดังกลาวขางตน ผูศึกษา

ยังพบวาปจจุบันความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีออนไลนไดมีการปรับปรุงและพัฒนาเขามาสูการ

ใชโทรศัพทแบบ Smart Phone ทีม่ีระบบปฏิบัติการ 2 ระบบใหญ คือ (1) ระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด (Android) และ (2) ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) โดยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

(Android) เปนระบบที่ผูพัฒนาจะทําการเปดเผยขอมูลที่จําเปนของแอพพลิเคชั่นบนมือถือตนฉบับ

เพื่อใหนักพัฒนาสามารถทําการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือตาง ๆ ไดตรงกับความตองการใชของ

ผูใช หรือสามารถนําไปใชเปนแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อเชื่อมตอในการทําธุรกิจ หรือการทํากิจกรรม

ของผูใชโทรศัพทแบบ Smart Phone รวมกันสวนระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) เปน

ระบบปฏิบัติการสําหรับสมารทโฟน (Smartphone) ที่แอปเปลไดมีการพัฒนาเพื่อนํามาใชกับ

โทรศัพทแบบ Smart Phone และมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพียงผูเดียว ซึ่งแอพพลิเคชั่น

บนมือถือจะไมมีขอมูลที่ผูพัฒนามอบใหกับนักพัฒนาไดมีการสรางแอพพลิเคชั่นบนมือถือแตอยางใด  

ประกอบกับการศึกษาถึงสภาพปญหาที่สําคัญของการใชระบบออนไลนเพื่อจองที่พักระบบ

ออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยมีอยูหลายปจจัย ตามการศึกษาของ 

วิธาน เจริญผล (2559) ที่ไดศึกษาถึงปจจัยตาง ๆ ที่สงผลตอการใชบริการผานระบบออนไลนในการ

จองโรงแรม และการลดลงของการใชบริการจองโรงแรมออนไลนดังกลาว พิจารณาไดจากยอดการสั่ง

จองหองพักลวงหนาผานระบบออนไลนของโรงแรม มีอยูเพียงรอยละ 28 แตกตางกับปที่ผานมา

ประมาณรอยละ 6 โดยสัญญาณเหลานี้ทําใหเกิดการวิเคราะหไดวา การสั่งจองโรงแรมผานระบบ

ออนไลนแบบลวงหนาจะลดลงเรื่อย ๆ เพราะปญหาจากการใชงานระบบออนไลนหรือแอพพลิเคชั่น

บนมือถือท่ีโรงแรมหลายแหงไดออกแบบขึ้นมา ไมเปนในลักษณะ เวลาปจจุบัน สงผลทําใหเกิดความ

ผิดพลาด ทําใหเกิดความรูสึกที่ไมดีตอนักทองเที่ยวชาวจีนที่ไมสามารถเขาใชบริการโรงแรมได รวมไป

ถึงความไมเสถียรของระบบออนไลนที่แตละประเทศมีอยู เนื่องจากประเทศไทยมีระบบการใหบริการ

ความเร็วของระบบออนไลนที่คอนขางชาเมื่อเทียบกับหลายประเทศ เปนตน 

นอกจากนี ้ณัฐภรณ เหลืองพิพัฒน (2558, หนา 2-4) ไดศึกษาปญหาของการใชบริการผาน

ระบบออนไลนจองโรงแรม สามารถสรุปไดวา (1) ในขั้นตอนของการจอง จะตองมีการวางเงินมัดจํา

ผานระบบการชําระเงินตาง ๆ หรือผานระบบบัตรเครดิตแอพพลิเคชั่นบนมือถือบางประเภท ยังไมมี

ระบบการรองรับนี้ และนักทองเที่ยวชาวจีนบางรายที่ไมมีระบบบัตรเครดิตแบบขามชาติ ทําใหไม

สามารถใชบริการผานระบบออนไลนจองโรงแรมได และ (2) ความนาเชื่อถือของโรงแรมที่ใหบริการ 

โดยแอพพลิเคชั่นบนมือถือไมไดมีการบอกขอมูลของโรงแรมอยางละเอียด และครอบคลุม ทําให

นักทองเที่ยวตางชาติไมมีขอมูลวาโรงแรมในบริเวณสถานที่ทองเที่ยวที่ตนเองตองการเดินทางมา

ทองเที่ยวมีโรงแรมอะไรบาง จึงไดติดตอบริษัททัวร หรือติดตอสอบถามจากผูที่เคยเดินทางมา

ทองเที่ยวกอนหนา หรือศึกษาจากนิตยสาร และขอมูลทางการทองเที่ยวตาง ๆ ที่มีการแนะนําโรงแรม 
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นักทองเที่ยวชาวตางชาติจํานวนไมนอยไดรับขอมูลที่ไมถูกตอง ขาดความนาเชื่อถือ เชน การบอกปาก

ตอปากทางระบบออนไลน หรือ E-WoM เปนตน สงผลทําใหการใชระบบแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อ

การจองโรงแรมผานระบบออนไลน มีอัตราสวนที่ลดลง และนักทองเที่ยวชาวจีนไดไปใชบริการใน

แบบลักษณะของการทองเที่ยวกับกลุมทัวรเพิ่มมากยิ่งข้ึน  

จากที่มาและสภาพปญหาดังกลาว ทําใหผูศึกษามีความตองการที่จะทําวิจัย เรื่อง การเลือก

แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักระบบออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเท่ียวประเทศ

ไทย เนื่องจากนักทองเที่ยวชาวจีนเปนกลุมนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศ

ไทยเปนอนัดับตนๆ และจะเพิ่มขึ้นมาอยางมากในอนาคต ซึ่งผูประกอบการโรงแรม จําเปนจะตองมี

การศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวจีนเหลานี้ เพื่อทําใหเกิดการสงเสริมใหนักทองเที่ยวชาวจีน

มาใชบริการผานระบบออนไลนจองโรงแรมใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น และยังจะชวยทําใหเกิดการเอื้อ

ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจโรงแรมใหสูงขึ้น อีกท้ังขอมูลที่ไดรับจากการวิจัย จะสามารถนําไปใชใน

การปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมจองหองพักแบบแอพพลิเคชั่นบนมือถือของโรงแรมตาง ๆ หรือเปน

สวนหนึ่งในการปรับแผนกลยุทธของโรงแรมใหมีประสิทธิภาพ กาวทันตอเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

และทําใหสามารถนําเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนในธุรกิจโรงแรมตอไปในอนาคต 

 

1.2 คําถามในการวิจัย 

 ปจจัยที่จะสงผลตอพฤติกรรมในการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักระบบออนไลน

ของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยคืออะไร 

 

1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1.3.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่แตกตางกันตามปจจัยการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองที่

พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย  

 1.3.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวใน

ประเทศไทย 

 1.3.3 เพื่อศึกษาปจจัยในการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองที่พักออนไลนของ

นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย  

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 ขอบเขตของการศึกษา เรื่อง ปยจัยการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลน

ของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย จะแบงเปน 5 สวน คือ  

 1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา ประกอบไปดวย 
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบดวย 

1) ปจจัยทางดานลักษณะสวนบุคคลของนักทองเที่ยวชาวจีน ไดแก  

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได 

- สถานภาพการสมรส 

2) ปจจัยทางดานพฤติกรรมการจองท่ีพักออนไลน ประกอบไปดวย 

- คาใชจายในการจองหองพักออนไลน 

- รูปแบบหองพักออนไลน 

- ชวงเวลาการจองหองพักออนไลนลวงหนา 

- ชวงเวลาในการใชบริการหองพักออนไลน 

- แหลงขอมูลในการจองหองพักออนไลน 

- บุคคลที่เขามาใชบริการหองพักออนไลน 

- ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจจองหองพักออนไลน 

- วิธีการชําระเงินในการจองหองพักออนไลน 

- แอพพลิเคชั่นบนมือถือท่ีใช   

- ระบบปฏิบัติการที่ใช 

1.4.2 ตัวแปรตาม (Dependent variables) คือ การเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่

พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย 

- มีความนาเชื่อถือของแอพพลิเคชั่นบนมือถือ 

- มีเสถียรภาพของแอพพลิเคชั่นบนมือถือ 

- ความรวดเร็วในการรับสงขอมูลระหวางประเทศของแอพพลิเคชั่นบนมือถือ  

- การใชภาษาที่เขาใจงายของแอพพลิเคชั่นบนมือถือ 

- การใชงานงายของแอพพลิเคชั่นบนมือถือ 

1.4.3 ขอบเขตดานประชากร คือ นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศ

ไทย จํานวน 7,934,791 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2560) 

1.4.4  ขอบเขตดานกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดิน

ทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย จํานวน 400 คน โดยใชวิธีการคํานวณจากวิธีการสุมตัวอยางของ

ทาโร ยามาเน ที่ความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 และมีความเชื่อมั่นที่รอยละ 95  
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1.4.5  ขอบเขตดานสถานที่ ประกอบไปดวย 

- วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

- พระบรมมหาราชวัง 

- เซ็นทรัลเวิลด 

- พิพิธภัณฑบานไทย จิม ทอมปสัน 

- ถนนเยาวราช 

สถานที่ทองเที่ยวเหลาดังกลาวนี้ ไดมีการจัดอันดับจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มีการให

คําแนะนํากับนักทองเที่ยวตางชาติที่ไมใชกลุมทัวรวาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวตางชาติ

รวมถึงชาวจีนเดินทางมาทองเที่ยวมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร (ทาอากาศยานสุวรรณภูม,ิ 2560) 

 1.4.6  ขอบเขตดานระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ เริ่มตนจากเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 
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1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ตารางที ่1.2: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
  

ลักษณะสวนบุคคล 

-  เพศ 

-  อายุ 

-  ระดับการศึกษา 

-  อาชีพ 

-  รายได 

-  สถานภาพการสมรส 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือ 

เพื่อจองที่พักออนไลนของ

นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา

เที่ยวประเทศไทย  

 

- ความนาเชื่อถือของ แอพพลิเคชั่น 

- ระบบแอพพลิเคชั่นที่มีเสถียรภาพ 

- ความรวดเร็วของแอพพลิเคชั่นใน

การรับสงขอมูลระหวางประเทศ 

- ความชัดเจนของตัวอักษรที่ใช 

- วิธีการใชแอพพลิเคชั่นงายตอการใช

งาน 

พฤติกรรมการจองห้องพกัออนไลน์ 

- คาใชจายในการจองหองพักออนไลน 

- รูปแบบหองพักออนไลน 

- ชวงเวลาการจองหองพักออนไลนลวงหนา 

- ชวงเวลาในการใชบริการหองพักออนไลน 

- แหลงขอมูลในการจองหองพักออนไลน 

- บุคคลที่เขามาใชบริการหองพักออนไลน 

- ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจจองหองพักออนไลน 

- วิธีการชําระเงินในการจองหองพักออนไลน 

- แอพพลิเคชั่นบนมือถือท่ีใช 

- ระบบปฏิบัติการที่ใช 
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1.6 สมมติฐานของการวิจัย 

1.6.1 พฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยว

ชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย แตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล จําแนกออกเปน 

1) นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบน

มือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเท่ียวประเทศไทยแตกตางกัน 

2) นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบน

มือถือเพื่อจองที่พกัออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเท่ียวประเทศไทยแตกตางกัน 

3) นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช

แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย 

แตกตางกัน 

4) นักทองเทีย่วชาวจีนที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่น

บนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยแตกตางกัน 

5) นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีรายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่น

บนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยแตกตางกัน 

6) นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีสถานภาพการสมรสแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช

แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย 

แตกตางกัน 

1.6.2 นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีพฤติกรรมการจองหองพักออนไลนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการ

เลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยว

ประเทศไทย แตกตางกัน จําแนกออกเปน 

1) พฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองที่พักออนไลนของ

นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย แตกตางกันตามคาใชจายในการจองหองพัก 

2) พฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองที่พักออนไลนของ

นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยแตกตางกันตามรูปแบบหองพัก 

3) พฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองที่พักออนไลนของ

นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย แตกตางกันตามชวงเวลาการจองหองพักออนไลน

ลวงหนา 

4) พฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองที่พักออนไลนของ

นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย แตกตางกันตามชวงเวลาในการใชบริการหองพัก 

5) พฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองที่พักออนไลนของ

นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย แตกตางกันตามแหลงขอมูลในการจองหองพัก 
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6) พฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองที่พักออนไลนของ

นักทองเทีย่วชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย แตกตางกันตามบุคคลที่เขามาใชบริการหองพัก 

7) พฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองที่พักออนไลนของ

นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย แตกตางกันตามผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

8) พฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองที่พักออนไลนของ

นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย แตกตางกันตามวิธีการชําระเงิน 

9) พฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองที่พักออนไลนของ

นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย แตกตางกันตามแอพพลิเคชั่นบนมือถือท่ีใช 

10) พฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของ

นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย แตกตางกันตามปฏิบัติการที่ใช 

 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 

1.7.1 การเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่

เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย หมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรมและความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาว

จีนที่มีตอการจองที่พักออนไลนในชวงที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย โดยมีการกําหนดตัวแปร

ที่ใชเพื่อทําการศึกษา คือ ปจจัยทางดานลักษณะสวนบุคคล ปจจัยทางดานพฤติกรรมการจองหองพัก

ออนไลน และปจจัยทางดานการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองหองพักออนไลน เปนตน 

1.7.2 นักทองเที่ยวชาวจีน หมายถึง บุคคลสัญชาติจีน เชื้อสายจีน และมีภูมิลําเนาอยูใน

ประเทศจีน มีการเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย 

1.7.3 พฤติกรรมการจองหองพักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีน หมายถึง การกระทําหรือ

การแสดงออกของนักทองเที่ยวชาวจีนที่ทําการเลือกหองพักออนไลน โดยแบงออกเปนคุณลักษณะ

ตาง ๆ ประกอบไปดวย (1) คาใชจายในการจองหองพักออนไลน (2) รูปแบบหองพักออนไลน   

(3) ชวงเวลาการจองหองพักออนไลนลวงหนา (4) ชวงเวลาในการใชบริการหองพักออนไลน  

(5) แหลงขอมูลในการจองหองพักออนไลน (6) บุคคลที่เขามาใชบริการหองพักออนไลน (7) ผูมี

อิทธิพลในการตัดสินใจจองหองพักออนไลน (8) วิธีการชําระเงินในการจองหองพักออนไลน 

1.7.4 การเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลน หมายถึง การตัดสินใจเลือกใช

แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีน โดยพิจารณาจากปจจัยที่สําคัญ 

ประกอบไปดวย ความนาเชื่อถือของแอพพลิเคชั่นบนมือถือ, ระบบแอพพลิเคชั่นบนมือถือท่ีมี

เสถียรภาพ, ความรวดเร็วของแอพพลิเคชั่นบนมือถือในการรับสงขอมูลระหวางประเทศ, ความชัดเจน

ของตัวอักษรที่ใช และวิธีการใชแอพพลิเคชั่นบนมือถืองายตอการใชงาน 
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1.7.5 แอพพลิเคชั่นบนมือถือ หมายถึง โปรแกรมที่ใชในการอํานวยความสะดวก และในการ

ทํางานที่ถูกออกมาสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ในรูปแบบของแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ซึ่งไดแก 

แอพพลิเคชั่นบนมือถือสําหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด และแอพพลิเคชั่นบนมือถือสําหรับระบบ

ปฏิบัติ iOS เปนตน ซึ่งในการวิจัยนี้ จะใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือ คือ Ctrip, Qunar และ Tuniu ซึ่ง

เปนแอพพลิเคชั่นบนมือถือสําหรับการจองที่พักออนไลน และเปนแอพพลิเคชั่นบนมือถือบนมือถือท่ี

คนจีนนิยมใชมากท่ีสุด 

 

1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.8.1 ไดทราบถึงผลการศึกษาปจจัยทางดานลักษณะสวนบุคคลตอการเลือกแอพพลิเคชั่น

บนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย  

 1.8.2 ไดทราบถึงผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักระบบ

ออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย 

 1.8.3 ไดทราบถึงผลการศึกษาปจจัยในการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พัก

ออนไลนของนักทองเทีย่วชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย  

 1.8.4 ผูประกอบการและบุคคลทั่วไป ไดทราบถึงแนวทางในการสงเสริมการใชแอพพลิเคชั่น

บนมือถือเพื่อทําใหเกิดประโยชนตอการจองหองพักออนไลน และยังสามารถนําไปเปนแนวทางในการ

ตอยอดแผนกลยุทธ หรืองานวิจัยตอในอนาคตได 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาถึงการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่

เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย ผูศึกษาจะดําเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ประกอบไปดวย  

2.1 แนวคิดลักษณะทางดานประชากรศาสตร 

2.2 แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภคตอการตัดสินใจซื้อ  

2.3 แนวคิดพฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวจีน 

2.4 แอพพลิเคชั่นบนมือถือ 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 แนวคิดลักษณะทางดานประชากร 

ภัทรดนัย พิริยะธนภัทร (2558, หนา 17) ไดใหความหมายของลักษณะประชากร หมายถึง 

ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกมาในหลายลักษณะ เชน เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ

การศึกษา และรายไดเฉลี่ยที่บุคคลนั้นไดรับ ปจจัยเหลานี้มีความสําคัญที่จะทําใหผูประกอบการ 

เจาของรานคา รวมไปถึงผูดําเนินธุรกิจตาง ๆ สามารถนําไปใชเปนสวนหนึ่งของการจัดทําแผนการ

ตลาดไดในอนาคต 

ภาวิณี กาญจนาภา (2558, หนา 105-106) ไดใหความหมายของขอมูลเชิงประชากร 

หมายถึง คุณลักษณะของประชากรที่นักการตลาด ไดมีการกําหนดขึ้นมา สามารถจําแนกไดตามขนาด 

ตามการกระจายของประชากร ตามลักษณะและโครงสรางของประชากร หรือการแบงอยางงายโดย

จําแนกเปนเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได สถานภาพการสมรส เปนตน อีกทั้งการศึกษา

ประชากรศาสตร จะมีผลทําใหนักการตลาดสามารถทําความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมในการซื้อ

ผลิตภัณฑของผูบริโภคได นอกจากนี้ยังจะเปนประโยชนทําใหสามารถนําเสนอขอมูลขาวสาร โดยการ

โฆษณาประชาสัมพันธผลิตภัณฑ ใหมีความเหมาะสม และตรงกับกลุมเปาหมายที่เปนลูกคาระดับ 

ตาง ๆ ได และยังสามารถกําหนดตัวแปรทางดานประชากร ไดอีกหลากหลายรูปแบบ ดังการนําเสนอ

ตอไปนี้  

1) การแบงตามขนาดและการกระจายของประชากร สําหรับการแบงประชากรในลักษณะนี้ 

สามารถแบงออกเปนหลายประเภท เชน กลุมประชากรเมือง ประชากรในชนบท หรือจะสามารถแบง

ไดตามลักษณะของที่ตั้งจํานวนประชากร เชน กลุมประชากรในเมืองหลวงที่มีการกระจุกตัวรวมกัน

ของประชากรอยางหลากหลาย ไมวาจะเปนประชากรที่มาจากสังคมชนบท ประชากรที่เปนนักศึกษา
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ในบริเวณหอพักขนาดใหญโดยรอบสถานศึกษา หรือมหาวิทยาลัยตาง ๆ เปนตน โดยกลุมประชากรนี้

จะมีคุณลักษณะที่คลายคลึงกัน เนื่องจาก จะมีความคิดเห็นและการรับรูในสิ่งที่ตนเองชื่นชอบ

ใกลเคียงกัน หรือมาจากภูมิลําเนาที่คลายคลึงกัน เปนตน  

2) การแบงประชากรตามเพศ มีความสําคัญอยางมากตอการทําการตลาดของนักการตลาด

ทั่วไป โดยเพศชายและเพศหญิง จะมีความแตกตางกันในการใชผลิตภัณฑในแทบทุกดาน เพราะมี

ความแตกตางกันในการวิเคราะห การพิจารณาถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑแทบทั้งสิ้น เชน เพศชาย

จะมุงใหความสําคัญกับผลิตภัณฑที่อยูในกลุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล เครื่องกีฬา เครือ่งคอมพิวเตอร 

เปนตน สวนเพศหญิง จะใหความสําคัญกับผลิตภัณฑท่ีเปนในเรื่องของความงาม การดูแลรักษา

ผิวพรรณ การดูแลรักษาบาน การชอบรับชมละครโทรทัศน และการไดรับสวนลดเงินลด หรือบัตร

สินเชื่อตาง ๆ เปนตน  

3) การแบงประชากรตามอาชีพ อาชีพเปนปจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวพันกับปจจัยทางดาน

ประชากรศาสตรหลายดาน เนื่องจากอาชีพมีผลมาจากการศึกษาของบุคคล และอาชีพจะทําใหวิถี

ชีวิตในการดํารงชีวิตของบุคคลแตละคนนั้นแตกตางกันไป เชน นักธุรกิจมีความแตกตางกับครูอาจารย

ในเรื่องของการแตงกาย เปนตน  

4) การแบงประชากรตามระดับการศึกษา เปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญที่จะนําไปสูการกําหนด

อาชีพและรายไดของกลุมประชากร โดยระดับการศึกษาที่ดีสวนใหญจะไดรับการประกอบอาชีพที่ดี  

มีรายไดท่ีคอนขางสูง และกลุมเหลานี้จะเปนกลุมที่นักการตลาดใหความสําคัญเปนลําดับตนๆ  

5) การแบงประชากรตามระดับอายุ โดยอายุเปนตัวแปรที่สําคัญ เนื่องจากอายุจะสามารถบง

บอกถึงลักษณะการเลือกผลิตภัณฑของกลุมผูบริโภคไดมากที่สุด เชน กลุมวัยรุนที่มีอายุตั้งแต  

13 - 18 ป จะเปนกลุมที่มีการแตงตัวตามแฟชั่นแบบวัยรุน มีการรับประทานอาหารแบบวัยรุน 

ยกตัวอยางการเลือกรับประทานอาหารแบบปงยาง สวนกลุมอายุที่อยูในวัยทํางาน ก็จะมีการเลือก

ผลิตภัณฑที่แตกตางกับวัยรุน ไมวาจะเปนในสวนของการซื้อรถยนต การซื้อผลิตภัณฑสําหรับตกแตง

บาน หรือการเลือกซื้อผลิตภัณฑสําหรับบุคคลในครอบครัว เปนตน  

6) การแบงประชากรตามระดับรายได ซึ่งก็ถือไดวา รายไดเปนตัวแปรที่สําคัญอีกตัวแปรหนึ่ง 

และเปนตัวแปรที่มีผลตอการซื้อผลิตภัณฑมากท่ีสุด เพราะรายไดที่มากกวา ยอมมีทางเลือกในการซื้อ

ผลิตภัณฑที่มากกวาผูที่มีรายไดที่จํากัด 

จากการศึกษาดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา ปจจัยทางดานประชากร เปนปจจัยที่จะทํา

ใหผูทําการตลาด สามารถแบงกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางถูกตอง และยังสามารถทําการเลือก

นําเสนอผลิตภัณฑตาง ๆ ที่เหมาะสมกับลูกคาแตละรายได เพื่อทําใหตรงกับความตองการของลูกคา

ไดมากท่ีสุด 
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2.2 แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภคตอการตัดสินใจซื้อ 

2.21 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 

กนกวรรณ โสภักดี (2559) ไดสรุปความหมายของคําวาพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง 

พฤติกรรมที่ผูบริโภคที่ไดมีการแสดงออกมา เชน การแสวงหาผลิตภัณฑ การซื้อผลิตภัณฑ การ

ประเมินผลวาผลิตภัณฑนั้นทําใหเกิดความพึงพอใจหรือไม หรือผลิตภัณฑใดเปนสินคาบริการที่

สามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคใหอยูในระดับใด โดยแนวคิดนี้ จะมีองคประกอบท่ี

สําคัญหลายประการ ไดแก ผูบริโภคคือใคร ทําไมผูคนจึงซื้อ ผูบริโภคซื้อท่ีไหน ผูบริโภคซื้อเม่ือใดและ

ผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑบอยครั้งเพียงใด เปนตน 

กฤษฎี เทียนชนะไชยา (2557) ไดสรุปความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การ

ประพฤติปฏิบัติที่ผูบริโภคแตละคน จะมีพฤติกรรมในการเขามาซื้อผลิตภัณฑเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่ควร

จะมีความตองการ โดยแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคนี้ จะมีองคประกอบที่สําคัญอยูหลายสวน 

เชน กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ กระบวนการในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ และการคิดวิเคราะห

ถึงความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ เปนตน 

กัลยา กมลรัตน (2553) ไดสรุปความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมหรือ

การปฏิบัติที่ผูบริโภคไดแสดงออกมา หรือการทําใหเกิดปฏิกิริยาตาง ๆ ในลักษณะของความรูสึกนึก

คิด ที่จะสงผลทําใหผูบริโภคเหลานั้น เกิดพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑ  

ภัทรดนัย พิริยะธนภัทร (2558, หนา 17-18) ไดสรุปความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 

หมายถึง การศึกษาถึงองคประกอบที่สําคัญของผูบริโภคดวยการแบงกลุมผูบริโภคออกเปนสวนตาง ๆ 

เชน เพศของผูบริโภค อายุของผูบริโภค ระดับการศึกษาของผูบริโภค และปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ เปน

ตน อันจะสงผลทําใหเกิดการนําไปสูศึกษาถึงการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคตอไป  

ภาวิณี กาญจนาภา (2558, หนา 2-3) ไดสรุปความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง 

พฤติกรรมผูบริโภคที่เกิดขึ้นมาจากความคิด ความรูสึก และประสบการณท่ีตนเองเคยไดรับมา สงผล

ทําใหผูบริโภคเกิดการกระทําหรือเกิดการตัดสินใจที่แตกตางกันในการซื้อผลิตภัณฑ นอกจากนี้ ความ

แตกตางทางดานสถานภาพสวนบุคคลของผูบริโภค เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 

สถานภาพการสมรส และปจจัยอื่น ลวนแตมีผลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแทบทั้งสิ้น ประกอบกับ

ในการศึกษาในสวนของการดําเนินการทางการตลาดของกลุมผูคา จะตองมีการศึกษาพฤติกรรม

ผูบริโภคในเชิงลึก โดยใชองคประกอบที่สําคัญในหลายดาน เชน การศึกษาถึงคุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑ ลักษณะของบรรจุภัณฑ อิทธิพลของราคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค นอกจากนี้

การศึกษาถึงเทคนิคและวิธีการสงเสริมการตลาดที่ดี ลวนแตเปนปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหเกิดการ

ตอบสนองตอพฤติกรรมผูบริโภคสูงสุด 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550) ไดสรุปความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การประพฤติ

ปฏิบัติที่ผูบริโภคแตละคน จะตองทําการศึกษาถึงจุดเดนในผลิตภัณฑตาง ๆ โดยผูบริโภคจะทําการคิด

วิเคราะหวาผลิตภัณฑที่จะซ้ือ เปนผลิตภัณฑอะไร มีราคาเทาใด มีความเหมาะสมและประโยชนตอ

ตนเองอยางไร ซึ่งกระบวนการเหลานี้ จะเปนกระบวนการที่จะนํามาสูการประมวลผลในการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑตาง ๆ ของผูบริโภคได  

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546 อางใน กัลยา กมลรัตน, 2553, หนา 19-20) ไดให

ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การแสดงออกของผูบริโภคในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ

การคิดวิเคราะห การหาเหตุผลที่สําคัญที่จะทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของบุคคล และ

หลังจากนั้นผูบริโภคจะประเมินวา การซื้อผลิตภัณฑมีผลเปนอยางไร และสงผลทําใหจะทําการซื้อซํ้า

หรือไมซื้อซ้ําในอนาคตได  

จากความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคดังกลาวขางตน ทําใหผูศึกษาสามารถสรุปไดวา 

พฤติกรรมผูบริโภคเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่องคกรธุรกิจ พอคา แมคา หรือผูดําเนินการทาง

การตลาดจะตองมีการทําความเขาใจ และจะตองมีการศึกษาใหลึกซึ้ง เพราะพฤติกรรมผูบริโภค เปน

การแสดงออกมาในเรื่องของความรูสึกนึกคิด ความรูสึกพึงพอใจตอผลิตภัณฑ รวมไปถึงการแสดงออก

ถึงความตองการที่ผูบริโภคมีตอผลิตภัณฑ หากผูประกอบการ และผูดําเนินการทางการคาที่ไดกลาว

มา สามารถจัดหาผลิตภัณฑผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับผูบริโภคในแตละเพศแตละวัย มีการกําหนด

ราคาที่ดี มีการใชเครื่องมือทางการตลาดที่ถูกตอง และใชเทคนิควิธีเพื่อทําการสงเสริมการตลาด ก็จะ

ทําใหสามารถตอบสนองตอพฤติกรรมผูบริโภคไดสูงสุด 

2.2.2 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 

วิชิต อูอน (2560) ไดมีการศึกษาพฤติกรรมที่ผูบริโภคตอการซื้อผลิตภัณฑแตละครั้ง จะมี

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีองคประกอบที่สําคัญ เชน ความจําเปนในการใชผลิตภัณฑ 

การคนหาหรือการเลือกผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับผูบริโภค การเลือกผลิตภัณฑหรือผลิตภัณฑที่จะ

นํามาสูการตอบสนองและความตองการของผูบริโภค และทายที่สุดคือความพึงพอใจในการใช

ผลิตภัณฑ ซึ่งจะสงผลตอการตัดสินใจซื้อซ้ําครั้งตอไปในอนาคต และจะมีองคประกอบที่สําคัญ   

3 ประการ คือ ขั้นตอนกอนการซื้อ ขั้นตอนระหวางซื้อ และข้ันตอนภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ  

จากการศึกษาถึงความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคดังกลาว มีความสอดคลองกับการศึกษา

ของ Solomon (2013, p. 32 อางใน ภาวิณี กาญจนาภา, 2558) ที่ไดมีการศึกษาและไดมีการ

จัดแบงขั้นตอนของพฤติกรรมผูบริโภคที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อออกเปนขั้นตอนตาง ๆ ดังตอไปนี้  

1) ขั้นตอนกอนการซื้อ ขั้นตอนที่ผูบริโภคจะทําการศึกษาคนควาหาขอมูลตาง ๆ  

ผานสื่อทุกประเภท เชน สื่อระบบออนไลน สื่อสังคมออนไลน สื่อสิ่งพิมพ หรือแมกระทั่งสื่อบุคคลจาก

ผูที่เคยใชผลิตภัณฑมาแลว เพื่อหาขอดีและขอเสียของผลิตภัณฑที่ผูบริโภคกําลังจะซ้ือ  
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2) ขั้นตอนการซื้อ เปนขั้นตอนที่ผูบริโภคมีการตัดสินใจแลววาจะทําการซื้อ

ผลิตภัณฑ และดําเนินการซื้อผลิตภัณฑ  

3) ขั้นตอนภายหลังการซื้อ เปนขั้นตอนท่ีผูบริโภคมีการซื้อและใชผลิตภัณฑ

เรียบรอยแลว โดยในขั้นตอนนี้ผูบริโภคจะทําการประเมินผลวาผลิตภัณฑที่ตนเองไดเลือกซื้อนั้น  

มีความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยูในระดับใด ซึ่งสงผลทําใหเกิดอะไรการซื้อซํ้าหรือไมซื้อซํ้าใน

อนาคตได  

นอกจากนี้ ตามการศึกษาของ Kardes และ Et Al (2011, p. 71 อางใน ภาวิณี  

กาญจนาภา, 2558) ไดมีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคตอการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ

ออกเปน 5 ขั้นตอน คือ การตระหนักถึงปญหา การคนหาขอมูลขาวสาร การประเมินคาทางเลือก 

การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ เปนตน โดยแตละขั้นตอนจะมีองคประกอบสําคัญ 

ไดแก  

1) การตระหนักถึงปญหา เปนพฤติกรรมผูบริโภคที่ทุกคนจะทราบวาผลิตภัณฑแต

ละประเภทนั้นมีปญหาแตกตางกันอยูแลว ซึ่งปญหานี้สามารถแบงออกเปนหลายปญหาได เชน 

ปญหาทางดานการรับประกันผลิตภัณฑที่ซื้อ ปญหาทางดานการหาสถานที่ซื้อ ปญหาทางดาน

คุณภาพของผลิตภัณฑท่ีซื้อ และปญหาอื่น ๆ เปนตน 

2) การคนหาขอมูลขาวสาร เมื่อผูบริโภคไดมีการรับทราบถึงปญหาของผลิตภัณฑ

แลว ผูบริโภคก็จะทําการศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อทําใหทราบวาปญหาดังกลาวนั้นเปนปญหาที่

เกิดข้ึนเฉพาะตนเพียงคนเดียว หรือเปนปญหาที่เกิดขึ้นกับบุคคลอ่ืนในวงกวางหรือไม แลวบุคคล

เหลานั้นจะมีพฤติกรรมในการแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางไร สงผลทําใหผูบริโภคสามารถนําหลักการ

ดังกลาวมาสูการวิเคราะหและพิจารณาถึงแนวทางการแกไขปญหา หรือการพิจารณาผลิตภัณฑ

ทางเลือกใหมที่มีปญหานอยกวา เปนตน 

3) การประเมินคาทางเลือก สําหรับการประเมินคาทางเลือก จะเปนการประเมินวา 

ผลิตภัณฑที่ผานมาจากข้ันตอนที่ 1 และ 2 เปนอยางไร ถาผลิตภัณฑนั้นมีปญหาอยูคอนขางมาก 

ผูบริโภคก็จะทําการตัดสินใจเลือกระหวางวา จะทําการเลือกซื้อผลิตภัณฑยี่หอนั้น หรือจะไปซื้อ

ผลิตภัณฑยี่หออ่ืน เปนตน  

4) การตัดสินใจซื้อ เปนขั้นตอนที่ผูบริโภคจะทําการตัดสินใจแลววาจะซ้ือผลิตภัณฑ

อะไร ราคาเทาใด ซื้อท่ีไหน และซื้ออยางไร 

5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ เปนขั้นตอนที่ผูบริโภคจะมีการตีความถึงการใชงาน

ของผลิตภัณฑวา มีผลทางดีและทางลบอยางไร มีความพึงพอใจเพียงพอที่จะทําใหสามารถซื้อซ้ําใน

ยี่หอเดิม หรือเปลี่ยนไปซื้อยี่หอใหมหรือไม  
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จากพฤติกรรมผูบริโภคที่สงผลทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อ 5 ประการดังกลาว สามารถนําเสนอ

เปนแผนภาพไดดังตอไปนี้  

 

ภาพที่ 2.1: การเปรียบเทียบขั้นตอนพฤติกรรมการซื้อที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ 

 
 

ที่มา: ภาวิณี กาญจนาภา. (2558). พฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

 
นอกจากนี้ ตามการศึกษาของ Jim (2013, pp. 18-20 อางใน ภาวิณี กาญจนาภา, 2558) 

ไดมีการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมผูบริโภค พบวา จะมีปจจัยที่สําคัญอยู 2 ประการ 
ประกอบดวย  

1) ปจจัยทางจิตวิทยา เปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่มีสวนเกี่ยวของกับ
แรงผลักดัน และแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑของผูบริโภค ซึ่งเปนผลมาจากการที่ผูบริโภคมีการ
กําหนดเปาหมายของสิ่งที่ตนเองมีความตองการจากผลิตภัณฑ รวมไปถึงจากการที่ผูบริโภคไดมีการ
ตระหนักรับรูถึงคุณคาของผลิตภัณฑ ประสบการณในการใชผลิตภัณฑ และทัศนคตติาง ๆ ที่สงผลตอ
ผลิตภัณฑ เปนตน 

2) ปจจัยทางดานสังคม เปนปจจัยที่เก่ียวของกับบทบาททางสังคมท่ีผูบริโภคคนนั้น 

มีการดํารงอยู เชน (1) กลุมอางอิง คือ ผูบริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ที่

แตกตางกันไปแตละคน (2) กลุมของครอบครัว ไมวาจะเปนกลุมครอบครัวเดียว หรือกลุมครอบครัว

แบบเครือญาติ (ครอบครัวใหญ) (3) ชนชั้นทางสังคม (4) วัฒนธรรมของสังคมแตละคนที่มีความ
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แตกตางกันไป (5) บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง และ (6) ภาพลักษณเกี่ยวกับตนเอง

ที่คนในสังคมไดมีการมอง  

จากการศึกษาของ Jim (2013, pp. 18-20 อางใน ภาวิณี กาญจนาภา, 2558) สามารถ

นําเสนอไดเปนแผนภาพตอไปนี้  

 

ภาพที่ 2.2: ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภค 

 
 

ที่มา: ภาวิณี กาญจนาภา. (2558). พฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

 

สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค ตามการศึกษาของ เฉลิมเกียรติ สูงสวาง 

(2552, หนา 9-13) ไดมีการสรุปวา พฤติกรรมผูบริโภคเปนพฤติกรรมที่ไดแสดงออกมาอันเปนผลมา

จากสาเหตุที่สําคัญอยู 3 ประการ ไดแก  

ปจจัยทางจิตวิทยา 

- แรงผลักดันและแรงจูงใจในการซ้ือ 

- เปาหมายในการซ้ือ 

- การรับรูคุณคาของผลิตภณัฑ 

- บุคลิกภาพของผูบรโิภค 

- ทัศนคติของตนเองท่ีมีตอผลิตภณัฑ 

- การเรียนรูตอผลิตภัณฑ 

- ทัศนคติ 

ปจจัยสังคมวิทยา 

- กลุมอางอิง 

- ครอบครัว 

- ชนช้ันทางสังคม 

- วัฒนธรรม 

- บทบาท 

- ภาพลักษณเก่ียวกับตนเอง 

พฤติกรรมของผูบริโภค 
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1) สาเหตุจากความตองการของมนุษยที่มีตอความตองการเพื่อใหไดมาตอผลิตภัณฑ 

2) สาเหตุจากการที่มนุษยไดรับสิ่งเราเขามา เชน สิ่งเราจากสถานภาพสังคม ความ

ตองการสวนบุคคล หรือบุคคลรอบขาง เปนตน 

3) สาเหตุจากการที่มนุษยมีความตองการที่จะทําใหตนเองบรรลุถึงเปาหมาย โดย

มนุษยจําเปนจะตองอาศัยพ้ืนฐานอยางนอย 4 ปจจัย ไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และยา

รักษาโรค เพื่อทําใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขได  

สาเหตุทั้ง 3 ประการนี้ จะทําใหมนุษยมีการเลือกซื้อผลิตภัณฑตาง ๆ เพื่อทําใหมนุษย

สามารถตอบสนองตอความตองการพื้นฐานของตนเองได อีกท้ังผลิตภัณฑยี่หอตราสินคาตาง ๆ จะ

สามารถทําใหมนุษยแสดงออกถึงสถานะทางสังคม บุคลิกภาพท่ีดี การนําผลิตภัณฑไปใชประโยชนใน

ดานตาง ๆ เปนตน ดังนั้น ตามการศึกษาของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2546, หนา 193) ที่มีการกําหนด

ปจจัยที่สําคัญ 7 ประการ พฤติกรรมผูบริโภคที่ไดทําการแปลขอมูลมาจาก Kotler (2006) เรียกวา  

หลัก 6w1h คือ Who? What?, Why?, Who?, When?, Where? และ How? โดยมีรายละเอียดที่

สําคัญ ดังตอไปนี้  

1) กลุมเปาหมายที่จะซ้ือผลิตภัณฑคือใคร (Who) โดยกลุมเปาหมายจะสามารถแบง

ออกเปนกลุมเปาหมายตามลักษณะของประชากร ยกตัวอยางเชน เพศชายและเพศหญิง อายุของกลุม

ประชากรศาสตร ระดับการศึกษา ประเภทของอาชีพ ระดับของรายได ประเภทของสถานภาพการ

สมรส และยังมีปจจัยอื่นอีกมากมาย  

2) ผูบริโภคมีความตองการซื้อผลิตภัณฑอะไร (What) ซื้อผลิตภัณฑในปจจุบันนี้ 

ผลิตภัณฑบางประเภทจะมีความแตกตางกันในระดับนอย หรือแทบจะไมมีความแตกตางกันเลย  

ทั้งในสวนของราคา คุณภาพของผลิตภัณฑ คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ เปนตน ถึงแมวาจะมี

ความแตกตางกันในสวนของลักษณะยี่หอตราสินคาก็ตาม  

3) ทําไมผูบริโภคถึงตองซื้อผลิตภัณฑ (Why) เนื่องจากในขอท่ี 2 คุณภาพและ

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ จะมีความแตกตางกันเพียงเล็กนอย แตผูบริโภคก็จะตองมีเหตุผลวาทําไม

ถึงตองมีการเลือกผลิตภัณฑในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยเหตุผลวาทําไมผูบริโภคตองเลือกซื้อ 

ผูประกอบการรานคาจะตองทําการศึกษาและสอบถามเพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจน และนําไปสูการเก็บ

รวบรวมขอมูลที่สําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑตอไป  

4) บุคคลใดที่มีอิทธิพลในการชวยตัดสินใจซื้อใหกับผูบริโภค (Who) โดยบุคคลที่

เกี่ยวของนี้ มีอยูหลายรูปแบบ เชน บิดามารดา ผูปกครอง ครู อาจารย เพื่อนรวมงาน หรือบุคคลรอบ

ขาง และบุคคลในครอบครัวตาง ๆ ลวนแตมีอิทธิพลในการทําใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑแทบทั้งสิ้น ยกตัวอยางเชน กลุมประชากรที่เปนวัยรุน การไดรับอิทธิพลการซื้อผลิตภัณฑมา

จากผูปกครอง และเพ่ือน เปนตน  
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5) ชวงเวลาที่ผูบริโภคมีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ (When) โดยชวงเวลาเปนปจจัยที่

สําคัญประการหนึ่งของผลิตภัณฑหลายประเภท ยกตัวอยางเชน ในชวงกิจกรรมวันวาเลนไทน จะมี

ผลิตภัณฑจําหนายที่แสดงออกถึงความรักกับคนรักของตน โดยผลิตภัณฑรูปแบบนี้ หากไมไดจําหนาย

ชวงวันวาเลนไทน คือ ชวงเทศกาลแสดงความรัก ผลิตภัณฑก็จะมียอดขายที่ลดลง เพราะผูบริโภค

ไมไดใหความสนใจ เปนตน  

6) สถานที่ที่ผูบริโภคไปทําการเลือกซื้อผลิตภัณฑ (Where) ปจจัยนี้เปนปจจัยที่

สําคัญอีกประการหนึ่ง เนื่องจากสถานที่ในการจําหนายผลิตภัณฑ หากอยูในพื้นที่ท่ีเหมาะสม มี

ผูบริโภคอยูเปนจํานวนมาก หรืออยูในแหลงชุมชน ผูบริโภคจะไดสามารถเดินทางเขามาซื้อผลิตภัณฑ

ไดอยางสะดวก และหากผลิตภัณฑมีการจัดแบงกลุมหรือโซนอยางชัดเจน ก็จะทําใหเกิดเปนแหลง

รวมกลุมผูบริโภคที่มีความสนใจใกลเคียงกัน มารวมกลุมกันเพื่อซื้อผลิตภัณฑ เปนตน  

7) ผูบริโภคมีวิธีการซื้อหรือผลิตภัณฑอยางไร (How) สําหรับวิธีการซื้อผลิตภัณฑจะ

มีอยูอยางหลากหลายรูปแบบ เชน การซื้อดวยเงินสด การซื้อดวยการชําระผานบัตรเครดิต และ

วิธีการอ่ืน ๆ ผูทําการตลาด จะตองวิเคราะหและพิจารณาถึงคุณลักษณะทางประชากรศาสตรของ

กลุมลูกคาอยางเหมาะสมตามประเภทของผลิตภัณฑหรือบริการ เปนตน  

สําหรับการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคดวยหลัก 6W1H ที่ไดกลาวมาขางตน ทําใหผูศึกษา

สามารถสรุปไดวา หลัก 6W1H เปนหลักการหนึ่ง ที่จะทําใหสามารถแบงประเภทของกลุมเปาหมาย

ออกเปนระบบอยางชัดเจน และจะทําใหทราบวากลุมเปาหมายมีการวางแผนการซื้อสินคาและบริการ

อยางไร มีปจจัยใดบางที่สําคัญ เพื่อสงผลทําใหผูทําการตลาด ผูประกอบการ พอคา แมคา และ

นักการตลาด สามารถนําขอมูลที่ไดรับนี้ไปใชประกอบในการจัดทําแผนกลยุทธที่เหมาะสมกับกลุม

ลูกคาเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต 

 

2.3 แนวคิดพฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวจีน 

2.3.1 พฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวจีน 

พฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวจีน เปนการกระทําหรือการปฏิบัติที่นักทองเที่ยวชาวจีนแตละ

กลุม แตละบุคคลไดมีการแสดงออกมาในรูปแบบตาง ๆ ทั้งพฤติกรรมภายนอกท่ีแสดงออกมาอยาง

เห็นไดชัด หรือพฤติกรรมภายในที่เปนความรูสึกนึกคิด ความชื่นชอบสวนบุคคล ความตองการของ

บุคคล และพฤติกรรมที่แสดงออกมาตามอารมณ เปนตน ซึ่งพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว

ชาวจีนจะมีความแตกตางกันตามลักษณะหรือประเภทของการทองเที่ยว คือ (การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย, 2560, หนา 1-3) 
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1) พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ: (Eco-tourism) เปนการทองเที่ยวที่

นักทองเที่ยวชาวจีนไดมีการเดินทางเขามาทองเที่ยวตามธรรมชาติ หรือมาเพื่อทําการศึกษาศิลปะ 

วัฒนธรรม และเอกลักษณเฉพาะทองถิ่น รวมไปถึงการศึกษาระบบนิเวศที่มีอยูในทองถิ่นนั้น เปนตน 

2) พฤติกรรมการทองเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Educational 

Attraction Standard) เปนการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวชาวจีนจะมาทําการศึกษาถึงศิลปะ และ

วิทยาการตาง ๆ ที่มีอยูในประเทศนั้น ๆ เชน การทองเที่ยวในพิพิธภัณฑเพื่อศึกษาประวัติศาสตร

ทางดานศิลปะและความเปนมาของประเทศ เปนตน 

3) พฤติกรรมการทองเที่ยวทางประวัติศาสตร (Historical Attraction) เปนการ

ทองเที่ยวในลักษณะของการเยี่ยมชมสิ่งกอสรางที่มีความเกาแกทางประวัติศาสตร ไมวาจะเปน

โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร หรือแหลงวัด ศาสนสถานตาง ๆ ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร  

เปนตน 

4) พฤติกรรมทองเที่ยวทางธรรมชาติ: (Natural Attraction) เปนการทองเที่ยวที่

นักทองเที่ยวชาวจีนจะเดินทางไปยังสถานที่ตามธรรมชาติที่มีอยู ไมวาจะเปนการทองเที่ยวภูเขา  

ปาไม น้ําตก ทะเล เปนตน 

5) พฤติกรรมการทองเที่ยวเพื่อนันทนาการ: (Recreational Attraction) เปนการ

ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวชาวจีนจะหาความรื่นเริง หรือทองเที่ยวเพื่อทําการพักผอนทางรางกายและ

จิตใจ เชน การทองเที่ยวในสถานบันเทิง สวนสนุก สวนสัตว หรือสถานที่พิเศษที่มีการจัดทําขึ้น  

เปนตน 

6) พฤติกรรมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) เปนการ

ทองเที่ยวที่มุงศึกษาถึงการแสดงออกทางวัฒนธรรมของชาวบานและชุมชน การทองเที่ยวโดยการไป

พักและใชชีวิตอยูรวมกับชาวบานในชุมชน มีการแตงกายเลียนแบบคนในชุมชน มีการรับประทาน

อาหารรวมกันกับคนในชุมชนตามรูปแบบและวิถีชีวิตชุมชน เปนตน 

7) พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพน้ําพุรอนธรรมชาติ เปนการทองเที่ยวที่

นักทองเที่ยวชาวจีนมุงไปพักผอนเพ่ือทําใหรางกายของตนเองผอนคลาย ตามแหลงน้ําพุรอนท่ีมีอยูใน

ธรรมชาติ เปนตน 

8) พฤติกรรมการทองเที่ยวประเภทชายหาด (Beach Attraction) เปนการ

ทองเที่ยวเพื่อไปเลนน้ํา การอาบแดด หรือการทํากิจกรรมทางน้ําไมวาจะเปนการเลนเจ็ตสกี การเลนส

โนวบอรด หรือการไปรับประทานอาหารทะเลในบริเวณชายหาด เปนตน 

9) พฤติกรรมการทองเที่ยวประเภทน้ําตก เปนการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวชาวจีน

ตองการไปเลนในน้ําตก มีการลองแกง มีการชมนกชมไม มีการสํารวจน้ําตก ตลอดจนการรับประทาน

อาหารที่ตนเองตกไวในบริเวณน้ําตกหรือบริเวณที่ใกลเคียง เปนตน 
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10) พฤติกรรมการทองเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ํา เปนการทองเที่ยวที่

นักทองเที่ยวชาวจีนจะไปรับชมทรัพยากรทางธรรมชาติ รับชมหินงอก หินยอย เปนตน 

จากพฤติกรรมการทองเที่ยวทั้ง 10 รูปแบบดังกลาวขางตนแลว ตามการศึกษาของ ชวัลนุช 

อุทยาน (2560) ไดมีการนําเสนอเก่ียวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวในรูปแบบตาง ๆ เชน การทองเที่ยว

เพื่อเยี่ยมเยือนเพื่อนและญาติพี่นอง (Visiting Friends and Relatives) การทองเที่ยวเชิงธุรกิจ 

(Business Tourism) การทองเที่ยวแบบอิงศาสนา (Religious Tourism) การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ 

(Health Tourism) การทองเที่ยวแบบสวัสดิการ (Social Tourism) การทองเที่ยวเพื่อการศึกษา 

(Educational Tourism) การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) การทองเที่ยวแบบชม

ทิวทัศน (Scenic Tourism) การทองเที่ยวแบบการแสวงหาความสําราญ (Hedonistic Tourism) 

การทองเที่ยวเพื่อเขารวมกิจกรรมหรือทํากิจกรรม (Activity Tourism) และการทองเที่ยวแบบมุง

ความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) 

รวมไปถึงตามการศึกษาของ ณัฐดนัย วัฒนสุภิญโญ (2558, หนา 10-12) ไดมีการนําเสนอ

เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวจีนเพิ่มเติม ในหลายประเด็น คือ  

1) พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวจีนแบบประหยัด (Budget Travelers) 

นักทองเที่ยวชาวจีนลักษณะนี้ จะมีพฤติกรรม คือ เปนบุคคลที่มีระดับรายไดปานกลาง มีการ

ทองเที่ยวในวันหยุด หรือวันที่ตัวเองลาพักผอน  

2) พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวจีนที่ชอบผจญภัย (Adventurous Travelers) 

นักทองเที่ยวชาวจีนลักษณะนี้ จะมีพฤติกรรมรักการผจญภัย ความทาทาย มีความตองการที่จะทํา

กิจกรรมแบบเสี่ยงอันตราย  

3) พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวจีนประเภทเดินทางระหวางวันหยุด 

(Vacationers Travelers) นักทองเที่ยวชาวจีนลักษณะนี้ จะมีพฤติกรรมใชเวลาในการคิดและ

วางแผนวาในวันหยุดครั้งตอไป จะเดินทางไปเท่ียวในสถานที่ใด เปนกลุมที่มีความกระตือรือรนในการ

ทองเที่ยว มีใจรักในการทองเที่ยว 

4) พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวจีนแบบชอบเดินทางโดยใชระยะเวลาเดินทาง

ยาวนาน (Moderates Travelers) นักทองเที่ยวชาวจีนลักษณะนี้ จะเปนผูที่มีรายไดสูง มีความสนใจ

และตองการที่จะทองเที่ยวใหมากที่สุด เพื่อทําใหตนเองไดรับความสุข ไดรับประสบการณ เปนตน 

5) พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวจีนแบบนันทนาการ (Recreational Tourists) 

นักทองเที่ยวชาวจีนลักษณะนี้ จะมีพฤติกรรม คือ เนนการทองเที่ยวที่มีความสนุกสนาน  

6) พฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวจีนแบบชอบทดลอง (The Experimental Tourists) 

นักทองเที่ยวชาวจีนลักษณะนี้ จะมีพฤติกรรมการเขาไปอยูในชุมชนหรือทองถิ่นตาง ๆ แลวพยายาม

ปรับตัวเขาหาคนในทองถิ่นเพ่ือรับรูถึงการกิน การอยู การดํารงชีวิตของคนในทองถิ่น เปนตน 



23 

 

2.3.2 พฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวจีน 

ตามขอมูลของ Hotels.com (2560) ที่ไดมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางของ

นักทองเที่ยวชาวจีน หรือ Chinese International Travel Monitor (CITM) โดยมีบริษัทวิจัยตลาด

ชั้นนําของโลก คือ อิปซอสส (Ipsos) ไดมีการสํารวจพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา

ทองเที่ยวในประเทศไทยมากกวา 3 พันคน รวมไปถึงการสํารวจถึงพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวจีน

จากโรงแรมที่อยูในเครือ จํานวนมากกวา 5,800 แหง ทําใหพบพฤติกรรมการทองเที่ยวของ

นักทองเที่ยวชาวจีน จะมีอยู 5 ลักษณะ คือ  

1) การทองเที่ยวแบบเจาะลึกที่เปนการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวชาวจีน จะทําการ

สํารวจหาสิ่งใหม ๆ ไปสถานที่ทองเที่ยวที่ประเทศจีนไมมี หรือสถานที ่ๆ ไมคอยมีคนเดินทางไป โดย

นักทองเที่ยวชาวจีนเหลานี้ จะเดินทางมาเพียงลําพัง หรือ 2 คน จะมีการเลือกท่ีพักในลักษณะใดก็ได 

ไมจํากัดสถานที่  

2) การทองเที่ยวแบบเปนครอบครัว ที่จะเปนการทองเที่ยวกับบุคคลในครอบครัว 

การทองเที่ยวที่จะตองเนนความสัมพันธกับคนในครอบครัว และมีการเลือกที่พักท่ีสะอาด ปลอดภัย 

เหมาะสมกับบุตรหลานและคนในครอบครัว 

3) การทองเที่ยวเพื่อเปดรับประสบการณ จะเปนการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวชาว

จีนเดินทางไปในพื้นที่ตาง ๆ ที่มีลักษณะเปดประสบการณ หรือสถานที่ ๆ ตนเองตองการ เพื่อหา

ประสบการณเพิ่มเติมในชีวิต เชน ความตองการปนเขา เปนตน และมีการเลือกสถานที่พักไมแนนอน 

แลวแตสถานที่ใหกับตนเอง มีการเลือกสถานที่พักที่มีความสะดวกสบาย มีการตอบสนองตอความ

ตองการของตนเองใหมากท่ีสุด  

 4) การทองเที่ยวแบบเรียบงาย เปนการทองเที่ยวที่จะเนนการตอบสนองความ

ตองการทางอารมณที่จะทําใหนักทองเที่ยวชาวจีนมีความสุขกับการทองเที่ยว และมีการเลือกสถานที่

พักแบบใดก็ได  

นอกจากนี้ ตามการศึกษาของศูนยขอมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปกกิ่ง (2555) พบวา 

จุดประสงคการทองเที่ยวที่ตางประเทศของชาวจีนรอยละ 73 คือ การพักผอน โดยมาจากการสํารวจ

ชาวจีนจํานวนเกือบ 1 พันคน นอกจากนี้ เหตุผลที่สําคัญที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวจีนมาทองเที่ยวใน

ประเทศไทย คือ ประเทศไทยมีสถานที่ทองเที่ยวจํานวนมาก คิดเปนรอยละ 72.8 รองลงมา คือ 

ประเทศไทย มีความปลอดภัย คิดเปนรอยละ 70.4 ตอมา คือ ประเทศไทยมีราคาคาครองชีพ และ

คาใชจายไมแพงจนเกินไป คิดเปนรอยละ 57.5 ตอมา คือ ประเทศไทยมีความสะดวกสบายในการ

ออกซา คิดเปนรอยละ 51.0 ตอมา คือ ประเทศไทยมีสถานที่พักเพียงพอ คิดเปนรอยละ 43.0 ตอมา 

คือ ประเทศไทยมีคนในทองถิ่นที่มีคุณลักษณะเปนมิตร เอื้อไมตรีตอนักทองเที่ยวชาวจีน คิดเปนรอย
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ละ 39.8 ตอมา คือ ประเทศไทยมีระบบการคมนาคมที่สะดวก คิดเปนรอยละ 38.8 และประเทศไทย

มีอากาศที่ดี คิดเปนรอยละ 38.4 เปนตน 

สําหรับการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวจีนจากการวิจัยตามการศึกษาของ น้ําฝน 

จันทรนวล (2559) พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาในประเทศไทย สวนใหญจะมาพักผอน 

มีความตองการที่จะพบเห็นสิ่งแปลกใหม และทองเที่ยวเพื่อผอนคลายความตึงเครียดจากการทํางาน 

ซึ่งเหตุผลที่เลือกประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีระบบการบริการที่ดี มีวัฒนธรรมที่เปน

เอกลักษณ มีทรัพยากรทางการทองเที่ยว เชน ทะเล ปา น้ําตก สภาพภูมิอากาศ และที่ตั้งของ

ประเทศไทยที่อยูไมหางไกลจากประเทศจีนมากนัก ทําใหใชเวลาเดินทางไมนาน สอดคลองกับ

การศึกษาของ อัจฉรา สมบัตินันทนา (2555) ที่ศึกษาถึงพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาว

จีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย พบวา คาใชจายในการทองเที่ยวในประเทศไทยของชาว

จีน จะอยูที่ประมาณ 5,000 หยวนตอคน ที่ใชสําหรับเปนคาที่พัก คาอาหาร คาเครื่องอุปโภคบริโภค 

ตลอดจนคาพาหนะ เปนตน สวนสินคาที่นักทองเที่ยวชาวจีนซื้อมากท่ีสุด จะเปน อัญมณี และ

นักทองเที่ยวชาวจีนจะมาทองเที่ยวประเทศไทยในชวงวันหยุดตามเทศกลาง เชน ในวันดรุษจีน และมี

เหตุผลที่สําคัญตอการเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย คือ (1) สถานที่พักมีสิ่งอํานวยความสะดวก

อยางครบถวน ปลอดภัย (2) คาใชจายที่ไมแพงจนเกินไป (3) สถานที่ทองเที่ยวที่มีอยูเปนจํานวนมาก 

และมีความหลากหลาย เปนตน 

 

2.4 แอพพลิเคชั่นบนมือถอื 

2.4.1 ประเภทของแอพพลิเคชั่นบนมือถือ 

ปจจุบัน แอพพลิเคชั่นบนมือถือไดเขามามีบทบาทอยางมากในการดําเนินธุรกิจทุกประเภท 

โดยตามการศึกษาของบริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (2560) ซึ่งเปนบริษัทที่มีการออกแบบ

และพัฒนาเว็บไซต และแอพพลิเคชั่นบนมือถือจํานวนมาก และมีชื่อเสียง ไดมีการนําเสนอเก่ียวกับ

แอพพลเิคชั่นบนมือถือโดยมีรายละเอียดที่สําคัญ คือ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ: เปนบริการพัฒนาระบบ

แอพลิเคชั่นตาง ๆ รวมถึงมัลติมีเดีย การนําเสนอท่ีใชบนพื้นฐานของอุปกรณในการทํางาน ไมวาจะ

เปน iPad, Android หรือ iOS เปนตน และเพ่ือทําใหเกิดการเชื่อมโยงขอมูลระหวางลูกคาที่ใชบริการ

กับบริษัทที่จําหนายสินคาและบริการรวมกัน อีกทั้งยังเปนระบบที่สามารถทําใหเขาถึงกับกลุมลูกคา

เปาหมายไดทุกเวลา ทุกสถานที่ ซึ่งสามารถนําเสนอเกี่ยวกับระบบแอพพลิเคชั่นบนมือถือตาม

ประเภทตาง ๆ ไดดังตอไปนี้  

1) แอพพลิเคชั่นบนมือถือที่เนนการจําหนายสินคาและบริการในเชิงธุรกิจ 

2) แอพพลิเคชั่นบนมือถือ for Real Estate ที่ใชสําหรับอสังหาริมทรัพย ใชในการ

เก็บขอมูลลูกคา การจอง การขายบาน คอนโด ที่ดิน 
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3) แอพพลิเคชั่นบนมือถือ for Tourism แอพพลิเคชั่นบนมือถือสําหรับการ

ทองเที่ยว โรงแรม บริษัททัวร สามารถดูขอมูล จองที่พักได รวมถึงกลุม MICE ที่สามารถจัดทําระบบ

การลงทะเบียน การชําระเงิน ขอมูลการประชุม สัมมนา นิทรรศการ ยกตัวอยางเชนแอพพลิเคชั่นบน

มือถือท่ีนักทองเที่ยวชาวจีนนิยมใช ซึ่งแอพพลิเคชั่นบนมือถือดานการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวชาวจีน

ใช มีอยูมากมาย แตจะมี 3 แอพพลิเคชั่นบนมือถือหลัก ๆ ที่มีผูใชอยูเปนจํานวนมาก คือ (1) Ctrip  

携程旅行）(2) Qunar （去哪儿旅行）(3) Tuniu（途牛旅游）ซึ่ง 3 

แอพพลิเคชั่นบนมือถือนี้จะใชสําหรับการจําหนายตั๋วรถไฟ ตั๋วเครื่องบิน สามารถทําการจองและ

สํารองที่พักออนไลนได และมีการอํานวยความสะดวกในการใหบริการตอวีซา เพื่อทําใหเกิดการวาง

แผนการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวจีนไดอยางคุมคา และเหมาะสมมากท่ีสุด ซึ่งแอพพลิเคชั่นบน

มือถือแตละประเภท จะมีความแตกตางกัน คือ  

 

3.1) Ctrip  （携程旅行） 

 

ภาพที่ 2.3: ภาพแอพพลิเคชั่นบนมือถือ Ctrip （携程旅行）Google Play 

 

 
 

Ctrip （携程旅行）เปนแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่มีผูใชงานมากกวา 

250 ลานคน และเปนแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่นักทองเที่ยวชาวจีน นิยมใชมากท่ีสุด เพราะมีความ

นาเชื่อถือ มีการบริหารหลักการขายที่มีประสิทธิภาพ และแอพพลิเคชั่นบนมือถือยังมีการสราง

เว็บไซตเพื่อทําใหเกิดการตอบสนองตอความตองการของนักทองเที่ยวชาวจีนที่สามารถใชไดท้ังระบบ

แอพพลิเคชั่นบนมือถือและระบบออนไลนอื่น ๆ มีรายละเอียดตาง ๆ สามารถนําเสนอไดตามเว็บไซต 

คือ http://www.ctrip.com/#ctm_ref=nb_cn_top สวนแอพพลิเคชั่นบนมือถือจะมีลักษณะของ

การใชงาน แบงออกเปน 3 สวนหลัก ๆ คือ (1) การของโรงแรม (Hotels) (2) การของเที่ยวบิน 

(Flights) และ (3) การจองรถไฟ (Trains) สามารถนําเสอนไดตามแผนภาพตอไปนี้ 
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ภาพที่ 2.4: ภาพแอพพลิเคชั่นบนมือถือ Ctrip （携程旅行）Google Play 

 

 
  

3.2) Qunar （去哪儿旅行） 

 

ภาพที่ 2.5: ภาพแอพพลิเคชั่นบนมือถือ Qunar （去哪儿旅行）Google Play 

 

 
 

Qunar （去哪儿旅行）เปนแอพพลิเคชั่นบนมือถือท่ีมีผูใชงาน

จํานวนมากท่ีสุดทั่วโลกมากกวา 750 ลานคน เปนแอพพลิเคชั่นบนมือถือท่ีนักทองเที่ยวชาวจีนมีการ

ใชงานอยูในอันดับที่ 2 และแอพพลิเคชั่นบนมือถือนี้ จะสามารถทําการการคนหาขอมูลตั๋วเครื่องบิน 

ตั๋วรถไฟ โรงแรม สถานที่ทองเที่ยวและบัตรเขาชม เปนตน สวนจุดเดนที่สําคัญ คือ สามารถเลือกจอง
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เที่ยวบินและเปรียบเทียบราคาจากบริษัทตัวแทนทองเที่ยวตาง ๆ ได ยกตัวอยางไดตามแผนภาพ

ตอไปนี้ 

 

  



 

ภาพที่ 2.6: ภาพแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

 

 

3.3)

 

ภาพที่ 2.7: ภาพแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

 

 

Tuniu

ขอมูลการทองเที่ยวที่มีราคาประหยัด มีการแจงเตือนโปรแกรมทัวรราคาพิเศษสําหรับนักทองเที่ยว

ชาวจีนที่ไดมีการลงทะเบียนไว และยังมีระบบการสนทนาผานระบบกับนักทองเที่ยวชาวจีนคนอื่นได 

ตามแผนภาพตอไปนี้  

 

 

ภาพแอพพลิเคชั่นบนมือถือ Qunar （去哪儿旅行）Google Play

 

 Tuniu（途牛旅游） 

ภาพแอพพลิเคชั่นบนมือถือ Tuniu（途牛旅游）Google Play

 

 

Tuniu（途牛旅游）เปนแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่มีจุดเดนในการหา

ขอมูลการทองเที่ยวที่มีราคาประหยัด มีการแจงเตือนโปรแกรมทัวรราคาพิเศษสําหรับนักทองเที่ยว

ชาวจีนที่ไดมีการลงทะเบียนไว และยังมีระบบการสนทนาผานระบบกับนักทองเที่ยวชาวจีนคนอื่นได 
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Google Play 

Google Play 

เปนแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่มีจุดเดนในการหา

ขอมูลการทองเที่ยวที่มีราคาประหยัด มีการแจงเตือนโปรแกรมทัวรราคาพิเศษสําหรับนักทองเที่ยว

ชาวจีนที่ไดมีการลงทะเบียนไว และยังมีระบบการสนทนาผานระบบกับนักทองเที่ยวชาวจีนคนอื่นได 
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ภาพที่ 2.8: ภาพแอพพลิเคชั่นบนมือถือ Tuniu（途牛旅游）Google Play 

 

 
 

4) แอพพลิเคชั่นบนมือถือสําหรับภัตตาคาร รานอาหาร รานไวน นําเสนอ

เมนูอาหารรูปแบบใหม สรางความแตกตางและทันสมัย 

5) แอพพลิเคชั่นบนมือถือสําหรับการขายสินคา หรือ บริการ ทั้งแบบคาปลีก คาสง 

เปนตัวแทนจําหนาย หรือขายผานพนักงานขาย 

6) แอพพลิเคชั่นบนมือถือสําหรับการศึกษา สถาบันการศึกษา หองสมุด ศูนย

ฝกอบรม สามารถจัดทําสื่อการสอน การจัดทําบทเรียน หรือระบบ Learning Management 

System 

7) แอพพลิเคชั่นบนมือสําหรับบริการทางการแพทย สาธารณสุข ในการให

คําปรึกษาทางไกล ระบบ Mobile Clinic 

8) แอพพลิเคชั่นบนมือถือสําหรับการขนสง  

9) แอพพลิเคชั่นบนมือถือสําหรับหนวยงานราชการในการนําเสนอฐานขอมูล 

ขาวสาร กิจกรรม บริการตาง ๆ ของ หนวยงานในรูปแบบทันสมัยมากขึ้น 

นอกจากประเภทของแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่นําเสนอดังกลาวขางตนแลว การตลาดแบบ

ออนไลนมีความสําคัญอยางมากตอผลิตภัณฑทุกประเภท เจาของกิจการและผูประกอบการ จะตองมี
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การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการตลาดโดยใชสื่อสังคมออนไลน สื่อดิจิตทัล และการใชโทรศัพท

แบบ สมารโฟม ที่มีแอพพลิเคชั่นบนมือถือตาง ๆ มาสนับสนุนกระบวนการบริหารกลยุทธทาง

การตลาดใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อทําใหเกิดความความสะดวก และความรวดเร็วในการทําการตลาด  

ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 กลุม คือ (1) แอพพลิเคชั่นบนมือถือแบบระบบปฏิบัติการ Android และ 

(2) แอพพลิเคชั่นบนมือถือแบบระบบปฏิบัติการ iOS เปนตน  

 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาจะดําเนินการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ มีรายละเอียดที่สําคัญตาม

ตัวแปรตาง ๆ ที่ใชในการวิจัย ดังตอไปนี้  

2.5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการจองหองพักออนไลน 

กฤษฎี เทียนชนะไชยา (2557) ไดดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตรการจอง

หองพักผานระบบออนไลนของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง 

(1) ปจจัยดานประชากรศาสตร จําแนกตามเพศที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจในดานชองทางการ

ใหบริการ และดานการใหความสําคัญรายบุคคล แตกตางกันในการใชบริการจองหองพักผาน ระบบ

ออนไลน (2) ปจจัยดานประชากร จําแนกตามอายุ มีความพึงพอใจในดานหองพัก ราคา ความคุมคา 

และดานการใหความสําคัญรายบุคคล แตกตางกัน สวนในดานความพึงพอใจโดยรวมนั้น มีความพึง

พอใจไมแตกตางกัน (3) ปจจัยดานประชากรศาสตรจําแนกตามสถานภาพท่ีแตกตางกนั มีความพึง

พอใจในดาน การใหความสําคัญรายบุคคล และดานการรักษาความเปนสวนตัวแตกตางกันในการใช

บริการจอง หองพักผานระบบออนไลน (4) ปจจัยดานประชากร จําแนกตามระดับการศึกษา มีความ

พึงพอใจในดานหองพัก ดานราคา ความคุมคา การใหความสําคัญรายบุคคล และความพึงพอใจ

โดยรวมแตกตางกัน (5) ปจจัยดานประชากร จําแนกตามอาชีพที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจในดาน

ราคา ความคุมคา และดานการใหความสําคัญรายบุคคลแตกตางกันในการใชบริการจองหองพักผาน

ระบบออนไลน และ (6) ปจจัยดานประชากร จําแนกตามรายไดสวนตัวโดยเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน  

มีความพึงพอใจในการใชบริการจองหองพักผานระบบออนไลนโดยรวม และรายดานทุกดาน  

ไมแตกตางกัน 

กนกวรรณ โสภักดี (2559) ไดดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยความคาดหวังที่สงผลตอ

พฤติกรรมการเลือกจองหองพักในระบบอิเล็กทรอนิกสบนเว็บไซต การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ปจจัยความคาดหวังของผูใชบริการที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกจองหองพักในระบบอิเล็กทรอนิกส

บนเว็บไซต พบวา วิธีการดําเนินการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ ผูใช

ระบบออนไลนซึ่งเคยใชบริการเว็บไซตจองหองพักระบบออนไลน จํานวน 400 ตัวอยางโดยใชการสุม

ตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามโดยนําขอมูลที่รวบรวมไดทั้งหมดมา
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ประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาสถิติรอยละ 

คาเฉลี่ย และไค-สแควร ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุระหวาง

ผลการวิจัย 21-40 ป สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 

20,001 – 30,000 บาท ผูใชบริการรูจักเว็บไซตการจองหองพักระบบออนไลน และเคยเลือกจอง

หองพักในระบบอิเล็กทรอนิกส มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวพักผอนมากที่สุดสําหรับคาใชจายใน

การจองอยูที่ 1,001 – 3,000 บาทตอครั้งและจายผานบัตรเครดิตมากท่ีสุด สําหรับปจจัยความ

คาดหวังที่สัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกจองหองพักในระบบอิเล็กทรอนิกสบนเว็บไซต จากการ

วิเคราะหคาสถิติไค-สแควร ปจจัยดานราคามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกจองหองพักเมื่อเกิด

การเปลี่ยนแปลงดานราคา มีคาสถิติ Chi-square เทากับ 394.305 ปจจัยดานสงเสริมการตลาดมี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกจองหองพักเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของการไดรับคูปองสวนลด

เพิ่มเติม มีคาสถิติ Chi-square เทากับ 420.122 คาความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองกลุมโดยใช

สัมประสิทธิ์ของเครเมอรวี (Cramer's V ) พบวา ปจจัยความคาดหวังในแตละดานมีคาความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการเลือกจองหอง พักในระบบอิเล็กทรอนิกสบนเว็บไซตอยูในระดับสูง ที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 

ชัยพฤกษ บุญเลิศ (2553) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในการ

ใชบริการจองหองพักระบบออนไลน การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในการใชบริการจองหองพักระบบออนไลน  

การผลการวิจัยพบวา 

1) เพศของผูใชบริการมีผลตอพฤติกรรมในการใชบริการจองหองพักระบบออนไลน 

ดาน ระดับของโรงแรม 

2) อายุของผูใชบริการมีผลตอพฤติกรรมในการใชบริการจองหองพักระบบออนไลน 

ดานความถี่ในการจองหองพักระบบออนไลน ประเภทของที่พัก ระดับของโรงแรม ราคาของโรงแรม 

ระยะเวลาในการพัก และจํานวนเว็บไซตที่ใชจองหองพักเปนประจําและสม่ําเสมอในการจองหองพัก

ระบบออนไลน 

3) ระดับการศึกษาของผูใชบริการมีผลตอพฤติกรรมในการใชบริการจองหองพัก

ระบบออนไลน ดานความถี่ในการจองหองพัก และราคาของโรงแรม 

4) ประสบการณการใชชีวิตในตางประเทศมากกวา 1 ปของผูใชบริการมีผลตอ

พฤติกรรมในการใชบริการจองหองพักระบบออนไลน ดานความถี่ในการจองหองพัก ภาษาที่ใชในการ

จอง ระดับของโรงแรม ราคาของโรงแรม ระยะเวลาในการพัก และระยะเวลาในการจองลวงหนา 
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5) อาชีพของผูใชบริการมีผลตอพฤติกรรมในการใชบริการจองหองพักระบบ

ออนไลน ดานภาษาในการจอง ประเภทของที่พัก ระดับของโรงแรม ราคาของโรงแรม และระยะเวลา

ในการพัก ระยะเวลาในการจองลวงหนา 

6) รายไดของผูใชบริการไมมีผลตอพฤติกรรมในการใชบริการจองหองพักระบบ

ออนไลน ดานความถี่ในการจองหองพัก ภาษาที่ใชในการจอง ระดับของโรงแรม ราคาของโรงแรม 

ระยะเวลาในการพัก และระยะเวลาในการจองลวงหนา 

7) สถานภาพสมรสของผูใชบริการมีผลตอพฤติกรรมในการใชบริการจองหองพัก

ระบบออนไลน ดาน ความถี่ในการจองหองพัก ระดับของโรงแรม ราคาของโรงแรม และระยะเวลาใน

การจองลวงหนา 

8) ผูใชบริการมีผลตอพฤติกรรมในการใชบริการจองหองพักระบบออนไลน  

ดานความถี่ในการจองหองพัก ประเภทของที่พัก ราคาของโรงแรม ระยะเวลาในการพัก ระยะเวลาใน

การจองลวงหนา และจํานวนเว็บไซตท่ีใชจองหองพักเปนประจําและสม่ําเสมอ 

ณัฐภรณ เหลืองพิพัฒน (2556) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลความคิดเห็นระบบออนไลน

ตอการตัดสินใจจองที่พักราคาประหยัด (Hostel) ในเขตกรุงเทพมหานครของนักทองเที่ยว การศึกษา

ครั้งนี้มีจุดมุงหมาย คือ เพ่ือทราบถึงอิทธิพลของความคิดเห็นระบบออนไลนตอการตัดสินใจจองท่ีพัก

ราคาประหยัดหรือโฮสเทลในเขตกรุงเทพมหานครของนักทองเที่ยว รวมทั้งเปรยีบเทียบอิทธิพลความ

คิดเห็นระบบออนไลนตอการตัดสินใจจองที่พักราคาประหยัดและสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ

การตัดสินใจในการจองที่พักราคาประหยัดในเขตกรุงเทพมหานครของนักทองเที่ยวที่มีลักษณะทาง

ประชากรศาสตรแตกตางกัน เพื่อใหผูประกอบการและผูปฏิบัติงานในธุรกิจทีพ่ักราคาประหยัด  

นําผลการศึกษาไปเปนแนวทางวางกลยุทธการตลาดระบบออนไลน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพท่ีพักและ

การบริการใหเขาถึงความตองการของแขกไดดียิ่งขึ้น โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลกับนักทองเที่ยวที่

เขาพักในที่พักราคาประหยัดในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด 8 แหง ในชวงเดือนมกราคมถึงเดือน

กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 จํานวน 385 คน 

จากการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญ (85.7%) อานความคิดเห็นระบบออนไลน  

และความคิดเห็นระบบออนไลนมีอิทธิพลอยางมากตอการตัดสินใจจองที่พักราคาประหยัดของ

นักทองเที่ยวสวนใหญ (46.5%) และนักทองเที่ยวเกินกวาครึ่ง (65.1%) ระบุวาจะอานความคิดเห็น

ระบบออนไลนในการจองที่พักครั้งตอไปเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบอิทธิพลความคิดเห็นระบบ

ออนไลน และสวนประสมทางการตลาดในความคิดเห็นตอการตัดสินใจจองที่พักราคาประหยัดในเขต

กรุงเทพมหานครของนักทองเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน พบวา สวนประสมทาง

การตลาดที่มีอิทธิพลตอนักทองเที่ยวมากท่ีสุด ไดแก สถานที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และราคา  

ตามลาดับ โดยนักทองเที่ยวจาก ทวีปเอเชีย อเมริกา ออสเตรเลีย และนักทองเที่ยวชาวไทยให
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ความสําคัญกับสถานที่ตั้ง ขณะท่ีนักทองเที่ยวจากประเทศอื่นๆ ใหความสําคัญกับราคา และพบวา 

นักทองเที่ยวชายใหความสําคัญกับราคา สวนนักทองเที่ยวหญิงใหความสําคัญกับสถานที่ตั้ง 

นอกจากนี้ยังพบวา อายุของนักทองเที่ยวเปนปจจัยสําคัญ เชน นักทองเที่ยวที่มีอายุต่ํากวา 15 ป ให

ความสําคัญกับลักษณะทางกายภาพและกระบวนการมากที่สุด ขณะที่นักทองเที่ยวที่มีอายุระหวาง 

25-34 ป และอายุมากกวา 55 ป ใหความสําคัญกับสถานที่ตั้ง เมื่อพิจารณานักทองเที่ยวที่มีระดับ

การศึกษาแตกตางกัน พบวา นักทองเที่ยวที่การศึกษาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับสถานที่ตั้ง 

ขณะที่นักทองเที่ยวที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท/ ปริญญาเอกใหความสําคัญกับทั้งเรื่องสถานที่ตั้ง

และบุคลากร นอกจากนี้ยังพบวา อาชีพที่ตางกันใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดแตกตาง

กัน เชน นักทองเที่ยวที่เปนนักเรียน/ นักศึกษาใหความสําคัญกับสถานที่ตั้งมากที่สุด ตางจาก

นักทองเที่ยวที่ประกอบธุรกิจสวนตัวที่ใหความสําคัญกับบุคลากรมากที่สุด 

จากผลการศึกษาดังกลาว ผูประกอบการดานที่พักราคาประหยัดและผูปฏิบัติงานในธุรกิจที่

พักราคาประหยัดจึงควรใหความสําคัญกับความคิดเห็นระบบออนไลน โดยเฉพาะเรื่องการปรับปรุง

ดานความสะอาดของหองพักและที่พัก รวมทั้งการใหขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางมายังที่พักแก

นักทองเที่ยวใหมากยิ่งข้ึน 

นิศารัตน จิรรุงแสงสถิต (2557) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติ และสวนประสมทาง

การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจจองที่พักบนระบบออนไลนของนักทองเที่ยวชาวไทยใน

กรุงเทพมหานคร การศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติ และสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจจองที่พักบนระบบออนไลนของนักทองเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปจจัย

ดานทัศนคติ และสวนประสมทางการตลาด ของนักทองเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ตัวแปรตน

คือ ทัศนคติ และสวนประสมการตลาด ตัวแปรตามคือการตัดสินใจจองที่พักบนระบบออนไลน กลุม

ตัวอยางคือนักทองเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป จํานวน 400 คน โดย

วิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม เพื่อรวบรวม

ขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ไดจัดเตรียมไว วิธีการทางสถิติ ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ  

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานทัศนคติและปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจจองที่พักบนระบบออนไลนของนักทองเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ 0.05 

2.5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือ 

นันธินี ทิพยประไพ (2558) ไดทําการศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจและพฤติกรรมในการใชแอพ

พลิเคชันของกลุมอาชีพพนักงานสํานักงานท่ีสงผลตอการจองที่พักผานแอพพลิเคชันบนสมารทโฟนซ้ํา

ในครั้งถัดไป ผลการศึกษา พบวา  

ปจจุบันผูบริโภคเริ่มมีการจองที่พักผานแอพพลิเคชันบนสมารทโฟนอยูบางแลวและมี

ผูบริโภคบางกลุมที่เลือกใชการจองที่พักผานแอพพลิเคชันบนสมารทโฟนอยูเปนประจํา เนื่องจากการ
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จองท่ีพักผานแอพพลิเคชันบนสมารทโฟนนั้นใชงานงาย มีมาตรฐานและยังไมเสียคาใชจายในการ

ดาวนโหลดแอพพลิเคชันหรือคาธรรมเนียมในการจอง รวมไปถึงความสามารถในการจองที่พัก 

สามารถทําการจองไดตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น ผูบริโภคจึงเกิดความพึงพอใจในทางบวก และความพึง

พอใจตอการจองที่พักผานแอพพลิเคชันบนสมารทโฟนสงผลตอการตัดสินใจจองที่พักผานแอพพลิเค

ชัน บนสมารทโฟนซ้ําในครั้งถัดไป 

สุรัติ กอบการุณ (2557) ไดทําการศึกษา เรื่อง อิทธิพลของคุณภาพการใหบริการ การใชงาน 

ความพึงพอใจ ตอประโยชนสุทธิของผูใชงานแอปพลิเคชันในการจองโรงแรมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  

ผลการวิจัยพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 343 คน มีอายุ 21–30 ป สถานภาพโสด มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001–30,000 บาท และเคยใชงานแอปพลิเคชัน

ในการจองโรงแรมผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูคุณภาพการใหบริการ การใชงาน ความพึงพอใจตอ

ประโยชนสุทธิของผูใชงานแอปพลิเคชันในการจองโรงแรมอยูในระดับสูง และผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา คุณภาพการใหบริการ ดานสิ่งที่สัมผัสได ดานความเชื่อถือไววางใจดานความรวดเร็ว

ในการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสผูรับบริการเปนรายบุคคล มีอิทธิพลทางบวก

ตอการใชงานแอพพลิเคชั่นบนมือถือในการจองโรงแรม ความพึงพอใจของผูใชงานแอปพลิเคชันใน

การจองโรงแรม และประโยชนสุทธิของผูใชงานแอปพลิเคชันในการจองโรงแรม ยิ่งไปกวานั้นคุณภาพ

การใหบริการการใชงานแอปพลิเคชันในการจองโรงแรมและความพึงพอใจของผูใชงาน มีอิทธิพล

ทางบวกตอประโยชนของผูใชงาน  
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวจิัย 

 

การวิจัย เรื่อง ปจจัยการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักบออนไลนของ

นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย ผูศึกษาจะดําเนินการตามวิธีดําเนินการวิจัย 

ประกอบไปดวย  

3.1 ประเภทของงานวิจัย 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางและการทดสอบเครื่องมือ 

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.5 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประเภทของงานวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณที่จะใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการสํารวจ

กลุมตัวอยางที่เปนนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย และเคยมีการใช

บริการจองโรงแรมผานระบบออนไลน จํานวน 400 คน  

 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศ

ไทย จํานวน 7,934,791 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2560) 

2)  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวใน

ประเทศไทย จํานวน 400 คน แบงออกเปน 5 สถานที่ในการเก็บ คือ 

 

ลําดับที่         สถานที่ คน สัดสวน (รอยละ) 

1 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 80 20.00 

2 พระบรมมหาราชวัง 80 20.00 

3 เซ็นทรัลเวิลด 80 20.00 

4 พิพิธภัณฑบานไทย จิม ทอมปสัน 80 20.00 

5 ถนนเยาวราช 80 20.00 

รวม  400 100.00 
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ซึ่งสถานที่ทั้ง 5 แหงนี้ ไดมีการจัดอันดับจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ วาเปนสถานที่

ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวตางชาติรวมถึงชาวจีนเดินทางมาทองเที่ยวมากท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร  

(ทาอากาศยานสุวรรณภูม,ิ 2560) และผูศึกษาจะใชวิธีการคํานวณจากวิธีการสุมตัวอยางของทาโร  

ยามาเน ที่ความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 และมีความเชื่อม่ันที่รอยละ 95 แบบการสุมตัวอยางแบบ

สะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งผูศึกษาจะมีการกําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยาง คือ  

(1) เปนนักทองเที่ยวชาวจีนที่เคยเดินทางเขามาในประเทศไทยและ (2) เปนนักทองเที่ยวชาวจีนที่เคย

ใชบริการผานระบบออนไลนจองโรงแรมในประเทศไทย จํานวน 400 คน 

 

3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางและการทดสอบเครื่องมือ 

3.3.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม เรื่อง การเลือกแอพพลิเคชัน่บนมือถือเพื่อ

จองท่ีพักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย และในแบบสอบถาม จะมี

เนื้อหาอยู 3 สวน คือ  

1) ปจจัยทางดานลักษณะสวนบุคคลของนักทองเที่ยวชาวจีน ประกอบไปดวย เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และสถานภาพการสมรส  

2) ปจจัยทางดานพฤติกรรมการจองหองพักออนไลน ประกอบไปดวย คาใชจายใน

การจองหองพักออนไลน รูปแบบหองพักออนไลน ชวงเวลาการจองหองพักออนไลนลวงหนา 

ชวงเวลาในการใชบริการหองพักออนไลน แหลงขอมูลในการจองหองพักออนไลน บุคคลที่เขามาใช

บริการหองพักออนไลน ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจจองหองพักออนไลน วิธีการชําระเงินในการจอง

หองพักออนไลน แอพพลิเคชั่นบนมือถือท่ีใช และระบบปฏิบัติการที่ใช 

3) การเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่

เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย ประกอบไปดวย ความนาเชื่อถือของแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ระบบ

แอพพลิเคชั่นบนมือถือท่ีมีเสถียรภาพ ความรวดเร็วของแอพพลิเคชั่นบนมือถือในการรับสงขอมูล

ระหวางประเทศ ความชัดเจนของตัวอักษรที่ใช และวิธีการใชแอพพลิเคชั่นบนมือถืองายตอการใชงาน 

3.3.2 การสรางและการตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

การสรางและการตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เรื่อง การเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

เพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย ผูศึกษาจะมีขั้นตอนใน

การสราง ดังตอไปนี้  

1) ผูศึกษาทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลือก

แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย 

โดยจะทําการแบงตัวแปรที่ออกเปน 3 ตัวแปร ไดแก  
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 1.1) ตัวแปรทางดานลักษณะสวนบุคคลของนักทองเที่ยวชาวจีน ประกอบไป

ดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และสถานภาพการสมรส สรางมาจากแนวคิด

ประชากรศาสตรของศิริวรรณ เสรีรัตน และนักวิชาการตาง ๆ   

 1.2) ตัวแปรปจจัยทางดานพฤติกรรมการจองหองพักออนไลน ประกอบไป

ดวย คาใชจายในการจองหองพักออนไลน รูปแบบหองพักออนไลน ชวงเวลาการจองหองพักออนไลน

ลวงหนา ชวงเวลาในการใชบริการหองพักออนไลน แหลงขอมูลในการจองหองพักออนไลน บุคคลที่

เขามาใชบริการหองพักออนไลน ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจจองหองพักออนไลน วิธีการชําระเงินใน

การจองหองพักออนไลน แอพพลิเคชั่นบนมือถือที่ใช และระบบปฏิบัติการที่ใช สรางมาจากแนวคิด

พฤติกรรมผูบริโภคตอการตัดสินใจซื้อของศิริวรรณ เสรีรัตน และนักวิชาการตาง ๆ และงานวิจัยที่

เกี่ยวของ 

 1.3) ตัวแปรการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของ

นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย ประกอบไปดวย ความนาเชื่อถือของแอพพลิเคชั่น

บนมือถือ ระบบแอพพลิเคชั่นบนมือถือท่ีมีเสถียรภาพ ความรวดเร็วของแอพพลิเคชั่นบนมือถือในการ

รับสงขอมูลระหวางประเทศ ความชัดเจนของตัวอักษรที่ใช วิธีการใชแอพพลิเคชั่นบนมือถืองายตอ

การใชงาน สรางมาจากแนวคิดพฤติกรรมผูบริโภคตอการตัดสินใจซื้อของศิริวรรณ เสรีรัตน และ

นักวิชาการตาง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2) ผูศึกษาทําการรางแบบสอบถาม เรื่อง การเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองที่

พักระบบออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย และกําหนดระดับของมาตร

วัด รวมถึงตัวแปรยอยตาง ๆ แลวนําแบบสอบถามที่ทําการแกไขเสร็จสิ้น และผานจากอาจารยที่

ปรึกษาแลว ไปเก็บกับกลุมตัวอยางจริงตอไป  

3) นําแบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองของ

เนื้อหา (IOC: Index of Consistency)  โดยผูเชี่ยวชาญตองประเมินดวยคะแนน 3 ระดับ คือ ให

คะแนน +1 ถาแนใจวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับนิยามของตัวแปรที่กําหนด ใหคะแนน 0 ถาไมแนใจ

วาขอคําถามนั้นสอดคลองกับนิยามของตัวแปรที่กําหนด ใหคะแนน –1 ถาแนใจวาขอคําถามนั้นไม

สอดคลองกับนิยามของตัวแปรที่กําหนด 
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หลังจากนั้นนําผลคะแนนที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC ตามสมการ IOC=
��

�
 

 

ΣR  = ผลรวมของคะแนนตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญในแตละขอคาถาม  

n  =  จานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด  

 

เกณฑในการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับตัวแปรที่กําหนด (สุวิมล ติรกานันท, 

2548, หนา 40) 

1) ขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50–1.00 มีคาความตรงผานเกณฑสามารถนาไป

ใชในการ ทดสอบกอนการใชงานได  

2) ขอคําถามที่มีคา IOC นอยกวา 0.50 ไมผานเกณฑตองปรับปรุงแกไขหรือตัดทิ้ง 

จากผลการตรวจสอบ IOC พบ วาขอคําถามผานเกณฑ 0.50 ทุกขอคําถาม ทําใหไมมีการตัด คําถาม 

 

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ จะมีวิธีเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 2 ประเภท คือ  

          1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จะเก็บขอมูลจากการทําแบบสอบถามที่ไปเก็บมาจากกลุม

ตัวอยาง จํานวน 400 คน 

          2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดมาจากการศึกษาจากตํารา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจัยที่สนับสนุนตัวแปรของการวิจัยในครั้งนี้  

 

3.5 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

1) การวิเคราะหขอมูลจากสถิติพรรณนา ไดแก คารอยละ คาความถี่ (จํานวนคน) คาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2) การวิเคราะหขอมูลจากสถิติอนุมานหรือสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ คาสถิติ 

Independent Sample t-test และ One Way ANOVA 
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บทท่ี 4 

ผการวิเคราะหขอมูล 

 

การศึกษา เรื่อง ปจจัยการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของ

นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย ผูศึกษาจะดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติ

ตาง ๆ ที่ประกอบไปดวย คารอยละ คาความถี่จํานวนคน กับปจจัยทางดานลักษณะสวนบุคคลของ

นักทองเที่ยวชาวจีน ปจจัยทางดานพฤติกรรมในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวจีน สวนคาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักระบบออนไลนของ

นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย และคาสถิติ Independent Sample t-test และ 

One Way ANOVA จะทําการวิเคราะหสมมติฐานของการวิจัย โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ ดังตอไปนี้  

4.1 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยทางดานลักษณะสวนบุคคลของนักทองเที่ยวชาวจีน             

4.2 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยทางดานพฤติกรรมในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวจีน  

4.3 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับการเลือกแอพพลิเคชั่นเพื่อจองที่พักระบบออนไลนของ

นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย 

4.4 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับสมมติฐาน 

4.5 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

4.1 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยทางดานลักษณะสวนบุคคลของนักทองเที่ยวชาวจีน  

 

ตารางที่ 4.1:  แสดงคารอยละและจํานวนคนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่ตอบแบบสอบถามตามการมา

เที่ยวไทยครั้งนี้จองโรงแรมผานแอพพลิเคชั่นบนมือถือหรือไม 

 

ขอมูล จํานวนคน รอยละ 

ใช 400 100.00 

ไมใช - - 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางที่ 4.1 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยครั้งนี้ 

ไดมีการจองที่พักออนไลนผานแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ทั้งหมด 400 คน คิดเปนรอยละ 100.00 
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ตารางที่ 4.2: แสดงคารอยละและจํานวนคนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่ตอบแบบสอบถามตามเคยจอง

ที่พักออนไลน ผานแอพพลิเคชั่นบนมือถืออะไร 

 

ขอมูล จํานวนคน รอยละ 

Qunaer 163 40.75 

ctrip 148 37.00 

Tuniu 89 22.25 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางที่ 4.2 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยเคย  

ไดมีการจองที่พักออนไลนผานแอพพลิเคชั่นบนมือถือ Qunaer มากที่สุด จํานวน 163 คน คิดเปน

รอยละ 40.75 รองลงมา คือ มีการจองที่พักออนไลนผานแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ctrip จํานวน 148 คน 

คิดเปนรอยละ 37.00 และมีการจองที่พักบออนไลนผานแอพพลิเคชั่นบนมือถือ Tuniu จํานวน 89 คน 

คิดเปนรอยละ 22.25 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.3: แสดงคารอยละและจํานวนคนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่ตอบแบบสอบถามตามเพศ 

 

ขอมูล จํานวนคน รอยละ 

ชาย 201 50.25 

หญิง 199 49.75 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางที่ 4.3 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยครั้งนี้ 

สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 50.25 และเปนเพศหญิง จํานวน 199 คน คิด

เปนรอยละ 49.75 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.4: แสดงคารอยละและจํานวนคนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่ตอบแบบสอบถามตามอายุ 

 

ขอมูล จํานวนคน รอยละ 

20 ป หรือต่ํากวา 45 11.25 

อายุระหวาง 21-30 ป 271 67.75 

อายุระหวาง 31-40 ป 68 17.00 

อายุระหวาง 41-50 ป 16 4.00 

รวม 400 100.00 

*หมายเหตุ : อายุระหวาง 51-60 ป และอายุมากกวา 60 ป ไมมีผูตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 

 

จากตารางที่ 4.4 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยครั้งนี้ 

สวนใหญมีอายุระหวาง 21-30 ป จํานวน 271 คน คิดเปนรอยละ 67.75 รองลงมา คือ อายุระหวาง 

31-40 ป จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 17.00 ตอมา คือ อายุ20 ปหรือต่ํากวา จํานวน 45 คน  

คิดเปนรอยละ 11.25 และอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.00  

 

ตารางที่ 4.5: แสดงคารอยละและจํานวนคนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่ตอบแบบสอบถามตามระดับ

การศึกษา 

 

ขอมูล จํานวนคน รอยละ 

มัธยมปลาย/เทียบเทา 12 3.00 

ปวช./ปวส. 56 14.00 

ปริญญาตรี 265 66.25 

ปริญญาโท 67 16.75 

รวม 400 100.00 

*หมายเหตุ : ปริญญาเอก ไมมีผูตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 

 

จากตารางที่ 4.5 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยครั้งนี้ 

สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 265 คน คิดเปนรอยละ 66.25 รองลงมา คือ ระดับ

การศึกษาปริญญาโท จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.75 ตอมา คือ ระดับการศึกษาปวช./ปวส. 

จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14.00 และระดับการศึกษามัธยมปลาย/เทียบเทา จํานวน 12 คน  

คิดเปนรอยละ 3.00 
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ตารางที่ 4.6: แสดงคารอยละและจํานวนคนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่ตอบแบบสอบถามตามอาชีพ 

 

ขอมูล จํานวนคน รอยละ 

นักเรียน นักศึกษา 112 28.00 

ธุรกิจสวนตัว 32 8.00 

เกษตรกร 4 1.00 

พนักงานของรัฐ 44 11.00 

พนักงานบริษัทเอกชน 152 38.00 

อาชีพอิสระ 52 13.00 

อื่นๆ คือ แมบาน 4 1.00 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางที่ 4.6 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยครั้งนี้ 

สวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38.00 รองลงมา คือ 

นักเรียน นักศึกษา จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.00 ตอมา คือ อาชีพอิสระ จํานวน 52 คน  

คิดเปนรอยละ 13.00 ตอมา คือ พนักงานของรัฐ จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.00 ตอมา คือ 

ธุรกิจสวนตัว จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.00 ตอมา คือ เกษตรกร และแมบาน อยางละ 4 คน 

คิดเปนรอยละ 1.00 

 

ตารางที่ 4.7: แสดงคารอยละและจํานวนคนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่ตอบแบบสอบถามตามรายได 

 

ขอมูล จํานวนคน รอยละ 

4,000 หยวนหรือต่ํากวา 116 29.00 

4,001-6,000 หยวน 133 33.25 

6,001-8,000 หยวน 95 23.75 

มากกวา 8,001 หยวน 56 14.00 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางที่ 4.7 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยครั้งนี้ 

สวนใหญมีรายได 4,001-6,000 หยวน จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.25 ตอมา คือ รายได
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4,000 หยวนหรือต่ํากวา จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 29.00 ตอมา คือ รายได 6,001-8,000 

หยวน จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 23.75 และรายไดมากกวา 8,001 หยวน จํานวน 56 คน คิด

เปนรอยละ 14.00 

 

ตารางที่ 4.8: แสดงคารอยละและจํานวนคนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่ตอบแบบสอบถามตาม

สถานภาพการสมรส 

 

ขอมูล จํานวนคน รอยละ 

โสด 312 78.00 

สมรส 80 20.00 

หยาราง / แยกกันอยู 4 1.00 

อื่นๆ เชน อยูดวยกัน 4 1.00 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางที่ 4.8 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยครั้งนี้ 

สวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 312 คน คิดเปนรอยละ 78.00 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส 

จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.00 ตอมา คือ หยาราง / แยกกันอยู และอยูดวยกัน จํานวนอยาง

ละ 4 คน คิดเปนรอยละ 1.00  

 

4.2 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยทางดานพฤติกรรมในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวจีน 

 

ตารางที่ 4.9: แสดงคารอยละและจํานวนคนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่ตอบแบบสอบถามตาม

คาใชจายในการจองหองพักออนไลน 

 

ขอมูล จํานวนคน รอยละ 

100 – 199 หยวน 84 21.00 

200 - 299 หยวน 168 42.00 

300 - 399 หยวน 148 37.00 

รวม 400 100.00 

* หมายเหตุ: ต่ํากวา 100 หยวน และมากกวา 399 หยวน ไมมีการตอบ 
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จากตารางที่ 4.9 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยครั้งนี้ 

สวนใหญเสียคาใชจายในการจองที่พักระบบออนไลน จํานวน 200 - 299 หยวน 168 คน คิดเปนรอยละ 

42.00 รองลงมา คือ เสียคาใชจายในการจองที่พักระบบออนไลน จํานวน 300 - 399 หยวน 148 คน 

คิดเปนรอยละ 37.00 และเสียคาใชจายในการจองที่พักระบบออนไลน จํานวน 100 – 199 หยวน 84 คน 

คิดเปนรอยละ 21.00  

 

ตารางที่ 4.10: แสดงคารอยละและจํานวนคนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่ตอบแบบสอบถามตาม

ประเภทที่พักระบบออนไลน 

 

ขอมูล จํานวนคน รอยละ 

หองแบบมาตรฐาน 197 49.25 

หองแบบ Superior 112 28.00 

หองแบบ Deluxe 27 6.75 

หองแบบ Suite 64 16.00 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางที่ 4.10 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยครั้งนี้ 

สวนใหญจะเลือกหองพักรูปแบบหองแบบมาตรฐาน จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 49.25 รองลงมา 

คือ นักทองเที่ยวชาวจีนเลือกหองพักรูปแบบ Superior จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.00 ตอมา 

คือ นักทองเที่ยวชาวจีนเลือกหองพักรูปแบบ Suite จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.00 และ

นักทองเที่ยวชาวจีนเลือกหองพักรูปแบบ Deluxe จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.75  

 

ตารางที่ 4.11: แสดงคารอยละและจํานวนคนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่ตอบแบบสอบถามตามการ

จองท่ีพักออนไลนลวงหนา 

 

ขอมูล จํานวนคน รอยละ 

ต่ํากวา 1 เดือน 304 76.00 

1-2 เดือน 92 23.00 

2-3 เดือน 4 1.00 

รวม 400 100.00 

* หมายเหตุ: มากกวา 3 เดือนขึ้นไป ไมมีการตอบในครั้งนี้ 
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จากตารางที่ 4.11 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยครั้งนี้ 

สวนใหญจะทําการจองที่พักออนไลนต่ํากวา 1 เดือน จํานวน 304 คน คิดเปนรอยละ 76.00 

รองลงมา คือ ทําการจองที่พักออนไลน 1-2 เดือน จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.00 และทําการ

จองท่ีพักออนไลน 2-3 เดือน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.00 

 

ตารางที่ 4.12: แสดงคารอยละและจํานวนคนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่ตอบแบบสอบถามตามจํานวน

วันที่เขาพักในที่พักออนไลน 

 

ขอมูล จํานวนคน รอยละ 

นอยกวา 3 วัน 176 44.00 

3-6 วัน 200 50.00 

7-12 วัน 20 5.00 

มากกวา 13 วันขึ้นไป 4 1.00 

รวม 400 100.00 

  

จากตารางที่ 4.12 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยครั้งนี้ 

สวนใหญเขาพักในหองพักท่ีจองออนไลน 3-6 วัน จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมา 

คือ เขาพักในหองพักท่ีจองออนไลนนอยกวา 3 วัน จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 44.00 ตอมา คือ 

เขาพักในหองพักท่ีจองออนไลน 7-12 วัน จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.00 และเขาพักในหองพัก

ที่จองออนไลนมากกวา 13 วันขึ้นไป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.00 

 

ตารางที่ 4.13: แสดงคารอยละและจํานวนคนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่ตอบแบบสอบถามตาม

แหลงขอมูลในการคนหาขอมูลของที่พักออนไลน 

 

ขอมูล จํานวนคน รอยละ 

นิตยสารการทองเที่ยว 24 6.00 

เว็บไซต 60 15.00 

แอพพลิเคชั่นบนมือถือตาง ๆ 241 60.25 

บริษัททัวร 24 6.00 

จากคําบอกเลาของบุคคลที่มาทองเที่ยว 51 12.75 

รวม 400 100.00 
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จากตารางที่ 4.13 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยครั้งนี้ 

สวนใหญจะคนหาขอมูลจากแอพพลิเคชั่นบนมือถือตาง ๆ จํานวน 241 คน คิดเปนรอยละ 60.25 

รองลงมา คือ หาขอมูลจากแอพพลิเคชั่นบนมือถือจากเว็บไซต จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.00 

ตอมา คือ หาขอมูลจากแอพพลิเคชั่นบนมือถือจากคําบอกเลาของบุคคลที่มาทองเที่ยว จํานวน 51 

คน คิดเปนรอยละ 12.75 ตอมา คือ หาขอมูลจากแอพพลิเคชั่นบนมือถือจากนิตยสารการทองเที่ยว 

จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.00 และหาขอมูลจากแอพพลิเคชั่นบนมือถือจากบริษัททัวร จํานวน 

24 คน คิดเปนรอยละ 6.00 

 

ตารางที่ 4.14: แสดงคารอยละและจํานวนคนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่ตอบแบบสอบถามตามบุคคล

ที่ใชบริการที่พักออนไลนรวมกัน 

 

ขอมูล จํานวนคน รอยละ 

คนในครอบครัว 112 28.00 

คนรัก (ยังไมแตงงาน) 63 15.75 

เพื่อน 177 44.25 

เพื่อนรวมงาน 24 6.00 

ญาติพ่ีนอง 24 6.00 

รวม 400 100.00 

  

จากตารางที่ 4.14 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยครั้งนี้ 

สวนใหญจะใชบริการหองพักรวมกันกับเพื่อน จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 44.25 ตอมา คือ ใช

บริการหองพักรวมกันกับคนในครอบครัว จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.00 ตอมา คือ ใชบริการ

หองพักรวมกันกับคนรัก (ยังไมแตงงาน) จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 15.75 ตอมา คือ ใชบริการ

หองพักรวมกันกับเพ่ือนรวมงาน จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.00 และใชบริการหองพักรวมกันกับ

ญาติพ่ีนอง จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.00 
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ตารางที่ 4.15: แสดงคารอยละและจํานวนคนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่ตอบแบบสอบถามตามบุคคล

ที่มีอิทธิพลตอการจองที่พักออนไลน 

 

ขอมูล จํานวนคน รอยละ 

คนในครอบครัว 124 31.00 

คนรัก (ยังไมแตงงาน) 63 15.75 

เพื่อน 157 39.25 

เพื่อนรวมงาน 32 8.00 

ญาติพ่ีนอง 24 6.00 

Total 400 100.00 

 

จากตารางที่ 4.15 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยครั้งนี้ 

บุคคลที่มีอิทธิพลตอการจองที่พักออนไลน คือ เพ่ือน มากที่สุด จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 

39.25 รองลงมา คือ คนในครอบครัว จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 31.00 ตอมา คือ คนรัก (ยังไม

แตงงาน) จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 15.75 ตอมา คือ เพื่อนรวมงาน จํานวน 32 คน คิดเปนรอย

ละ 8.00 และญาติพ่ีนอง จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.00  

 

ตารางที่ 4.16: แสดงคารอยละและจํานวนคนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่ตอบแบบสอบถามตามวิธีการ

ชําระเงิน 

 

ขอมูล จํานวนคน รอยละ 

จายผาน Alipay 184 46.00 

จายผาน Wechat 44 11.00 

จายผาน Union Pay 49 12.25 

จายผาน VISA 123 30.75 

รวม 400 100.00 

  

จากตารางที่ 4.16 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยครั้งนี้ 

จะมีวิธีการชําระเงิน คือ การชําระเงินจายผาน Alipay จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 46.00 

รองลงมา คือ การชําระเงินจายผาน VISA จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 30.75 ตอมา คือ การ
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ชําระเงินจายผาน Union Pay จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 12.25 และการชําระเงินจายผาน 

Wechat จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.00  

 

ตารางที่ 4.17: แสดงคารอยละและจํานวนคนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่ตอบแบบสอบถามตาม

ประเภทของแอพพลิเคชั่นบนมือถือท่ีเลือกใชมากท่ีสุด 

 

ขอมูล จํานวนคน รอยละ 

Qunar 211 52.75 

Ctrip 113 28.25 

Tuniu 76 19.00 

รวม 400 100.00 

  

จากตารางที่ 4.17 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยครั้งนี้ 

มีการเลือกท่ีพักออนไลน คือ แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลน Qunar จํานวน 211 คน 

คิดเปนรอยละ 52.75 รองลงมา คือ แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองที่พักออนไลน Ctrip จํานวน 113 

คน คิดเปนรอยละ 28.25 ตอมา คือ แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองที่พักออนไลน Tuniu จํานวน 76 

คน คิดเปนรอยละ 19.00 

 

ตารางที่ 4.18: แสดงคารอยละและจํานวนคนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่ตอบแบบสอบถามตาม

ปฏิบัติการบนโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ Smart Phone 

 

ขอมูล จํานวนคน รอยละ 

ระบบปฏิบัติการ Android 116 29.00 

ระบบปฏิบัติการ iOS 284 71.00 

รวม 400 100.00 

  

จากตารางที่ 4.18 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยครั้งนี้ 

มีการเลือกใชปฏิบัติการบนโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ Smart Phone คือ ระบบปฏิบัติการ iOS จํานวน 

284 คน คิดเปนรอยละ 71.00 และระบบปฏิบัติการ Android จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 

29.00   
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4.3 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับการเลือกแอพพลิเคชั่นเพื่อจองท่ีพักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีน

ที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย 

 

ตารางที่ 4.19: แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลตามการเลือกแอพพลิเคชั่นบน

มือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเท่ียวประเทศไทย 

 

ขอมูล X̄  

 

S.D. แปล

ผล 

- แอพพลิเคชั่นบนมือถือท่ีใชงานอยู มีความนาเชื่อถือ 3.80 .696 มาก 

- แอพพลิเคชั่นบนมือถือท่ีใชงานอยู มีความเสถียรในการใชงาน 3.92 .623 มาก 

- แอพพลิเคชั่นบนมือถือท่ีใชงานอยู มีความรวดเร็วในการรับสงขอมูล

ระหวางประเทศ 

4.25 .624 มาก

ที่สุด 

- แอพพลิเคชั่นบนมือถือท่ีใช มีขนาดของตัวอักษรที่ชัดเจน อานงาย 4.38 .598 มาก

ที่สุด 

- แอพพลิเคชั่นบนมือถือท่ีใชงาน มีการออกแบบอินเตอรเฟสที่เขาใจงาย 

จึงทําใหเกิดความสะดวกในการใชงาน  

4.44 .589 มาก

ที่สุด 

รวม 4.16 .459 มาก 

 

จากตารางที่ 4.19 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีน มีความคิดเห็นตอภาพรวมการเลือก

แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย 

อยูในระดับมาก (X̄ = 4.16) ประกอบกับการวิเคราะหเปนรายขอตามคาเฉลี่ย นักทองเที่ยวชาวจีน  

มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุดและระดับมาก โดยเรียงลําดับ คือ (1) แอพพลิเคชั่นบนมือถือท่ีใช

งาน มีการออกแบบอินเตอรเฟสที่เขาใจงาย จึงทําใหเกิดความสะดวกในการใชงาน  (X̄ = 4.44) (2) 

แอพพลิเคชั่นบนมือถือท่ีใช มีขนาดของตัวอักษรที่ชัดเจน อานงาย (X̄ = 4.38) (3) แอพพลิเคชั่นบน

มือถือท่ีใชงานอยู มีความรวดเร็วในการรับสงขอมูลระหวางประเทศ (X̄ = 4.25) (4) แอพพลิเคชั่นบน

มือถือท่ีใชงานอยู มีความเสถียรในการใชงาน (X̄ = 3.92) (5) แอพพลิเคชั่นบนมือถือท่ีใชงานอยู  

มีความนาเชื่อถือ (X̄ = 3.80)  
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4.4 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับสมมติฐาน 

การศึกษา เรื่อง ปจจัยการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของ

นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย ไดมีการกําหนดสมมติฐานของการวิจัย จํานวน  

2 ขอหลัก คือ (1) นักทองเที่ยวที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่น

บนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย แตกตางกัน 

(2) นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีพฤติกรรมการจองหองพักออนไลนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช

แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองทีพ่ักระบบออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเท่ียวประเทศ

ไทย ซึ่งผูศึกษาจะดําเนินการทดสอบสมมติฐานตามตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 4.20: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามเพศกับพฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

เพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย 

 

เพศ N Mean 

Std. 

Deviation t 

Sig. 

แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พัก

ระบบออนไลนฯ 

ชาย 201 4.18 .381 
1.295 .196 

หญิง 199 4.12 .524 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.20 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช

แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักระบบออนไลน ไมแตกตางกัน  

 

ตารางที่ 4.21: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามอายุกับพฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

เพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย 

 

อายุ N Mean Std. Deviation F Sig 

20 ป หรือต่ํากวา 45 4.058 .472   

อายุระหวาง 21-30 ป 271 4.142 .483   

อายุระหวาง 31-40 ป 68 4.247 .363   

อายุระหวาง 41-50 ป 16 4.350 .225   

Total 400 4.159 .459 2.653 .048* 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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จากตารางที่ 4.21 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช

แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักระบบออนไลน แตกตางกัน ผูศึกษาจึงจะทําการวิเคราะหเพื่อ

เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู โดยใชคาสถิติ Least Significant Difference (LSD) ดังตาราง

ตอไปนี้  

 

ตารางที่ 4.22: แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูตามอายุกับพฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

เพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย 

 

 Mean Difference (I-J) 

(J) อายุ 

20 ป หรือต่ํา

กวา 

อายุระหวาง 

21-30 ป 

อายุระหวาง 

31-40 ป 

อายุระหวาง 

41-50 ป 

 คาเฉลี่ย 4.058 4.142 4.247 4.350 

20 ป หรือต่ํา

กวา 
4.058 

- - - - 

อายุระหวาง 

21-30 ป 
4.142 

.08392 - - - 

อายุระหวาง 

31-40 ป 
4.247 

.18928* .10536 - - 

อายุระหวาง 

41-50 ป 
4.350 

.29222* .20830 .10294 - 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.22 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีอายุระหวาง 31-40 ป พฤติกรรมการ

เลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองที่พักระบบออนไลนฯ มากกวาอายุต่ํากวา 20 ป และ

นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีอายุระหวาง 41-50 ป มีพฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจอง

ที่พักระบบออนไลน มากกวาอายุต่ํากวา20 ป  
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ตารางที่ 4.23: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามระดับการศึกษากับพฤติกรรมการเลือก

แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักระบบออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทาง

มาเที่ยวประเทศไทย 

 

ระดับการศึกษา N Mean Std. Deviation F Sig 

มัธยมปลาย/เทียบเทา 12 3.933 0.429   

ปวช./ปวส. 56 4.071 0.486   

ปริญญาตรี 265 4.178 0.449   

ปริญญาโท 67 4.194 0.470   

Total 400 4.159 0.459 1.947 .122* 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.23 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรม

การเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักระบบออนไลน ไมแตกตางกัน  

 

ตารางที่ 4.24: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามอาชีพกับพฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือ

ถือเพื่อจองที่พักระบบออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย 

 

อาชีพ N Mean Std. Deviation F Sig 

นักเรียน นักศึกษา 112 4.105 0.476   

ธุรกิจสวนตัว 32 4.175 0.358   

เกษตรกร 4 4.000 0.000   

พนักงานของรัฐ 44 4.273 0.451   

พนักงานบริษัทเอกชน 152 4.182 0.461   

อาชีพอิสระ 52 4.108 0.499   

อื่นๆ(โปรดระบุ) 4 4.200 0.000   

Total 400 4.159 0.459 .968 .447 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.24 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช

แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักระบบออนไลน  ไมแตกตางกัน  
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ตารางที่ 4.25: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามรายไดกับพฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือ

ถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย 

 

รายได N Mean Std. Deviation F Sig 

ต่ํากวา 4,000 หยวน 116 4.095 0.530   

4,001-6,000 หยวน 133 4.146 0.459   

6,001-8,000 หยวน 95 4.204 0.396   

มากกวา 8,001 หยวน 56 4.243 0.383   

Total 400 4.159 0.459 1.735 .159 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.25 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีรายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช

แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักระบบออนไลน ไมแตกตางกัน  

 

ตารางที่ 4.26: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามสถานภาพการสมรสกับพฤติกรรมการเลือก

แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา

เที่ยวประเทศไทย 

 

สถานภาพการสมรส N Mean Std. Deviation F Sig 

โสด 312 4.147 0.429   

สมรส 80 4.190 0.486   

หยาราง / แยกกันอยู 4 4.000 0.449   

อื่นๆ(โปรดระบุ) 4 4.600 0.470   

Total 400 4.159 0.459 1.596 .190 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.26 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีสถานภาพการสมรสแตกตางกัน มี

พฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลน ไมแตกตางกัน  
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ตารางที่ 4.27: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามคาใชจายในการจองหองพักออนไลน กับพฤติกรรม

การเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่

เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย 

 

อายุ N Mean Std. Deviation F Sig 

100 – 199 หยวน 84 3.988 0.483   

200 - 299 หยวน 168 4.217 0.493   

300 - 399 หยวน 148 4.189 0.376   

Total 400 4.159 0.459 7.735 .001* 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.27 พบวา พฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองที่พักออนไลน 

แตกตางกันความคาใชจายในการจองหองพักออนไลน ผูศึกษาจึงจะทําการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบ

ความแตกตางเปนรายคู โดยใชคาสถิติ Least Significant Difference (LSD) ดังตารางตอไปนี้  

 

ตารางที่ 4.28: แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูตามคาใชจายในการจองหองพักออนไลน กับพฤติกรรม

การเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่

เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย 

 

(I) โดยปกติแลว 

ทานจะเสีย

คาใชจายในการ

จองหองพัก

ออนไลน จํานวน

เงินวันละเทาไร 

Mean Difference (I-J) 

(J) โดยปกติแลว ทานจะเสียคาใชจายในการจองหองพักออนไลน จํานวน

เงินวันละเทาไร 

คาเฉลี่ย 100 – 199 

หยวน 

200 - 299 

หยวน 

300 - 399 

หยวน 

3.988 4.217 4.189 

100 – 199 หยวน 3.988 - - - 

200 - 299 หยวน 4.217 .22857* - - 

300 - 399 หยวน 4.189 .20109* -.02748 - 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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จากตารางที่ 4.28 พบวา (1) แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนที่มีคาใชจาย 200-

299 หยวน ทําใหนักทองเที่ยวชาวจีนมีพฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พัก

ออนไลน มากกวาคาใชจาย 100-199 หยวน และ (2) แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองที่พักออนไลนที่

มีคาใชจาย 300-399 หยวน ทําใหนักทองเที่ยวชาวจีนมีพฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

เพื่อจองที่พักออนไลน มากกวาคาใชจาย 100-199 หยวน 

 

ตารางที่ 4.29: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามรูปแบบหองพักออนไลนกับพฤติกรรมการเลือก

แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา

เที่ยวประเทศไทย 

 

รูปแบบหองพักออนไลน  N Mean Std. Deviation F Sig 

หองแบบมาตรฐาน 197 4.065 0.498   

หองแบบ Superior 112 4.207 0.404   

หองแบบ Deluxe 27 4.511 0.330   

หองแบบ Suite 64 4.213 0.374   

Total 400 4.159 0.459 9.316 .000* 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.29 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนเลือกรูปแบบหองพัก มีพฤติกรรมการเลือกใช

แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลน แตกตางกัน ผูศึกษาจึงจะทําการวิเคราะหเพื่อ

เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู โดยใชคาสถิติ Least Significant Difference (LSD) ดังตาราง

ตอไปนี้  
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ตารางที่ 4.30: แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูตามรูปแบบหองพักออนไลน กับพฤติกรรมการเลือก

แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา

เที่ยวประเทศไทย 

 

(I) โดยปกติ ทานมีเลือก

ประเภทหองพักออนไลนใน

ลักษณะใด 

Mean Difference (I-J) 

(J) โดยปกติ ทานมีเลือกประเภทหองพักออนไลนในลักษณะใด 

 หองแบบ

มาตรฐาน 

หองแบบ 

Superior 

หองแบบ 

Deluxe 

หองแบบ 

Suite 

คาเฉลี่ย 4.065 4.207 4.511 4.213 

หองแบบมาตรฐาน 4.065 - - - - 

หองแบบ Superior 4.207 .14217* - - - 

หองแบบ Deluxe 4.511 .44614* .30397* - - 

หองแบบ Suite 4.213 .14753* .00536 -.29861* - 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.30 พบวา (1) นักทองเที่ยวจีนที่เลือกพักหองแบบ Superior มีพฤติกรรมการ

เลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองที่พักออนไลนฯ มากกวากลุมที่เลือกพักหองแบบมาตรฐาน (2) 

นักทองเที่ยวจีนที่เลือกพักหองแบบ Deluxe มีพฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองที่

พักออนไลน มากกวากลุมที่เลือกพักหองแบบมาตรฐาน และหองแบบ Superior (3) ) นักทองเที่ยว

จีนที่เลือกพักหองแบบ Suite เปนหองพักท่ีนักทองเที่ยวชาวจีนมีพฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่น

บนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนฯ มากกวากลุมที่เลือกพักหองแบบมาตรฐาน แตนอยกวาหองแบบ 

Deluxe 
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ตารางที่ 4.31: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามชวงเวลาการจองหองพักออนไลนลวงหนา กับ

พฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาว

จีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย 

 

ชวงเวลาการจองหองพัก

ออนไลนลวงหนา  

N Mean Std. Deviation F Sig 

ต่ํากวา 1 เดือน 304 4.159 0.429   

1-2 เดือน 92 4.139 0.486   

2-3 เดือน 4 4.600 0.470   

Total 400 4.159 0.459 1.945 .144 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.31 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีชวงเวลาการจองหองพักออนไลนลวงหนา 

แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลน ไมแตกตางกัน  

 

ตารางที่ 4.32: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามชวงเวลาในการใชบริการหองพักออนไลน กับ

พฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาว

จีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย 

 

ชวงเวลาในการใชบริการ

หองพักออนไลน  

N Mean Std. Deviation F Sig 

นอยกวา 3 วัน 176 4.176 0.439   

3-6 วัน 200 4.146 0.487   

7-12 วัน 20 4.040 0.302   

มากกวา 13 วันขึ้นไป 4 4.600 0.000   

Total 400 4.159 0.459 1.829 .141 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.32 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีชวงเวลาในการใชบริการหองพักออนไลน 

แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลน ไมแตกตางกัน  
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ตารางที่ 4.33: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามแหลงขอมูลในการจองหองพักออนไลน กับ

พฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาว

จีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย 

 

แหลงขอมูลในการจองหองพักออนไลน  N Mean Std. Deviation F Sig 

นิตยสารการทองเที่ยว 24 4.200 0.457   

เว็บไซต 60 4.053 0.502   

แอพพลิเคชั่นบนมือถือตาง ๆ 241 4.195 0.455   

บริษัททัวร 24 3.933 0.403   

จากคําบอกเลาของบุคคลที่มาทองเที่ยว 51 4.196 0.415   

Total 400 4.159 0.459 2.802 .026* 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

 จากตารางที่ 4.33 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีแหลงขอมูลในการจองหองพักออนไลน 

แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลน แตกตางกัน ผูศึกษา

จึงจะทําการวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู โดยใชคาสถิติ Least Significant 

Difference (LSD) ดังตารางตอไปนี้  
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ตารางที่ 4.34: แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูตามแหลงขอมูลในการจองหองพักออนไลน กับ

พฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาว

จีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย 

 

(I) โดยปกติ ทาน

จะคนหาขอมูล

ของหองพัก

ออนไลนจาก

แหลงขอมูลใด 

 Mean Difference (I-J) 

(J) โดยปกติ ทานจะคนหาขอมูลของหองพักออนไลนจาก

แหลงขอมูลใด 

นิตยสาร

การ

ทองเที่ยว 

เว็บไซต แอพพลิเคชั่น

บนมือถือตาง 

ๆ 

บริษัท

ทัวร 

จากคําบอก

เลาของ

บุคคลที่มา

ทองเที่ยว 

คาเฉลี่ย 4.200 4.053 4.195 3.933 4.196 

นิตยสารการ

ทองเที่ยว 

4.200 - - - - - 

เว็บไซต 4.053 -.14667 - - - - 

แอพพลิเคชั่นบน

มือถือตาง ๆ 

4.195 -.00498 .14169* - - - 

บริษัททัวร 3.933 -.26667* -.12000 -.26169* - - 

จากคําบอกเลา

ของบุคคลที่มา

ทองเที่ยว 

4.196 -.00392 .14275 .00106 .26275* - 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

 จากตารางที่ 4.34 พบวา (1) นักทองเที่ยวชาวจีน จะคนหาขอมูลตาง ๆ เพื่อใชจองที่พัก

ออนไลนผานแอพพลิเคชั่นบนมือถือมากกวาเว็บไซต (2) นักทองเที่ยวชาวจีน จะการคนหาขอมูลตาง 

ๆ จากบริษัททัวรนอยกวานิตยสารการทองเที่ยว และแอพพลิเคชั่นบนมือถือตาง ๆ และ (3) 

นักทองเที่ยวชาวจีน จะคนหาขอมูลตาง ๆ จากคําบอกเลาของบุคคลที่มาทองเที่ยว มากกวาจาก

บริษัททัวร 
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ตารางที่ 4.35: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามบุคคลที่เขามาใชบริการหองพัก กับพฤติกรรมการ

เลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทาง

มาเที่ยวประเทศไทย 
 

บุคคลที่เขามาใชบริการหองพัก  N Mean Std. Deviation F Sig 

คนในครอบครัว 112 4.064 0.453   

คนรัก (ยังไมแตงงาน) 63 4.311 0.387   

เพื่อน 177 4.166 0.494   

เพื่อนรวมงาน 24 4.133 0.327   

ญาติพ่ีนอง 24 4.167 0.416   

Total 400 4.159 0.459 3.018 .018* 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

 จากตารางที่ 4.35 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีบุคคลที่เขามาใชบริการหองพักดวยที่ 

แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลน แตกตางกัน ผูศึกษา

จึงจะทําการวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู โดยใชคาสถิติ Least Significant 

Difference (LSD) ดังตารางตอไปนี้  
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ตารางที่ 4.36: แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูตามบุคคลที่เขามาใชบริการหองพักออนไลน กับ

พฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาว

จีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย 

 

(I) โดยปกติ ทานจะใช

บริการหองพักออนไลน

กับใคร 

Mean Difference (I-J) 

 (J) โดยปกติ ทานจะใชบริการหองพักออนไลนกับใคร 

คนใน

ครอบครัว 

คนรัก (ยังไม

แตงงาน) 

เพื่อน เพื่อน

รวมงาน 

ญาติพี่

นอง 

คาเฉลี่ย 4.064 4.311 4.166 4.133 4.167 

คนในครอบครัว 4.064 - - - - - 

คนรัก (ยังไมแตงงาน) 4.311 .24683* - - - - 

เพื่อน 4.166 .10182 -.14501* - - - 

เพื่อนรวมงาน 4.133 .06905 -.17778 -.03277 - - 

ญาติพี่นอง 4.167 .10238 -.14444 .00056 .03333 - 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.36 พบวา (1) นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางกับคนรัก (ยังไมแตงงาน) มี

พฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนฯ มากกวานักทองเที่ยวชาวจีน

เดินทางกับคนในครอบครัว (2) นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางกับเพื่อน มีพฤติกรรมการเลือกใช

แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลน นอยกวานักทองเที่ยวชาวจีนที่มีเดินทางกับคนรัก (ยังไม

แตงงาน) 
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ตารางที่ 4.37: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจจองหองพักออนไลน กับ

พฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาว

จีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย 

 

ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจจองหองพัก

ออนไลน  

N Mean Std. Deviation F Sig 

คนในครอบครัว 124 4.032 0.442   

คนรัก (ยังไมแตงงาน) 63 4.311 0.387   

เพื่อน 157 4.197 0.476   

เพื่อนรวมงาน 32 4.150 0.495   

ญาติพ่ีนอง 24 4.167 0.416   

Total 400 4.159 0.459 4.537 .001* 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

 จากตารางที่ 4.37 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจจองหองพัก

ออนไลน แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลน แตกตาง

กัน ผูศึกษาจึงจะทําการวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู โดยใชคาสถิติ Least 

Significant Difference (LSD) ดังตารางตอไปนี้  
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ตารางที่ 4.38: แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูตามผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจจองหองพักออนไลน กับ

พฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาว

จีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย 

 

(I) ใครที่มีอิทธิพลที่ทํา

ใหทานตัดสินใจเลือก

จองหองพักออนไลนมาก

ที่สุด 

 

 

 

Mean Difference (I-J) 

 (J) ใครที่มีอิทธิพลที่ทําใหทานตัดสินใจเลือกจองหองพัก

ออนไลนมากที่สุด 

คนใน

ครอบครัว 

คนรัก (ยัง

ไมแตงงาน) 

เพื่อน เพื่อน

รวมงาน 

ญาติพี่

นอง 

คาเฉลี่ย 4.032 4.311 4.197 4.150 4.167 

คนในครอบครัว 4.032 - - - - - 

คนรัก (ยังไมแตงงาน) 4.311 .27885* - - - - 

เพื่อน 4.197 .16519* -.11366 - - - 

เพื่อนรวมงาน 4.150 .11774 -.16111 -.04745 - - 

ญาติพี่นอง 4.167 .13441 -.14444 -.03079 .01667 - 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

 จากตารางที่ 4.38 พบวา (1) นักทองเที่ยวชาวจีนที่เปนผูมีอิทธิพลการตัดสินใจเลือกกับคน

รัก (ยังไมแตงงาน) มีพฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนมากกวา

นักทองเที่ยวชาวจีนที่เปนผูมีอิทธิพลการตัดสินใจเลือกกับคนในครอบครัว (2) นักทองเที่ยวชาวจีนที่มี

เปนผูมีอิทธิพลการตัดสินใจเลือกกับเพ่ือน มีพฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่

พักออนไลน มากกวานักทองเที่ยวชาวจีนที่มีเปนผูมีอิทธิพลการตัดสินใจเลือกกับคนในครอบครัว 
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ตารางที่ 4.39: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามวิธีการชําระเงินในการจองหองพักออนไลน กับ

พฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาว

จีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย 

 

วิธีการชําระเงินในการจองหองพักออนไลน  N Mean Std. Deviation F Sig 

จายผาน Alipay 184 4.190 0.435   

จายผาน Wechat 44 4.018 0.476   

จายผาน Union Pay 49 4.053 0.593   

จายผาน VISA 123 4.203 0.413   

Total 400 4.159 0.459 2.964 .032* 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

 จากตารางที่ 4.39 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีวิธีการชําระเงินในการจองหองพักออนไลน 

แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลน แตกตางกัน ผูศึกษา

จึงจะทําการวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู โดยใชคาสถิติ Least Significant 

Difference (LSD) ดังตารางตอไปนี้  
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ตารางที่ 4.40: แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูตามวิธีการชําระเงินในการจองหองพักออนไลน กับ

พฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาว

จีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย 

 

(I) โดยปกติ ทานชําระเงินใน

การจองหองพักออนไลนดวย

วิธีการใด 

Mean Difference (I-J) 

(J) โดยปกติ ทานชําระเงินในการจองหองพักออนไลนดวยวิธีการ

ใด 

 จายผาน 

Alipay 

จายผาน 

Wechat 

จายผาน 

Union Pay 

จายผาน 

VISA 

คาเฉลี่ย 4.190 4.018 4.053 4.203 

จายผาน Alipay 4.190 - - - - 

จายผาน Wechat 4.018 -.17204* - - - 

จายผาน Union Pay 4.053 -.13716 .03488 - - 

จายผาน VISA 4.203 .01303 .18507* .15019 - 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

 จากตารางที่ 4.40 พบวา (1) นักทองเที่ยวที่จายผาน Wechat มีพฤติกรรมการเลือกใช

แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลน นอยกวากลุมที่จายผาน Alipay (2) นักทองเที่ยวที่จาย

ผาน VISA มีพฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลน มากกวากลุมที่จาย

ผาน Wechat 
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ตารางที่ 4.41: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่ใช กับพฤติกรรมการเลือก

แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา

เที่ยวประเทศไทย 

 

แอพพลิเคชั่นบนมือถือที่ใช  N Mean Std. Deviation F Sig 

Qunar 211 4.131 0.506   

Ctrip 113 4.150 0.382   

Tuniu 76 4.247 0.418   

Total 400 4.159 0.459 1.837 .161 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.40 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่ใช แอพพลิเคชั่นบนมือถือ แตกตางกัน มี

พฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลน ไมแตกตางกัน  

 

ตารางที่ 4.42: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามปฏิบัติการที่ใช กับพฤติกรรมการเลือก

แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา

เที่ยวประเทศไทย 

 

เพศ N Mean 

Std. 

Deviation t 

Sig. 

แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พัก

ระบบออนไลนฯ 

Android 116 4.109 0.519 
-1.288 .199 

iOS 284 4.179 0.431 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.42 พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่ใชมือถือท่ีมีระบบปฏิบัติการที่ แตกตางกัน มี

พฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักระบบออนไลน ไมแตกตางกัน  

 

4.5 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากการทดสอบสมมติฐานที่ไดนําเสนอมาดังกลาวขางตน เพื่อใหเกิดความเขาใจและงายตอ

การอาน ผูศึกษาจึงจะนําเสนอผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางตอไปนี้  
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ตารางที่ 4.43: แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐานหลัก คาสถิติ
ที่ใช 

ตัวแปร ผลการ
ทดสอบ 

ระดับ
นัยสําคัญ
ทางสถิติ 

ผลการเปรียบเทียบรายคู 

นักทองเที่ยวจีนที่
มีปจจัยทางดาน
ลักษณะสวน
บุคคลแตกตางกัน 
มีพฤติกรรมการ
เลือกใช
แอพพลิเคชั่นบน
มือถือเพื่อจองที่
พักระบบ
ออนไลนของ
นักทองเที่ยวชาว
จีนที่เดินทางมา
เที่ยวประเทศไทย 

t-test เพศ ปฏิเสธ .196 - 
ANOVA อายุ ยอมรับ .048* 31-40 ป > อายุต่ํากวา 20 

ป 
41-50 ป > อายุต่ํากวา 20 
ป  

ANOVA ระดับการศึกษา ปฏิเสธ .122 - 
ANOVA อาชีพ ปฏิเสธ .447 - 
ANOVA รายได ปฏิเสธ .159 - 
ANOVA สถานภาพการ

สมรส 
ปฏิเสธ .190 - 

นักทองเที่ยวชาว
จีนที่มีพฤติกรรม
การจองหองพัก
ระบบออนไลน
แตกตางกัน มี
พฤติกรรมการ
เลือกใช
แอพพลิเคชั่นบน
มือถือเพื่อจองที่
พักระบบ
ออนไลนของ
นักทองเที่ยวชาว
จีนที่เดินทางมา
เที่ยวประเทศไทย 
แตกตางกัน 

ANOVA คาใชจายในการ
จองหองพัก
ออนไลน 

ยอมรับ .001* 200-299 หยวน > 100-
199 หยวน 
300-399 หยวน  > 100-
199 หยวน 

ANOVA รูปแบบหองพัก
ออนไลน  

ยอมรับ .000* หองแบบ Superior > หอง
แบบมาตรฐาน 
หองแบบ Deluxe > หอง
แบบมาตรฐาน 
หองแบบ Suite > หอง
แบบมาตรฐาน 
หองแบบ Suite < หอง
แบบ Deluxe 

ANOVA ชวงเวลาการ
จองหองพัก
ออนไลน
ลวงหนา  

ปฏิเสธ .144 - 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.43 (ตอ):  แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐานหลัก คาสถิติ
ที่ใช 

ตัวแปร ผลการ
ทดสอบ 

ระดับ
นัยสําคัญ
ทางสถิติ 

ผลการเปรียบเทียบรายคู 

 ANOVA ชวงเวลาในการ

ใชบริการ

หองพักออนไลน  

ปฏิเสธ .141 - 

ANOVA แหลงขอมูลใน

การจองหองพัก

ออนไลน 

ยอมรับ .026* แอพพลิเคชั่นบนมือถือตาง 

ๆ > เว็บไซต 

บริษัททัวร < นิตยสารการ

ทองเที่ยว 

บริษัททัวร < แอพพลิเคชั่น

บนมือถือ 

คําบอกเลาของบุคคล > 

บริษัททัวร 

ANOVA บุคคลที่เขามา

ใชบริการ

หองพักออนไลน 

ยอมรับ .018* คนรัก (ยังไมแตงงาน) > 

คนในครอบครัว 

คนรัก (ยังไมแตงงาน) > 

เพื่อน 

ANOVA ผูมีอิทธิพลใน

การตัดสินใจ

จองหองพัก

ออนไลน 

ยอมรับ .001* คนรัก (ยังไมแตงงาน) > 

คนในครอบครัว 

เพื่อน > คนในครอบครัว 

 

ANOVA วิธีการชําระเงิน

ในการจอง

หองพักออนไลน 

ยอมรับ .032* Wechat < Alipay 

VISA > Wechat 

ANOVA แอพพลิเคชั่น

บนมือถือท่ีใช 

ปฏิเสธ .161 - 

t-test ระบบปฏิบัติการ

ที่ใช 

ปฏิเสธ .199 - 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษา เรื่อง การเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักระบบออนไลนของ

นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย มีวัตถุประสงคของการวิจัย จํานวน 3 ขอ คือ  

(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่แตกตางกันตามปจจัยการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองที่พัก

ออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมจองท่ีพัก

ออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย (3) เพื่อศึกษาปจจัยในการเลือก

แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย 

โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือสําหรับการวิจัย เพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับนักทองเที่ยวชาวจีน

ที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย และมีการใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพ่ือจองที่พักระบบ

ออนไลน ผลการศึกษาสามารถสรุปไดวา  

           1) ลักษณะสวนบุคคลของนักทองเที่ยวชาวจีน นักทองเที่ยวชาวจีนมีการจองที่พักระบบ

ออนไลนผานแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ทั้งหมด 400 คน คิดเปนรอยละ 100.00 และใชแอพพลิเคชั่น

บนมือถือ Qunaer มากที่สุด จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 40.75 นักทองเที่ยวชาวจีนสวนใหญ

เปนเพศชาย จํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 50.25 นักทองเที่ยวชาวจีนสวนใหญมีอายุระหวาง 21-

30 ป จํานวน 271 คน คิดเปนรอยละ 67.75 นักทองเที่ยวชาวจีนสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญา

ตรี จํานวน 265 คน คิดเปนรอยละ 66.25 นักทองเที่ยวชาวจีนสวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงาน

บริษัทเอกชน จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38.00 นักทองเที่ยวชาวจีนสวนใหญมีรายได 4,001-

6,000 หยวน จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.25 และนักทองเที่ยวชาวจีนสวนใหญมีสถานภาพ

โสด จํานวน 312 คน คิดเปนรอยละ 78.00  

           2) พฤติกรรมในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวจีน พบวา นักทองเที่ยวชาวจีน จะมี

คาใชจายในการจองที่พักออนไลน จํานวน 200 - 299 หยวน 168 คน คิดเปนรอยละ 42.00 โดย

เลือกหองพักรูปแบบหองแบบมาตรฐาน จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 49.25 นักทองเที่ยวชาวจีน

สวนใหญมีการจองที่พักออนไลนต่ํากวา 1 เดือน จํานวน 304 คน คิดเปนรอยละ 76.00 นักทองเที่ยว

ชาวจีนสวนใหญเขาพักในหองพักออนไลนที่จอง คือ 3-6 วัน จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 50.00 

นักทองเที่ยวชาวจีนสวนใหญหาขอมูลในการจองที่พักระบบออนไลนจากขอมูลจากแอพพลิเคชั่นบน

มือถือตาง ๆ จํานวน 241 คน คิดเปนรอยละ 60.25 ประกอบกับนักทองเที่ยวชาวจีน ยังมีใชบริการ

หองพักรวมกันกับเพ่ือนมากถึง 177 คน คิดเปนรอยละ 44.25 เพราะเพ่ือนมีอิทธิพลอยางมากตอการ

ตัดสินใจเพื่อจองที่พักระบบออนไลน 124 คน คิดเปนรอยละ 31.00 ในการชําระเงิน นักทองเที่ยว
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ชาวจีนสวนใหญจะจายเงินผาน Alipay จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 46.00 เพราะเปนระบบที่

สามารถชําระเงินกับ Qunar ไดจํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 52.75 สวนระบบปฏิบัติการของ

โทรศัพทที่ใช คือ Smart Phone คือ iOS จํานวน 284 คน คิดเปนรอยละ 71.00 และ Android 

จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 29.00 

            3) การเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักระบบออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่

เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย สวนใหญจะใชแอพพลิเคชั่นบนมือถืออยูในระดับมาก (X̄ = 4.16) 

เพราะอินเตอรเฟสที่เขาใจงาย จึงทําใหเกิดความสะดวกในการใชงาน มีขนาดของตัวอักษรที่ชัดเจน 

อานงาย มีความรวดเร็วในการรับสงขอมูลระหวางประเทศ มีความนาเชื่อถือ เปนตน 

 

5.2 อภิปรายผล 

การศึกษา เรื่อง การเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาว

จีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย ผูศึกษาจะทําการอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

ดังตอไปนี้ 

           1) การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 คือ เพ่ือศึกษาปจจัยลักษณะสวนบุคคลตอการ

เลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักระบบออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเท่ียว

ประเทศไทย พบวาปจจัยทางดานเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และสถานภาพการสมรส ไมมี

ผลตอพฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักระบบออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีน

ที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย เพราะในการศึกษาครั้งนี้ มีการแบงชวงอายุระหวาง 10 ป ซึ่ง

นักทองเที่ยวชาวจีน ที่มีอายุ 31-40 ป และ 41-50 ปจะมีพฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือ

ถือเพื่อจองที่พักระบบออนไลน มากกวาอายุ 20 ปหรือต่ํากวา เพราะกลุมอายุนี้ เปนกลุมอายุของ

บุคคลที่ทํางานแลว มีความตองการที่พักท่ีมีความสะดวก สบายอีก มีศักยภาพทางดานการเงิน จึงทํา

ใหสามารถทําการจองที่พักระบบออนไลนไดอยางหลากหลายมากกวา โดยไมมีขอจํากัดทางดาน

การเงิน และมีความแตกตางกับอายุ 20 ปหรือต่ํากวา ที่อาจจะมีขอจํากัดในเรื่องดังกลาว อีกทั้งตาม

การศึกษาของ ภาวิณี กาญจนาภา (2558) สามารถสรุปไดวา อายุเปนปจจัยที่สามารถทําใหเกิดการ

บงบอกถึงความตองการหรือการเลือกผลิตภัณฑตาง ๆ ของผูบริโภคได สามารถแบงประเภทหรือ

สามารถจัดกลุมผูบริโภคอยางเหมาะสม และอายุที่แตกตางกัน ก็จะมีความแตกตางกันในการใชสินคา

และบริการตาง ๆ ดวยตามชวงอายุตาง ๆ ไมวาจะเปนวัยรุน 13-18 ป หรือวัยรุนตอนปลาย 18-25 ป 

และวัยทํางานที่มีอายุมากกวา 25 ปขึ้นไป การศึกษาดังกลาว สอดคลองกับการศึกษาของ ภัทรดนัย 

พิริยะธนภัทร (2558) ที่สรุปไดวา อายุเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอการสงเสริมการตลาดในรูปแบบ 

ตาง ๆ เพื่อทําใหเกิดการตัดสินใจสินคาและบริการใหเพิ่มมากยิ่งข้ึน ตอบสนองตอความตองการตาม

ชวงวัย และยังสอดคลองกับการศึกษาของ Jim (2013) ที่สรุปไดวา อายุ มีความสําคัญอยางมากตอ
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การศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโภคตามหลัก 6W1H สวนการศึกษาของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2546) จะ

พบวา หลัก 6W1H ดังกลาว โดยเฉพาะกลุมเปาหมายที่จะซื้อผลิตภัณฑคือใคร (Who) จะตองมีการ

พจิารณาถึงชวงอายุของกลุมลูกคาเปาหมาย เพื่อทําใหเกิดความไดเปรียบในการดําเนินกลยุทธทาง

การตลาดใหเพิ่มมากยิ่งขึ้นได  

     การศึกษาดังกลาว ยังมีความสอดคลองกับ กฤษฎี เทียนชนะไชยา (2557) ที่สรุปไดวา กลุม

บุคคลที่มีอายุแตกตางกัน จะมีความพึงพอใจและความตองการในการจองหองพักผานระบบออนไลน

ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน เพราะตองการหองพักที่มีความคุมคา คุมราคา 

สวนการศึกษาของ ชัยพฤกษ บุญเลิศ (2553) จะสรุปไดวา อายุเปนปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมในการ

ใชบริการจองหองพักระบบออนไลน เพราะชวงอายุตาง ๆ จะมีผลตอการเลือกประเภทของที่พัก 

ระดับของโรงแรม ราคาของโรงแรม ระยะเวลาในการพัก แตกตางกันตามแตละชวงวัย และยัง

สอดคลองกับการศึกษาของ ณัฐภรณ เหลืองพิพัฒน (2556) ที่พบวา อายุของนักทองเที่ยวชาวจีนเปน

ปจจัยสําคัญมาก เพราอายุแตละชวงวัย จะทําการเลือกท่ีสถานที่ตั้งหรือจองที่พัก แตกตางกันดวย 

  2) การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 คือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกแอพพลิเคชั่น

บนมือถือเพื่อจองที่พักระบบออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย ผู

ศึกษาพบวา นักทองเที่ยวที่มีพฤติกรรมทีแ่ตกตางกันทางดานคาใชจายในการจองหองพักออนไลน 

รูปแบบหองพักออนไลน แหลงขอมูลในการจองหองพักออนไลน บุคคลที่เขามาใชบริการหองพักดวย 

ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจจองหองพักออนไลน และวิธีการชําระเงินในการจองหองพักออนไลน จะมี

พฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักออนไลนแตกตางกันดวย อยางมีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งนักทองเที่ยวชาวจีน กอนทําการจองที่พักออนไลน จะทําการพิจารณาถึง

คาใชจายในการจองหองพักออนไลน และมองวาราคาของที่พักออนไลน 200-299 หยวน ขึ้นไป จะ

เปนราคาของหองพักท่ีนักทองเที่ยวชาวจีนมองวา เปนราคาที่เหมาะสม มีความพรอมของอุปกรณ 

ตาง ๆ ในหองพักอยางครบถวน และนักทองเที่ยวชาวจีนจะไมนิยมเลือกหองพักออนไลนทีม่ีราคาถูก

จนเกินไป สวนการเลือกรูปแบบของหองพักนั้น นักทองเที่ยวชาวจีนจะทําการเลือกหองแบบ Superior 

และหองแบบ Deluxe มากกวาหองพักแบบมาตรฐานทั่ว ๆ ไป ประกอบกับสิ่งที่จะทําใหนักทองเที่ยว

ชาวจีนเกิดการตัดสินใจในการเลือกจองที่พักระบบออนไลนไดนั้น จะพิจารณาจากการใชแอพพลิเคชั่น

บนมือถือตาง ๆ ที่มีการนําเสนอภาพประกอบของหองพักแตละประเภท เพื่อทําใหเกิดความงายตอการ

จูงใจและตัดสินใจได และยังสะดวกในการชําระเงินผานทางระบบ VISA และ Alipay ดวย 

  การศึกษาดังกลาว มีความสอดคลองกับการศึกษาของ กนกวรรณ โสภักดี (2559) ที่พบวา 

ความคาดหวังของผูใชบริการที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกจองหองพักในระบบอิเล็กทรอนิกสบน

เว็บไซต จะนิยมใชบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิสกตาง ๆ และเหตุผลที่สําคัญที่สุดที่ทําใหเกิดการใชงาน 

คือ ความงายในการใชงาน และความสะดวกในการชําระคาสินคาและบริการตาง ๆ ดวย นอกจากนี้ 
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ตามการศึกษาของ ชัยพฤกษ บุญเลิศ (2553) จะพบวา พฤติกรรมของผูบริโภคตอการเลือกการใช

บริการจองหองพักระบบออนไลน คือ ประเภทของที่พัก ราคาของโรงแรม ระยะเวลาในการพัก 

ระยะเวลาในการจองลวงหนา และจํานวนเว็บไซตท่ีใชจองหองพัก เปนตน และยังสอดคลองกับ

การศึกษาของ นันธินี ทิพยประไพ (2558) ที่พบวา ปจจัยที่สําคัญตอการทําใหเกิดการจองที่พักผาน

แอพพลิเคชันบนสมารทโฟน คือ การใชงานที่งาย ระบบแอพพลิเคชั่นบนมือถือมีมาตรฐาน ไมเสีย

คาใชจายในการดาวนโหลดแอพพลิเคชันหรือคาธรรมเนียมในการจอง รวมไปถึงความสามารถในการ

จองท่ีพัก สามารถทําการจองไดตลอด 24 ชั่วโมง และทําการของลวงหนาไดอีกทางหนึ่งดวย  

  3) การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคขอท่ี 3 คือ เพื่อศึกษาปจจัยในการเลือกแอพพลิเคชั่นบน

มือถือเพื่อจองที่พักออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเท่ียวในประเทศไทย ผูวิจัยพบวา 

ปจจัยที่สําคญัที่นักทองเที่ยวชาวจีน ทําการเลือกใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักระบบ

ออนไลน คือ อินเตอรเฟสที่เขาใจงาย มีขนาดของตัวอักษรที่ชัดเจน อานงาย มีความรวดเร็วในการ

รับสงขอมูลระหวางประเทศ มีความเสถียรในการใชงาน เปนที่ยอมรับ มีความนาเชื่อถือ ซึ่งสอดคลอง

กับการศึกษาของ นันธินี ทิพยประไพ (2558) ที่พบวา การใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พัก

ออนไลนตาง ๆ เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจาก แอพพลิเคชั่นบนมือถือมีความงายตอการใชงาน มีระบบที่เปน

มาตรฐานสากล ไมเสียคาใชจายในการโหลดหรือการใชงานนอกจากทําการของที่พักระบบออนไลน 

สามารถทําการหาขอมูลของที่พักไดอยางถูกตอง มีระบบการจอง 24 ชั่วโมง และสามารถอํานวย

ความสะดวกสบายใหกับผูใชงานมากยิ่งขึ้น และยังสอดคลองกับการศึกษาของ อรอนงค จันอน 

(2558) ที่พบวา แอพพลิเคชั่นบนมือถือท่ีใชในการจองที่พักออนไลน จะมีความนาเชื่อถือเปนอยาง

มาก มีการรับประกันวาจะไดเขาพักอยางถูกตองตามกําหนดเวลา มีชองทางในการติดตอสื่อสารเพื่อ

สอบถามขอมูลตาง ๆ ระหวางโรงแรมกับผูใชบริการ และสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูใชงานได  

 

5.3 ขอเสนอแนะของการวิจัย 

5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจยัในครั้งนี ้

1) ผูประกอบการที่ใหบริการที่พักระบบออนไลนที่มีการใชระบบแอพพลิเคชั่นบน

มือถือ ควรจะตองมีการพัฒนาหรือมีการออกแบบระบบแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ใหมีความสามารถใน

การใชงานไดอยางหลากหลายเพิ่มขึ้น มีการเนนอินเตอรเฟสที่ทําใหแอพพลิเคชั่นบนมือถือทําใหผูใช

สามารถเขาใจไดงาย โดยการจัดทําระบบคูมือการใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักระบบ

ออนไลน การออกแบบหนาจอเมนูของระบบแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักระบบออนไลนอยาง

ถูกตองตามเนื้อหาของเมนูประเภทตาง ๆ อยางเปนหมวดหมูและเปนระบบ แยกประเภทอยางชัดเจน 

2) ผูประกอบการที่ใหบริการที่พักระบบออนไลนที่มีการใชระบบแอพพลิเคชั่นบน

มือถือ ควรจะตองมีการจัดทําใหระบบแอพพลิเคชั่นบนมือถือมีความเสถียร สามารถนําเสนอขอมูล
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ของหองพักหรือโรงแรมใหกับนักทองเที่ยวชาวจีนไดทราบอยางครบถวน เพื่อเปนการประกอบการ

ตัดสินใจในจองโรงแรมหรือที่พักระบบออนไลนตลอด 24 ชั่วโมง 

3) ผูประกอบการที่ใหบริการที่พักระบบออนไลนที่มีการใชระบบแอพพลิเคชั่นบน

มือถือ ควรจะตองมีระบบการชําระเงินที่สามารถทําการไดตลอด 24 ชั่วโมง มีเสถียรภาพในขณะการ

ชําระเงินเพื่อไมทําใหเกิดการชําระเงินที่ลมเหลว และจะตองมีชองทางหรือรูปแบบวิธีการชําระเงิน

อยางหลากหลาย เชน ผานระบบธนาคารออนไลน ผานแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ไมวาจะเปน Airplay 

Wechat หรือระบบอื่นๆ เปนตน 

4) ผูประกอบการที่ใหบริการที่พักระบบออนไลนที่มีการใชระบบแอพพลิเคชั่นบน

มือถือ ควรจะตองมีการโฆษณาแอพพลิเคชั่นบนมือถือผาน Google Play หรือผานแอพพลิเคชั่นบน

มือถือใน iOS เปนตน เพื่อทําใหผูที่มีความสนใจสามารถดาวนโหลดขอมูลของแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

ไดงาย และสะดวกสบาย 

5) ผูประกอบการที่ใหบริการที่พักระบบออนไลนที่มีการใชระบบแอพพลิเคชั่นบน

มือถือ ควรจะตองมีการนําหลักสวนประสมทางการตลาดเขามาใชในการนําเสนอขอมูลตาง ๆ ผาน

แอพพลิเคชั่นบนมือถือใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น เชน ขอมูลทางดานผลิตภัณฑหรือหองพักในรูปแบบตาง ๆ 

ราคาของหองพัก สถานที่ตั้งของโรงแรมหรือท่ีพัก ตลอดจนระบบการสงเสริมการตลาดเมื่อท่ีผูใช

แอพพลิเคชั่นบนมือถือจะไดรับหากใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือในการจองที่พักระบบออนไลน 

6) ผูประกอบการที่ใหบริการที่พักระบบออนไลนที่ไมมีการใชระบบแอพพลิเคชั่นบน

มือถือ ควรจะตองมีการนําเอาแอพพลิเคชั่นบนมือถือเขามาเปนสวนหนึ่งในการสรางกลยุทธความ

ไดเปรียบในการแขงขัน เพื่อทําใหเกิดสามารถเกิดการเขาถึงกลุมนักทองเที่ยวชาวจีนหรือลูกคาได

อยางหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

 

5.4 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป 

1) การวิจัยครั้งตอไป ควรจะตองมีการใชวิธีการศึกษาถึงความแตกตางทางดานลักษณะสวน

บุคคลของนักทองเที่ยวชาวจีนชาวไทยและนักทองเที่ยวชาวจีน โดยแบงออกเปน 2 กลุมอยางชัดเจน 

และเพ่ือทําใหสามารถนําผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางไปใชประโยชนตองานวิจัยอื่นใน

อนาคตได 

2) การวิจัยครั้งตอไป ควรจะตองมีการนําเสนอเกี่ยวกับวิธีการนําแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อ

จองท่ีพักระบบออนไลนมาเปนแนวทางในการใชงานเพื่อทําใหผูประกอบการโรงแรม หรือ

ผูประกอบการที่พักอ่ืน ๆ ที่ใชงานระบบแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พักระบบออนไลน นําไปใช

ในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของซอฟตแวรที่ใชสําหรับแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อจองที่พัก

ระบบออนไลน ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น และตอยอดมาเปนกลยุทธในการบริหารงานตอไปได 



74 

 

บรรณานุกรม 

 

กนกวรรณ โสภักด.ี (2559). ปจจัยความคาดหวังที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกจองหองพกัในระบบ

อิเล็กทรอนิกสบนเว็บไซต. วารสาร Veridian E-Journal. ฉบับภาษาไทย สาขา

มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ, 9(2). 

กัลยา กมลรัตน. (2553). ปจจัยทางดานผลิตภัณฑที่มีตอพฤติกรรมการซื้อชุดชั้นในชายใน

กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. (2560). สืบคนจาก osthailand.nic.go.th/masterplan_area/ 

userfiles/files/Tourism.pdf. 

กิตติชัย ปนเลิศ. (2560). Applications android development. สืบคนจาก 

https://pinlert.wordpress.com/ประวัติ-android/. 

กรวรรณ สังขกร. (2558). พฤติกรรมนักทองเที่ยวจีนยุคใหม: กรณีศึกษานักทองเที่ยวจีนในจังหวัด

เชียงใหม. การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

กฤษฎี เทียนชนะไชยา. (2557). ปจจัยประชากรศาสตรที่มีผลตอความพึงพอใจในการจองหองพัก 

ผานระบบอินเทอรเน็ตของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร. การคนควาอิสระปริญญา

มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.  

เฉลิมเกียรติ สูงสวาง. (2552). การวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกใชบริการของรานขาย

เครื่องมือชางแหงหนึ่งในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนาน. การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

ชวัลนุช อุทยาน. (2560). พฤติกรรมนักทองเที่ยว. สืบคนจาก https://touristbehaviour. 

wordpress.com/1/. 

ชัยพฤกษ บุญเลิศ. (2553). พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในการใชบริการจองหองพักออนไลน. 

สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ณัฐดนัย วัฒนสุภิญโญ. (2558). โครงการออกแบบผลิตภัณฑอานวยความสะดวกสําหรับผูโดยสาร

ภายในหองพักผูโดยสารภายในสนามบิน: กรณีศึกษาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ.  

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

 

 



75 

 

ณัฐภรณ เหลืองพิพัฒน. (2556). อิทธิพลความคิดเห็นออนไลนตอการตัดสินใจจองที่พักราคาประหยัด 

(Hostel) ในเขตกรุงเทพมหานครของนักทองเที่ยว. การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ณัฐภรณ เหลืองพิพัฒน. (2558). อิทธิพลความคิดเห็นออนไลนตอการตัดสินใจจองที่พักราคาประหยัด 

(Hostel) ในเขตกรุงเทพมหานครของนักทองเที่ยว. การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ. (2560). 10 สถานที่เที่ยวแนะนําในกรุงเทพมหานคร. สืบคนจาก 

suvarnabhumiairport.com/th/popular.../10-สถานที่เที่ยวแนะนําในกรุงเทพมหานคร. 

นันธินี ทิพยประไพ. (2558). ความพึงพอใจและพฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชันของกลุมอาชีพ

พนักงานสํานักงานที่สงผลตอการจองที่พักผานแอพพลิเคชันบนสมารทโฟนซ้ําในครั้งถัดไป. 

การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิยาลัยกรุงเทพ. 

นิศารัตน จิรรุงแสงสถิต. (2557). ทัศนคติ และสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

จองท่ีพักบนอินเทอรเน็ตของนักทองเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร. การคนควาอิสระ

ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

น้ําฝน จันทรนวล. (2559). ความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวจีนตอสวนประสมทางการตลาดดาน

ผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวของอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต. การคนควาอิสระ

ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 

บริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด. (2560). คุณประโยชนของการใช โมบายแอพพลิเคชั่นส. 

สืบคนจาก https://www.itgenius.co.th/article/คุณประโยชนของการใช โมบาย

แอพพลิเคชั่นส. 

พิจาริณี โลชัยยะกูล. (2554). Tourism Journal. สืบคนจาก http://issuu.com/etatjournal/ 

docs/etat42554/46. 

พุทธชาด ลุนคํา. (2559). ธุรกิจโรงแรม. แนวโนมธุรกิจ/อุตสาหกรรม ป 2559-2561.  

กรุงเทพฯ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา. 

ภัทรดนัย พิริยะธนภัทร. (2558). การศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ดานพฤติกรรมผูบริโภคและ

ปจจัยดานเว็บไซตพระเครื่องพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีผลตอการตัดสินใจเชาหรือประมูล

พระเครื่องออนไลน (E-COMMERCE). การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ. 



76 

 

ภาวิณี กาญจนาภา. (2558). พฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

วิชิต อูอน. (2560). ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค (The theory of consumer behavior). สืบคนจาก 

http://poundtv5.blogspot.com/2014/10/theory-of-consumer-behavior.html. 

วิธาน เจริญผล. (2559). ปจจุบันและอนาคตของการทองเที่ยวไทย. สืบคนจาก 

https://www.scbeic.com/th/detail/product/504. 

เว็บไซตเพื่อการเรียนรู เรื่อง ระบบปฏิบัติการ. (2560). ระบบปฏิบัติการ IOS. สืบคนจาก 

https://beerkung.wordpress.com/ระบบปฏิบัติการรุนลาส/ระบบปฏิบัติการ-ios/. 

ศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย. (2559). การปรับใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับความกาวหนาของการ

ทองเที่ยวอิเล็กทรอนิกสไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  

ศิริวรรณ เสรีรัตน. (2550). พฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพฯ: วิสิทยพัฒนา. 

ศูนยขอมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปกกิ่ง. (2555). พฤติกรรมการทองเที่ยวตางประเทศของ

นักทองเที่ยวจีนประจําป 2555 (ตอน 1). สืบคนจาก. http://www.thaibizchina.com/ 

thaibizchina/th/misc/detail.php?SECTION_ID=565&ID=11053. 

สารานุกรมเสรี. (2560). iOS. สืบคนจาก https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0% 

B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA#cite

_ref-1. 

สุรัติ กอบการุณ. (2557). อิทธิพลของคุณภาพการใหบริการ การใชงาน ความพึงพอใจ ตอประโยชน

สุทธิของผูใชงานแอปพลิเคชันในการจองโรงแรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ใน

กรุงเทพมหานคร. การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2560). การทองเที่ยว. สืบคนจาก http://service.nso.go.th/nso/web/ 

statseries/statseries23.html. 

อัจฉรา สมบัตินันทนา. (2555). พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามา

ทองเที่ยวในประเทศไทย. การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต,  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

อรอนงค จันอน. (2558). การจัดเตรียมเว็บแอพพลิเคชั่นสําหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรี

สอรทที่พักเขาคอ กรณีศึกษาอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ. การคนควาอิสระปริญญา

มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร. 



77 

 

Hotels.com. (2560). เปด 5 พฤติกรรมนักทองเที่ยวจีน “กลุมมิลเลนเนียล” คลื่นลูกใหมมาแรง 

จายหนัก. สืบคนจาก https://www.brandbuffet.in.th/2016/08/chinese-tourist-

behavior/.  

David, K., & Roger, B. (1968). Consumer behavior. New York: Holt Rinehart and 

Winston. 

Peter, P. J., & Jerry, O. (2001). Consumer behavior and marketing strategy (6th ed.). 

New York: McGraw Hill/Irwin. 

Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (1987). Consumer behavior (3rd ed.). New Jersey: 

Prentice Hall. 

William, D. W., & David, P. (2006). Consumer behavior. New York: John Wiley & Sons. 

 

 

  



77 

 

ภาคผนวก 

แบบสอบถาม 

 

  



79 

 

แบบสอบถาม  

เรื่อง 

ปจจัยการเลือกแอพพลิเคชั่นสเพื่อจองที่พักระบบออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา

เที่ยวประเทศไทย 

 

แบบสอบถามฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษา เรื่อง การเลือกแอพพลิเคชั่นสเพื่อจองที่พัก

ระบบออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย ซึ่งขอมูลที่ทานผูตอบ

แบบสอบถามไดกรอก จะไมมีผลประการใดกับตัวทานทั้งสิ้น เพราะผูศึกษาจะทําการปดขอมูลของ

ทานไวเปนความลับ และผลของการกรอกขอมูล จะใชเพียงเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยเทานั้น 

ดังนั้น ขอใหทานตอบขอมูลดวยความเปนจริงใหมากท่ีสุด และขอขอบคุณที่ทานใหความรวมมือใน

การกรอกขอมูล 

ผูศึกษา 

 

ทานมาเที่ยวไทยครั้งนี้จองโรงแรมผานโมบายแอพพลิเคชั่นสหรือไม 

[ ] ใช  [ ] ไมใช  

ทานจองโรงแรมครั้งนี้ผานappตัวไหน ชวยเลือกหนึ่งขอออกมา 

[ ] Qunaer  [ ] ctrip  [ ] Tuniu 

 

ตอนที่ 1 ปจจัยทางดานลักษณะสวนบุคคลของนักทองเที่ยวชาวจีน 

ขอความกรุณาใหทานทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางตามความเปนจริง 

1. เพศ 

 [ ] ชาย [ ] หญิง 

 

2. อาย ุ

 [ ] ต่ํากวา 20 ป 

 [ ] อายุระหวาง 21-30 ป 

 [ ] อายุระหวาง 31-40 ป 

 [ ] อายุระหวาง 41-50 ป 

 [ ] อายุระหวาง 51-60 ป 

 [ ] อายุมากกวา 60 ป 
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3. ระดับการศึกษา 

 [ ] มัธยมปลาย/เทียบเทา 

 [ ] ปวช./ปวส. 

 [ ] ปริญญาตรี 

 [ ] ปริญญาโท 

 [ ] ปริญญาเอก  

 

4. อาชีพ 

 [ ] นักเรียน นักศึกษา 

 [ ] ธุรกิจสวนตัว 

 [ ] เกษตรกร 

 [ ] พนักงานของรัฐ 

 [ ] พนักงานบริษัทเอกชน 

 [ ] อาชีพอิสระ 

 [ ] อื่นๆ(โปรดระบุ) 

 

5. รายได 

 [ ] ต่ํากวา 4,000 หยวน 

 [ ]  4,001-6,000 หยวน 

 [ ] 6,001-8,000 หยวน 

 [ ] มากกวา 8,001 หยวน 

 

6. สถานภาพการสมรส 

 [ ] โสด  

 [ ] สมรส 

 [ ] หยาราง / แยกกันอยู 

      [ ] อื่นๆ(โปรดระบุ) 
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ตอนที่ 2 ปจจัยทางดานพฤติกรรมในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวจีน 

ขอความกรุณาใหทานทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางตามความเปนจริง 

 

1. โดยปกติแลว ทานจะเสียคาใชจายในการจองหองพักออนไลน จํานวนเงินวันละเทาไร  

[ ] ต่ํากวา 100 หยวน 

[ ] 100 – 199 หยวน 

[ ] 200 - 299 หยวน 

[ ] 300 - 399 หยวน 

[ ] มากกวา 399 หยวน 

 

2. โดยปกติ ทานมีเลือกประเภทหองพักออนไลนในลักษณะใด 

[ ] หองแบบมาตรฐาน 

[ ] หองแบบ Superior 

[ ] หองแบบ Deluxe 

[ ] หองแบบ Suite 

[ ] อื่นๆ(โปรดระบุ) 

 

3. โดยปกติ ทานมีการจองหองพักออนไลนลวงหนากี่วัน  

[ ] ต่ํากวา 1 เดือน 

[ ] 1-2 เดือน 

[ ] 2-3 เดือน 

[ ] มากกวา 3 เดือนข้ึนไป 

 

4. โดยปกติ ทานเขาพักอาศัยในสถานที่พักออนไลนที่ทานจอง จํานวนกี่วัน 

[ ] นอยกวา 3 วัน 

[ ] 3-6 วัน 

[ ] 7-12 วัน  

[ ] มากกวา 13 วันขึ้นไป 
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5. โดยปกติ ทานจะคนหาขอมูลของหองพักออนไลนจากแหลงขอมูลใด 

[ ] นิตยสารการทองเที่ยว 

[ ] เว็บไซต 

[ ] โมบายแอพพลิเคชั่นสตาง ๆ 

[ ] บริษัททัวร 

[ ] จากคําบอกเลาของบุคคลที่มาทองเที่ยว 

[ ] อื่นๆ (โปรดระบุ ).................................... 

 

6. โดยปกติ ทานจะใชบริการหองพักออนไลนกับใคร 

[ ] คนในครอบครัว 

[ ] คนรัก (ยังไมแตงงาน) 

[ ] เพื่อน 

[ ] เพื่อนรวมงาน 

[ ] ญาติพ่ีนอง 

[ ] อื่นๆ (โปรดระบุ ).................................... 

 

7. ใครที่มีอิทธิพลที่ทําใหทานตัดสินใจเลือกจองหองพักออนไลนมากที่สุด 

[ ] คนในครอบครัว 

[ ] คนรัก (ยังไมแตงงาน) 

[ ] เพื่อน 

[ ] เพื่อนรวมงาน 

[ ] ญาติพ่ีนอง 

[ ] อื่นๆ (โปรดระบุ ).................................... 

 

8. โดยปกติ ทานชําระเงินในการจองหองพักออนไลนดวยวิธีการใด 

[ ] จายผาน Alipay  [ ]จายผาน Wechat 

[ ] จายผาน Union Pay  [ ] จายผาน VISA 

[ ] จายผาน ชองทางอ่ืนๆ .......................................  
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9. ทานใชโมบายแอพพลิเคชั่นสประเภทใดในการจองที่พักออนไลนมากที่สุด  

[ ] Qunar 

[ ] Ctrip 

[ ] Tuniu 

 

10. ระบบปฏิบัติการบนโทรศัพทแบบ Smart Phone ที่ใช คือ ระบบใด 

[ ] Android 

[ ] iOS 
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ตอนที่ 3  การเลือกแอพพลิเคชั่นสเพื่อจองที่พักระบบออนไลนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทาง

มาเที่ยวประเทศไทย 
 

ขอความกรุณาใหทานทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางตามความเปนจริง 

  กําหนดให 

  1  หมายถึง ความคิดเห็นตอขอคําถามนั้น นอยที่สุด 

  2  หมายถึง ความคิดเห็นตอขอคําถามนั้น นอย 

  3  หมายถึง ความคิดเห็นตอขอคําถามนั้น ปานกลาง 

  4  หมายถึง ความคิดเห็นตอขอคําถามนั้น มาก 

  5  หมายถึง ความคิดเห็นตอขอคําถามนั้น มากที่สุด 

 

ขอคาถม ระดับความคิดเห็น 

นอย

ที่สุด 

นอย ปาน

กลางง 

มาก มาก

ที่สุด 

1. โมบายแอพพลิเคชั่นสที่ทานใชงานอยู มีความ

นาเชื่อถือ 

     

2. โมบายแอพพลิเคชั่นสที่ทานใชงานอยู มีความเสถียร

ในการใชงาน 

     

3. โมบายแอพพลิเคชั่นสที่ทานใชงานอยู มีความรวดเร็ว

ในการรับสงขอมูลระหวางประเทศ 

     

4. โมบายแอพพลิเคชั่นสที่ทานใช มีขนาดของตัวอักษร

ที่ชัดเจน อานงาย 

     

5. โมบายแอพพลิเคชั่นสที่ทานใชงาน มีการออกแบบ 

Interface ที่เขาใจงาย จึงทําใหเกิดความสะดวกใน

การใชงาน  

     

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  
 

ขอบคุณเปนอยางสูงที่ทานไดกรอกขอมูลในแบบสอบถามฉบับนี้ 
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问卷调查 

题目：赴泰中国游客在网上订酒店时选择 app 的取向因素 

说明：本次调查为曼谷大学硕士研究生学术研究项目之一。您的答案对于此次调查结果非常重

要，因此请您如实填写，本人不胜感激。 

 

在您回答问卷调查前，请您对以下两点进行填空，以便问卷调查的继续。  

您此次来泰国旅游入住的酒店是否通过 APP 进行预订 

□是     □不是  

您预订的酒店是通过以下哪一个 APP 进行预订 

□去哪儿        □携程  □途牛 

 

详细的调查问卷 

第一部分：客人的基本情况 

第二部分：客人来泰国旅游的基本行为 

第三部分：来泰国旅游选择利用 APP 进行酒店预订因素 

第四部分：其他意见 

 

第一部分：客人的基本情况 

注释 请您如实地在方格子内打对号□，您认为合乎您的资料以及填空。 

1. 性别 

       □（1） 男        □（2）女 

2. 年龄 

       □（1）低于 20 岁       □ （2）21-30 岁之间 

       □（3）31-40 岁之间    □ （4）41-50 岁之间 

       □（5） 51-60 岁之间     □ （6）60 岁以上 

3. 学历 

       □（1）中学       □ （2）专科 

       □（3）本科       □ （4）硕士 

       □（5） 博士     
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4. 职业 

       □（1）学生      □ （2）业主 

       □（3）农民     □ （4）公务人员 

       □（5） 公司员工       □ （6）自由职业 

       □（7） 其它（请注明）…………… 

 

5. 收入 

       □（1）低于 4,000 元      □ （2）4,001-6,000 元 

       □（3）6,001-8,000 元     □ （4）超过 8,001 元 

 

6.婚姻状况 

       □（1）单身      □ （2）已婚 

       □（3）离婚     □ （4）其它（请注明）……………… 

 

第二部分：客人来泰国旅游的基本行为 

注释 请您如实地在方格子内打对号□，您认为合乎您的资料以及填空。 

1.一般情况下，您在网上订的酒店每晚价格属于哪个区间 

       □（1）低于 100 元     □ （2）100-199 元 

       □（3）200-299 元      □ （4）300-399 元 

       □（4）超过 8,001 元  

 

2.一般情况下，您在网上订的酒店房间类型属于哪种样式 

        □（1） 标准房   □ （2）高级房 

       □（3）豪华房   □ （4）套房 

       □（4）其它（请注明）……………… 

 

3.一般情况下，您会选择提前多久预定酒店 

       □（1） 低于一个月      □ （2）1-2 个月 

       □（3）2-3 个月  □ （4）3 个月以上 
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4.一般情况下，您在网上预定的酒店办理入住总共几天 

       □（1） 低于 3 天  □ （2）3-6 天 

       □（3）7-12 天   □ （4）13 天以上 

 

5.一般情况下，您选择在网上预定酒店是通过哪种方式获知信息的 

       □（1） 旅游杂志  □ （2）网站 

       □（3）各类 APP 软件    □ （4）旅游公司 

       □（5）从已去旅游的人口中获知信息   □ （6）其他（请说明）……………… 

 

6.一般情况下，您和谁在网上预定酒店 

       □（1） 家人      □ （2）情人（还未结婚） 

       □（3）朋友      □ （4）同事 

       □（5）兄弟姐妹  □ （6）其他（请说明）……………… 

 

7.谁有权决定在网上预定酒店的权利 

       □（1） 家人      □ （2）情人（还未结婚） 

       □（3）朋友      □ （4）同事 

       □（5）兄弟姐妹  □ （6）其他（请说明）……………… 

8.一般情况下，您在网上预定的酒店选择以下哪种方式支付 

       □（1） 通过支付宝       □ （2）通过微信 

       □（3）通过银联卡       □ （4）通过信用卡 

       □（5）其他（请说明）………………. 

 

9.您通过以下哪一个 APP 订酒店的次数最多 

       □（1） 去哪儿     □ （2）携程 

       □ （3）途牛 

 

10.您使用的智能手机使用的系统是以下哪一个 

  □（1） 安卓     □ （2）IOS 
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第三部分：来泰国旅游选择利用 APP 进行酒店预订因素 

注释 每个问题有 1-5 分评分标准，请您根据您的想法在方格子内打对号进行评分。 

1=最少 

2=少 

3=一般 

4=多 

5=最多 

 

游客使用 app 客户端因素 旅客想法 

最少 少 一般 多 最多 

6. App 客户端有很好的信用度      

7. App 客户端有很好的稳定性      

8. App 客户端能够最快的在国际之间获取相应信息      

9. App 客户端的文字解释清洗容易读懂      

10. App 客户端界面简洁明了，使其方便工作      

 

 

第四部分：其他意见 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  
 

 

非常感谢您能抽出宝贵时间做完此份问卷调查！ 
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ชื่อ-นามสกุล   Liu Xi 
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พ.ศ. 2554 สถาบันภาษาตางประเทศ มหาวิทยาลัยฉูฉอง 
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