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บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของคุณ สมบัติดานชีวสัง คม การใหบริ การผานเว็บไซต
สั ง คมออนไลน และการตอบสนองความต อ งการเฉพาะบุ คคลที่ มี ผ ลต อความภั ก ดี ออนไลน ข อง
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยการศึกษาแบง ออกเปน 2 แนวทางคือ (1) เชิง ปริมาณ เปน การเก็บขอมูลดวย
แบบสอบถามจากกลุมนักทอ งเที่ยวชาวตางชาติที่เดิน ทางทองเที่ยวประเทศไทย จํานวน 440 ราย และใช
การวิเคราะหถดถอยพหุเ ชิงชั้นและการวิเคราะหเ สน ทางความสัมพัน ธเพื่อหาอิทธิพลของตัวแปรที่มีต อ
ความภักดีออนไลน และ (2) เชิงคุ ณภาพ โดยใชวิธีการสัมภาษณและคําถามปลายเปดกับกลุมตัวอย าง เพื่อ
เสริมขอมูลจากการศึกษาเชิงปริมาณใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
การศึกษาพบวา ความภักดีออนไลนขึ้น อยู กับ การตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล และการ
ใหบริการผานเว็บไซต โดยเว็บไซตดานการทองเที่ยวที่ดีนั้น ตองสามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับสิน คาและ
บริการดานการทองเที่ยว รวมถึงนําเสนอโฆษณาและรายการสง เสริ มการขายไดตรงตอความตองการของ
ผูใช ในขณะเดียวกันชื่อของเว็บไซตตองจดจําไดงาย มีการนําเสนอภาพและเสียง รวมทั้ง ขอมูลดานการ
ทองเที่ยวที่ถูกตองและทันสมัย สุดทายคือตองอํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจอง
สินคาหรือบริการ ภายใตนโยบายดานความปลอดภัยที่รัดกุมและเชื่อถือได
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ผลการวิเคราะหความสัมพัน ธแสดงใหเห็น วา สัง คมออนไลนมีสวนสําคัญในการสรางความภักดี
ออนไลน ใหกับผู ใช โ ดยร วมกับ การตอบสนองความตอ งการเฉพาะบุ คคล สอดคล อ งกั บการศึ กษาเชิ ง
คุณ ภาพที่ พ บว า การเดิ น ทางท อ งเที่ ย วเริ่ มต น ด วยแรงบั น ดาลใจจากกลุม สั ง คมออนไลน ภายใต การ
สนับสนุนของเว็บไซตในการตอบสนองความตองการดานตาง ๆ อย างมี ประสิทธิภาพ ซึ่ง ปจจัยดังกลาว
ขางตนมีสวนสําคัญตอการสรางความภักดีออนไลนใหกับผูใชตอไปในอนาคต
คําสําคัญ: บุพปจจัย ความจงรักภักดี การสื่อสารทางดานการตลาด ประสิทธิผลการทองเที่ยว

Abstract
The research aimed at studying the antecedents of effectiveness of Thai tourism communication
impacting foreign tourists’ e–loyalty to Thai Tourism Websites. Both quantitative and qualitative
approached were used to collect data from 440 foreigns tourists while visiting Thailand, using open
and close ended questions and indepth interviews.
The study showed that e- loyalty depended on personal requirement response and services
through websites. Good tourism websites should recommend tourism products and services including
presenting the advertisement and sales promotion that suit the requirements of the users. Also, the
websites should have easier name recognition, present pictures and sounds, provide accurate updated
information, and facilitate the changes in or cancellation of products or services under secured and
reliable system.
The relationship analysis showed that social networks highly affected e-loyalty in
combination with personal requirement response. This finding was in accordance with the qualitative
study which indicated that travelling was initiated by social network inspiration under the sufficient
support of the website’s response to users’ requirements. These factors are significant to e – loyalty of
the future prospective websites users.
Keywords: Antecedents, E–Loyalty, Tourism, Marketing Communication, effectiveness
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ความสําคัญ ของปญหา
ชวงทศวรรษที่ผานมาการสรางความสัมพั นธระหวางลูกคาและธุรกิจออนไลนเป น ประเด็นที่ ไดรับ
ความสนใจเป น อยางมากจากนักวิชาการ (Javad, 2009; Reichheld & Schefter, 2000; Srinivasan,
Rolph & Kishore, 2002) เนื่องจากการสรางความภักดีเป น เครื่องมือสําคัญในการดึงดูดใจใหลูกคาใช
บริการเว็บไซตนั้น ๆ อยางตอเนื่อง และสรางผลกําไรใหกับ เว็บ ไซตอยางแทจริง (Reichheld, 1996)
ทั้งนี้ผูใชที่มีความภักดีตอเว็บ ไซตจะมีป ริมาณการซื้อซ้ําที่ สูงกวาผูใช โดยทั่วไป (Javad, 2009) และ
บอยครั้ งที่ ผู ใช กลุ มนี้จะสรางลูกคากลุ มใหมใ หกั บ ผูขายดวยการแนะนํ า หรื อกล าวถึง ในแงดี ซึ่ ง
เรียกวา พฤติกรรมการบอกตอแบบปากตอปาก (word of mouth) (Srinivasan, Rolph & Kishore,
2002) ซึ่งหากผูประกอบการออนไลนรายใดที่ ส ามารถสรางความภักดีใหกับ ลูกคาไดก็ยอมหมายถึง
ความไดเปรียบในการแขงขันที่มากขึ้นตามไปดวย
ธุรกิ จการท องเที่ยวเป น ธุรกิ จหนึ่ ง ที่ ผัน ตั วเขา สู โ ลกออนไลน โดยอาศั ยโอกาสจากการ
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของผูใช ทั่ วโลก (Internet World Stats, 2012) ขอมูลจากสภาการเดินทางและการ
ทองเที่ ยวโลก (World Travel and Tourism Council, WTTC, 2011) รายงานวา การเติบ โตอยา ง
รวดเร็วของอินเทอรเน็ตสงผลตอพฤติกรรมของนักท องเที่ยวทั่ วโลกตั้งแตการคนหาขอมูลจนถึงการ
สั่ ง จองที่ พั ก และตั๋ ว เดิ น ทาง (looking to booking) โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในประเทศที่ มี ค วาม
เจริญ กา วหน าอยา งเช น อั งกฤษ และสหรั ฐอเมริ กา ขณะที่แ นวโน มการใชอิ น เทอร เน็ ตเพื่ อการ
ทองเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยก็ไดรับ ความนิยมเพิ่มมากขึ้นเช นเดียวกัน ดังจะ
เห็นไดจากรางวัลดานการทองเที่ยวตาง ๆ เชน รางวัลเมืองทองเที่ ยวที่ดีท ี่สุดในโลก รางวัลเมืองที่ มี
อาหารขางทางที่ดีท ี่สุดในโลก หรือรางวัลแหลงท องเที่ ยวที่ ไดรับ ความนิยมสูงที่ สุดในป 2555 จาก
สถาบัน นิตยสาร และเว็บ ไซตที่ ไดรับ การยอมรับ จากนักทองเที่ ยวทั่วโลก (VOICE TV ก, 2555;
VOICE TV ข, 2555)
จากที่ ไ ด ก ล า วไปข า งต น แสดงให เ ห็ น ว า แนวโน ม การเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมของ
นักท องเที่ ย ว และการพั ฒ นาอย า งก าวกระโดดบนโลกออนไลน ทํ า ให ผู ใช บ ริ การได รั บ ความ
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สะดวกสบายในการคนหา และแบงปนขอมูลจากเว็บไซต สื่อออนไลน และผูใช บ ริการอินเทอรเน็ต
ที่เพิ่ มขึ้น อยางตอ เนื่อ ง ซึ่ งหากสามารถศึก ษาป จจัยที่กอ ใหเกิดความภักดี แกผู ใช บ ริการออนไลน
โดยเฉพาะอยางยิ่งเว็บ ไซตท ี่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว และเว็บไซตที่ ใหการสนับ สนุน ไดอยางยั่งยืน
แลว จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการสราง “โอกาส” จากการเติบ โตของอุตสาหกรรมการท องเที่ ยว
ในภูมิภาคเอเชี ยที่มีแนวโนมสดใส รวมไปถึงการควาโอกาสจากการฟนตัวของการท องเที่ยวไทย
ภายหลังวิกฤตการณท ี่ผานมาดวย
การศึ ก ษ าในครั้ ง นี้ จึ ง เป น การศึ ก ษาเพื่ อ ให ท ราบถึ ง บุ พ ป จ จั ย ของความภั ก ดี ท าง
อิเล็กทรอนิกสของกลุมนักทองเที่ ยวชาวตางชาติ เพื่อที่ ไดจะไดนําขอคน พบไปเปนพื้นฐานในการ
ปรับ รูป แบบการให บ ริ การของเว็ บ ไซตใหเหมาะสมกับ ความต องการและสร างความภักดีใหกับ
ผูใชบริการ ขณะเดียวกันก็เปนการกระตุนการทองเที่ยวไทยใหดีมากขึ้นอีกดวย

วัตถุประสงคและขอบเขตการศึกษาวิจัย
เพื่อศึกษาอิท ธิพ ลของป จจัยดานชี วสังคม การใหบ ริการผานทางเว็บ ไซต ความตองการเฉพาะบุคคล
และสังคมออนไลน ที่มีตอความภักดีออนไลนของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ขอบเขตการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ป ระกอบด ว ย ประชากรเป า หมายซึ่ ง เป น นั ก ท อ งเที่ ย ว
ชาวตางชาติที่เดินทางทองเที่ยวประเทศไทยโดยใชอินเทอรเน็ตเพื่อการคน หาขอมูล โดยมีระยะเวลา
เก็บขอมูลในชวงเมษายนถึงพฤษภาคม 2554 เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวมีเทศกาลสงกรานต และงาน
วันไหลตามภาคตางๆ ของประเทศซึ่งไดรับความนิยมอยางมากจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

การทบทวนวรรณกรรม
ผลการทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิด ทฤษฎีที่ปรากฏอยูในงานวิจัยตาง ๆ ทั้งตํารา เอกสาร วารสาร
บทความทางวิชาการ และทางเว็บไซต ทําใหไดตัวแปรที่ใชในการวิจัย ดังตอไปนี้
1 ความภักดีท างอิเล็ก ทรอนิก ส (eloyalty, ELOYALTY) โอลิเวอร (Oliver, 1999) ไดให
นิยามเชิงบูรณาการวา “สิ่งที่ผูกมัดอยางลึกซึ้งจะนําไปสูการซื้อซ้ําหรือใหการสนับ สนุน ซ้ํากับ สิน คา/
บริการที่ชื่นชอบอยางสม่ําเสมอในอนาคต ซึ่งเปน เหตุใหซื้อตราสินคาเดิมหรือชุดตราสินคาเดิมซ้ํา
แมวาจะมีอิท ธิพลจากสถานการณอื่น หรือแรงขับ ทางการตลาดที่ มีศักยภาพอื่น ที่ จะเปน เหตุใหเกิด
พฤติกรรมเปลี่ยนตราสินคาก็ตาม” ซึ่งเป น แนวคิดที่นํามาใช กับ พฤติกรรมของกลุมผูบ ริโภคในโลก
ออนไลน ซึ่ งผลการศึก ษาของนั กวิ ช าการหลายท าน (Chau, Cole, Massey, Montoya-Weiss, &
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O’Keefe, 2002; Ruitz & Lassala, 2006; Solomon, 2009)ไดกลาววา พฤติกรรมของผูใช บ ริการบน
โลกอินเทอรเน็ตแตกตางจากผูใชบ นโลกแหงความเปนจริง เนื่องมาจากเทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่
เปลี่ ย นแปลงไปอย างรวดเร็ว จึ ง ส ง ผลให ผูใ ชบ ริ ก ารบนอิ น เทอรเ น็ ต มี ลั กษณะเฉพาะมากกว า
ผูใชบริการโดยทั่วไป
ความภักดีบนโลกออนไลนจึงปฏิวัติแนวคิดทางการตลาดแบบเดิมสูช องทางการจัดจําหนาย
และการอํานวยความสะดวกใหกับ ลูกคาผานช องทางเทคโนโลยี (Schultz, 2000) ซึ่งแครอลและชูน
(Carol & Choon, 2003) พบวา ผูใชท ี่มีความภักดีจะเกิดความผูกพันกับ เว็บ ไซตและมีพ ฤติกรรมที่
แตกต างจากกลุ มลูกคาที่ ไม มีค วามภักดี โดยจําแนกได จ ากความถี่ และปริ มาณในการซื้ อ รวมถึ ง
พฤติกรรมการบอกต อของลูก คา กลุ มดั งกลาว ซึ่ง จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกั บ ความภัก ดี
ออนไลนทําใหไดตัวแปรองคประกอบดังนี้
พฤติก รรมออนไลน (online behavior, BEHAVIOR) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก
ถึงความภักดีออนไลนท ี่จะกลับ มาใช บ ริการเว็บ ไซตดังกลาวซ้ํา (Cyr, Bonanni, Bowes, & Ilsever,
2005) หรื อ ตั้ ง ใจที่ จ ะซื้อ สิ น ค า หรื อ บริ ก ารจากเว็ บ ไซต ใ นอนาคต ซึ่ ง ศรี นิ ว าสั น และคณะ
(Srinivasan, et al., 2002) ได เสนอวา นอกจากการกลั บ มาใช เว็บ ไซตแลว ผู ใช ที่ มี ความภัก ดีจ ะ
เลือกใชบ ริการเว็บ ไซตท ี่ตนเองใหความภักดีดวยเป น เว็บ ไซตแรก และเชื่อวาเว็บ ไซตดังกลาวเป น
เว็บไซตที่ดีที่สุดในธุรกิจนั้น ๆ
การบอกตอ แบบปากตอปาก (word of mouth, WOM) เปนปจจัยหนึ่งในการชี้วัดความ
ภักดีของลูกคา ซึ่งงานวิจัยในอดีต (Reichheld &Sasser, 1990; Srinivasan, et al., 2002; Zeithaml, et
al., 1996) พบวา ลูกคาที่มีความภักดีตอเว็บ ไซตจะมีพฤติกรรมการบอกตอแบบปากตอปากโดยการ
พูดถึงเว็บไซตในแงดี และออกตัวปกป องเมื่อมีผูพูดถึงเว็บ ไซตดังกลาวในทางที่ ไมดี ซึ่งสอดคลอง
กับ ซีท ฮาลม และคณะ (Zeithaml et al., 1996) ที่พบวา นอกจากพฤติกรรมดังกลาวแลว ลูกคาที่ มี
ความภักดียังทําหนาที่แนะนําและบอกตอแกบ ุคคลอื่นอีกทางหนึ่งดวย
ความยิน ดี ท ี่ จะจ า ย (willingness to pay, WILLPAY) มั กถู กกลา วถึ งในงานวิ จั ยที่
เกี่ยวของกับ ความภักดีของลูกคา (Reichheld &Sasser, 1990; Srinivasan, et al., 2002; Zeithaml, et
al., 1996) ในแงของมั่นคงที่ มีตอเว็บ ไซต โดยไมเปลี่ยนแปลงไปใชเว็บ ไซตอื่น แมวาจะมีขอเสนอ
หรือเงื่อนไขที่ดีกวาก็ตาม (Flavian, Guinalia, & Gurrea, 2006) หรืออีกนัยหนึ่งคือ ลูกคากลุมนี้มี
ความยื ดหยุน ตอราคานอยกวา ลูกค าที่ ไม มีความภั กดี และยิ นดี ที่ จะจายซื้อสิ น ค าในราคาที่ สูง จาก
ผูประกอบการที่ตนเองใหความภักดี (Reichheld &Sasser, 1990)
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2 การตอบสนองความต อ งการเฉพาะบุ ค คล (customization, CUSTZATN) หมายถึ ง
ความสามารถที่ผูป ระกอบการออนไลนจะนําเสนอสินคาหรือบริการที่เหมาะสมใหกับ ผูใชแตละคน
(Srinivasan, et al., 2002) ซึ่งเป น ไปตามหลักการของการตลาดแบบตัวตอ ตัวภายใตกรอบแนวคิ ด
ของการสรางความสัมพันธกับ ลูกคา (Ansari & Mela, 2003) และยิ่งผูป ระกอบการตอบสนองความ
ต องการของลู กค ามากเท า ไหร ก็ จะยิ่ ง เข า ใจความตอ งการของลู ก ค า มากเท า นั้ น จึ ง ทํ า ให การ
ตอบสนองความต อ งการเฉพาะบุ ค คลมี ค วามสั ม พั น ธ โ ดยตรงกั บ ความตั้ ง ใจซื้ อซ้ํ าของผู ใ ช
(Simonson, 2005) โดยมีองคประกอบดังนี้
การใหคํ าแนะนํ า สิ น คา และบริ ก ารด านการท อ งเที่ ย วได อ ย า งเหมาะสม (advice,
ADVISE) : อินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางความประทั บ ใจใหกั บ ลูกคา โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง เมื่ อ ลู ก ค า รู สึ กว า สิ น ค าหรื อ บริ การนั้ น สร า งขึ้ น เพื่ อ พวกเขาอย า งแท จ ริ ง (Dellaert &
Stremerch, 2005) ดังนั้น หากผูป ระกอบการนําเสนอผลประโยชนพิเศษใหกับ ลูกคา (เช น สิน คาหรือ
บริการพิเศษ เปนตน) จะทําใหลูกคามีความตั้งใจในการคงอยูกับ กิจการและไมเปลี่ยนใจไปหาผูให
บริการรายอื่นเพิ่มขึ้น (Guiltinan, 1989) ซึ่งความเหมาะสมของการใหคําแนะนํานั้น ขึ้น อยูกับ การให
ขอมูลที่ถูกตอง และเพียงพออีกดวย
ความสามารถในการออกแบบสิน คา (design, DESIGN) หมายถึง การออกแบบ
ผลิต ภัณ ฑ การบริ การ หรื อการสร างสภาพแวดลอมใหเ อื้ อกั บ ความต องการของลู กคาแตละคน
(Srinivasan, et al., 2002) ทั้ งนี้การออกแบบบริการ (customized services) ที่เหมาะสมกับ ลูกคาชวย
สรางความประทั บ ใจไมใหลูกคาเปลี่ยนไปใช บ ริการเว็บ ไซตอื่น (Guiltinan, 1989) อยางไรก็ตาม
แมวาจะไมมีผลการศึกษาที่ แสดงใหเห็นถึงความสัมพั นธของการออกแบบสินคาและความภักดี แต
อาจอนุ มานได วา สิน คา หรือบริ การดา นการท องเที่ ยวที่ตรงตามความตองการช วยสร างความพึ ง
พอใจใหผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพ (Oliver & Rust, 1997)
การเสนอโฆษณาและส ง เสริ ม การขายได ต รงตามความต อ งการ (promote,
PROMOTE): อินเทอรเน็ตเป น เครื่องมือสําคัญ ในการสืบ คนและเปรียบเที ยบขอมูลของสิน คาและ
บริการไดอยางรวดเร็ว จึงทําใหลูกคาที่ไมมีความภักดีจะมีพฤติกรรมการคนหาสินคาและบริการที่ มี
ราคาถูกกวาจากผูขายหลายรายอยูเสมอ (Reichheld &Sasser, 1990) ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวแสดงให
เห็นวา ลูกค าบนโลกออนไลนสว นหนึ่ง ยังตองการสิ นคาและบริการราคาถูก หรือราคาพิเ ศษจาก
ผูขาย ดังนั้นผูป ระกอบการเว็บไซตที่ดีจึงควรนําเสนอและตอบสนองความตองการดังกลาว เพื่อสราง
ความประทับใจและความภักดีใหกับลูกคาในระยะยาว (Oliver, 1999; Srinivasan, et al., 2002)
ปที่ 5 ฉบั บที่ 1 มกราคาม – ธั นวาคม พ.ศ.2555

46

วารสารการวิ จัย การพั ฒนาการบริห าร

3 สังคมออนไลน (Social network, SOCINTWK) หมายถึง สถานที่ที่ ผูคนไดทํ าความรูจัก
รวมกลุม และเชื่อมโยงผูคนมากมายจากทั่ วทุ กมุมโลกเขาดวยกัน โดยผานระบบของเว็บ ไซต โดย
การสรางเนื้อหาของตนเองแลวแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ในกลุม (ธนัญญา สินมหัด, 2552) ซึ่งกลุม
สังคมที่ ไดรับ การสนับ สนุนจากเว็บ ไซตอยางเหมาะสมจะพัฒ นาความสัมพัน ธจนกลายเปนความ
ภักดีของผูใชตอเว็บไซตในที่สุด (Dholakia, Bagozzi, & Pearo, 2004)
การไดแ บง ปน ความเห็น /ประสบการณ (share, SHARE) : การรวมกลุ มกั น ของ
สังคมออนไลนนั้นสวนหนึ่งเพื่อต องการเรียนรูป ระสบการณของผูอื่นหรือคน หาขอมูลที่ ตองการ
(Shang, Chen, & Liao, 2006) ซึ่งการแบ งป น ขอมูลระหวางกันจะชวยเติมเต็มความตองการของผูใช
และสรางความเพลิดเพลินไปพรอม ๆ กัน (Wang & Fesenmaier, 2004; Wang, Yu, & Fesenmaier,
2002) ซึ่ง หวังและฟเซนไมเออร (Wang & Fesenmaier, 2004) พบวา การแบ งป น เริ่มตนจากความพึ ง
พอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอความประทับ ใจในสถานที่ ห รือประสบการณการท องเที่ยวของตนเอง
และอยากแบงปนใหสมาชิกรายอื่นไดรับรูหรือไดรับ ประสบการณแบบเดียวกัน
การได ป ระโยชน จากเว็ บ ไซต ส นั บ สนุ น (web sponsor, SPONSOR) หมายถึ ง
ประโยชนในการสรางกลุมสังคมใหม ๆ ผานจุดเชื่ อมตอ (link) ที่ เว็บ ไซตสนับ สนุนเป น ผูส รางขึ้น
(ศศิวิมล บุญเรือง, 2553) ขณะเดียวกันเว็บ ไซตท ี่ใหการสนับ สนุนก็ไดป ระโยชนจากการแลกเปลี่ยน
ลิงคระหวางกัน (link exchange) ซึ่งชวยดึงดูดผูใชจากเว็บ ไซตอื่นมายังเว็บ ไซตของตนเองและสราง
ความสัม พันธระหวางกลุมสังคมออนไลนใหม ๆ ขึ้น ในอีกทางหนึ่ง ดวย (ศิวฤทธ พงศกรรังศิลป
และพิมพลภัส พงศกรรังศิลป, 2548)
การไดรับ ประสบการณ/ความคิ ดที่ดีจากชุม ชน (experience, EXPERIEN) : ผูใชสวน
หนึ่งบนสังคมออนไลนมักเขาไปมีสวนรวมกับ ชุ มชนเพื่อคนหาขอมูลการเดิน ทางในช วงขั้นตอน
ของการตัดสิน ใจเลือกที่หมายในการเดินทาง (destination selection process) (Hoffman & Novak,
1996) ซึ่งเปนเพียงเพื่อการคนหาขอมูลเพียงอยางเดียวเทานั้น ในขณะที่บางครั้งนั กทองเที่ ยวบางกลุม
อาจมีพฤติ กรรมที่เ รียกวา “การซอนตัว” (lurking) เนื่องจากไมมีอะไรที่จะนําเสนอแกผู ใช รายอื่ น
(Rafaeli, Ravid, & Soroka, 2004) หรือเป น ผูท ี่ชื่น ชอบการอานเพียงอยางเดียว (Sanchez-Franco &
Rondan-Cataluna, 2010) ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวถือวาเป น อัน ตรายตอการพัฒ นาของสั งคมออนไลน
ในอนาคต (Casalo, Flavian, & Guinalia, 2008)
4 การใหบ ริก ารผานเว็บไซต (web service, WEBSERVE) หมายถึง คุณ ลักษณะ โครงสราง
และรู ป แบบของเว็บ ไซต ท ี่ ไดรับ การออกแบบอยา งสร า งสรรค เพื่อให ลู กค าสามารถใช งานได
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โดยสะดวก และเข า ถึ ง ข อ มู ล ที่ ต องการได อย างรวดเร็ ว (Chaffey, Mayer, Johnston, & EllisChadwock, 2003) ซึ่งออพเพ็น ไฮมซ และวอรด (Oppenheim & Ward, 2006) เสนอวา เว็บ ไซตที่ ดี
ตองมี องคป ระกอบในการนําเสนอที่ดี มีเนื้อหาสาระที่ เหมาะสม เขาถึงไดโดยงาย มีการเชื่ อมโยง
ระหวางหนาเว็บไซต ใชภาษาเหมาะสม ทํ าธุรกรรมตาง ๆ ไดงาย และมีความปลอดภัยสูง ซึ่งผูวิจัย
ไดนําผลการศึ กษาดัง กลาวมาเป น แนวทางศึกษาและสามารถจําแนกตัวแปรองคป ระกอบของการ
ใหบริการผานเว็บไซตไดดังนี้
คุ ณ ลั ก ษณะของเว็ บ ไซต (characteristic, CHARACT) หมายถึ ง องค ป ระกอบที่ ใ ช
นําเสนอบนหนาเว็บ ไซต ไดแก รูป แบบ สี ตัวอักษร การจัดหัวขอใหญ/หัวขอยอย และสัญ ลักษณ
เชื่อมโยงตาง ๆ ซึ่งชวยใหลูกคาสามารถใชงานไดงายขึ้น สรางภาพลักษณท ี่ดีใหกับ เว็บ ไซต และตรึ ง
อยูในความทรงจําของผู ใช อีกดวย (Srinivasan et al., 2002) ทั้ งนี้การออกแบบเว็บ ไซตท ี่ดีควรมี
จุดประสงคเพื่อตอบสนองการใชงานของผูใช ทุ กกลุม เพื่อลดความเบื่ อหนายจากการใชงาน รวมถึง
สรางทัศนคติท ี่ดี และจูงใจใหผูใชกลับ มาใชบ ริการอีกครั้งในอนาคต (Oppenheim & Ward, 2006)
การใชประโยชนจากขอมูล (communication, COMMU) หมายถึง เนื้อหาสาระที่ แสดงอยู
บนหนาเว็บ ไซตตองสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา โดยใหขอมูลไดอยางครอบคลุมทั้ง
เชิ งกวางและเชิ งลึก (Oppenheim & Ward, 2006) ซึ่งเบอรเกอร (Berger, 1998) เสนอวา องคกรที่
สามารถจัดสรรขอมูลไดอยางมีป ระสิท ธิภาพจะสามารถยื่น ขอเสนอที่ นาสนใจในเชิ งรุกและเชื้อเชิญ
ใหลูกคากลับมาชมหนาเว็บไซตอีกครั้ง
การโตตอบกั บลู กคาบนหนาเว็บไซต (benefit, BENEFIT) : นักวิจัยในอดีตหลายท าน
กลาวถึ งความสําคั ญของการโต ตอบและความภั กดี ของผู ใช (Deighton, 1996; Srinivasan, et al.,
2002) วา หากผูประกอบการเว็บ ไซตไมใสใจในการสรางความสัมพัน ธดังกลาวอาจสงผลเสียไดใน
ภายหลัง ซึ่ งนอกจากจะเป น การสื่ อสารแบบสองทางแล ว ยั ง รวมถึ งการออกแบบตั ว นํ ารอ งที่ ดี
(navigator) ซึ่งชวยในการจัดกลุมผลิตภัณ ฑตาง ๆ บนหนาเว็บ ไซตและทําใหผูใชรูสึกเสมือนอยูใน
รานคาจริงๆ (Oppenheim & Ward, 2006)
ความสะดวกและความปลอดภัย (convenience and security, SECURE) : ป จจัยสําคัญที่
สงผลตอภาพพจนที่ นาเชื่อถือจนกลายเปนลักษณะเฉพาะของตราสิน คาคุณ ภาพสูงใหกับ เว็บ ไซต
(Oppenheim & Ward, 2006) ทั้งนี้ชาฟเตอร (Schaffer, 2000) เสนอวา ผูใช บ ริการสวนใหญคาดหวัง
ถึงการทําธุรกรรมที่มีประสิท ธิภาพ และไมตองใชความพยายามมากนักแตในทางกลับ กัน หากลูกคา
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ตองใชความพยายามอยางยากลําบากในการคนหาขอมูลหรือในการทําธุรกรรม ลูกคาจะไมกลับ ไป
ใชบริการเว็บไซตนั้นอีกเลย (Schaffer, 2000; Srinivasan, et al., 2002)
5คุ ณ สมบั ติด านชี ว สั ง คม (biosocial characteristic, BIOSOCIA) หมายถึ ง ลั ก ษณะดา น
กายภาพและพฤติกรรมของนักท องเที่ ยวชาวตางชาติ เนื่องจากคุณ สมบั ติสวนบุ คคลที่ แตกตางกั น
ยอมหมายถึงทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตางกัน ตามไปดวย (Blackwell, Minard, & Engel, 2006)
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้สามารถจําแนกตัวแปรองคประกอบไดดังนี้
เพศ (gender, GENDER): คุณ สมบัติสวนบุ คคลขั้น พื้นฐานที่ จําแนกความแตกตางของ
นักท องเที่ ย วชาวตา งชาติ ทั้งนี้ ผลการศึกษาในอดี ตพบวา ผูใ ช เพศชายชื่ น ชอบการซื้ อสิ น คา และ
บริการผ านอิน เทอรเน็ต (Rodgers & Harris, 2003) มีป ริมาณการจายซื้อสินคา (Cyr & Bonanni,
2005) และความเชื่อ มั่นในผูป ระกอบการเว็บ ไซต (Rodgers & Harris, 2003) มากกวา ในขณะที่
ผูหญิงจะมีความแตกตางดานความถี่ในการซื้อสินคารวมถึงทัศนคติที่ มีตอเนื้อหาสาระที่ ป รากฏบน
หนาเว็บ ไซต (Cyr & Bonanni, 2005)
อายุ (age, AGE): ดัท ทาร-เบิ รกแมน (Dutta-Bergman, 2002) พบวา ผูใชท ี่อยูในชวง
วัยรุนมีแนวโนมในการใชอินเทอรเน็ตสูงกวาผูใชท ี่มีอายุมากกวา ทั้งนี้ สอดคลองกับ อิกบาเรีย และ
พาราซูรามาน (Igbaria & Parasuraman, 1989) ที่พบวา ผูใชท ี่มีอายุมากมักมีท ัศนคติที่ ไมดีนักกั บ
เทคโนโลยีใหม ๆ อยางคอมพิวเตอร หรื ออิน เทอรเน็ ต ซึ่ งเมื่ อศึกษาถึ งความภั กดีข องผู ใช ที่ มีต อ
เว็บไซตพบวา ผูใชที่เปนวัยรุนมีความภักดีตอเว็บ ไซตต่ํากวาวัยอี่น ๆ อยางเห็น ไดชัด ขณะเดียวกัน
ผูใชซึ่งมีอายุมากกวาจําเปนตองใช เวลาในการศึ กษาการใชงานเว็บ ไซตท ี่นานกวาเพื่อขจัดขอสงสั ย
หรือปญหาจากการใชงาน (Morris & Vankatesh, 2000)
การวางแผนการเดินทาง (plan trip, PLAN): ถือเป น ขั้น ตอนพื้นฐานในการตัดสินใจ
เลือกจุดหมายปลายทาง สถานที่ท องเที่ ยวที่นาสนใจ หรือบริการตาง ๆ ที่ เกี่ยวของกับ การเดิน ทาง
(เชน โรงแรมที่พัก สายการบิน หรือการเดิน ทางที่ เกี่ยวของ) (Gunn, 1988, 1994; Inkeep, 1991; Mill
& Morrison, 1985, Yoon, 2002) ทั้งนี้อินคีป (Inkeep, 1991) เสนอวา การวางแผนเดิน ทางนั้ นเกี่ยวพัน
กับการตัดสินใจเขารวมกลุมสังคม เพื่อประโยชนในการคนหา และแบงปนขอมูลดานการท องเที่ ยว
ระหวางนักทองเที่ยวดวยกัน
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมดั งกลา วข างต น ยั งนํ าไปสู กรอบแนวคิ ดอัน ประกอบด ว ย
คุณ สมบัติดานชีว สังคม การใหบ ริการผานเว็ บ ไซต สังคมออนไลน การตอบสนองความตองการ
เฉพาะบุคคล และความภักดีออนไลน โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
ปที่ 5 ฉบั บที่ 1 มกราคาม – ธั นวาคม พ.ศ.2555

49

วารสารการวิ จัย การพั ฒนาการบริห าร

คุณสมบัติดานชีวสังคม
(BIOSOCIA)
เพศ (GENDER)
อายุ (AGE)
การวางแผนการเดินทาง
(PLAN)

สังคมออนไลน
(SOCIANTWK)
การไดแบงปนความเห็ น/
ประสบการณ (SHARE)
การไดประโยชนจากเว็บไซต
สนับสนุน (SPONSOR)
การไดรับประสบการณและความคิดที่
ดีจากชุมชน (EXPERIEN)

การใหบริการผา นหนาเว็บไซต
(WEBSERVE)
คุณลักษณะของเว็บไซต (CHARACT)
การเชื่อมตอ/โตตอบหนาเว็บไซต (COMMU)
การใชประโยชนของขอมูล(BENEFIT)
ความสะดวกและความปลอดภัย (SECURE)

ความภักดีออนไลน
(ELOYALTY)
พฤติกรรมออนไลน
(BEHAVIOR)
การบอกตอแบบปากตอ
ปาก (WOM)
ความยินดีที่จะจาย
(WILLPAY)

การตอบสนองความตองการ
เฉพาะบุ คคล (CUSTZATN)
การใหคํา แนะนําสินคาและบริการไดอยางเหมาะสม
(ADVICE)
ความสามารถในการออกแบบสิ นคาไดเอง
(DESIGN)
การนําเสนอโฆษณาและรายการสงเสริมการขายได
อยางเหมาะสม (PROMOTE)

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยปจจัยที่มีผลตอความภักดีออนไลน
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ระเบียบวิธีการวิจ ัย
การศึ กษาครั้งนี้ใช (ก) แนวทางวิจัยเชิ งปริมาณ ซึ่งเปนแนวทางหลักของการศึ กษาครั้งนี้ และ (ข)
แนวทางเชิ งคุ ณ ภาพเป น แนวทางเสริ มผลการศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณให ส มบู ร ณ ม ากยิ่ ง ขึ้ น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
การวิ จั ยเชิ ง ปริ ม าณ เป น แนวทางหลั กในการยื น ยั น ข อ ค น พบและข อ สรุ ป ต าง ๆ ของ
การศึกษาครั้งนี้ โดยการวางแผนที่ ดีชวยใหขอคนพบที่ไดสามารถนําไปใชไดกับ ประชากรทั้งหมด
ในเรื่องเดียวกัน (สุชาติ ประสิท ธิ์รัฐสินธุ, 2555) โดยประชากรที่ ใชศึกษาในครั้งนี้คือ นักทองเที่ ยวที่
เดินทางเขามาทองเที่ยวประเทศไทยในรูป แบบหมูคณะหรือดวยตนเอง จากการรวบรวมขอมูลทาง
สถิติระหวางป 2550-2552 (สํานักงานพัฒนาการท องเที่ยว, 2553) คิดเปนจํานวนเฉลี่ย 10,050,550
คน โดยมีการประมาณคาขนาดตัวอยางตามสูตรของยามาเน (Yamane, 1973) ไดทั้ งสิ้น 400 ตัวอยาง
และเผื่อคาความผิดพลาดไวรอยละ 10 ทํ าใหการศึ กษาครั้งนี้ มีกลุมตัวอยางทั้งสิ้ น 440 ตัวอยาง เก็บ
ขอมูลดวยแบบสอบถาม (questionnaire)
วิเคราะห ขอมูลโดยการวิ เคราะหถดถอยพหุเ ชิงชั้ น (hierarchical regression analysis) และ
การวิเคราะหเสนทางความสัมพั นธ (path analysis) ทั้ งนี้การจัดการเขาสมการวิเคราะหของแตละชุด
ตัวแปรเป น ไปตามลําดับ ของความเปนสาเหตุ (order of causality) โดยตัวแปรการตอบสนองความ
ตองการเฉพาะบุคคลจะอยูในลําดับ สุดทายเนื่องจากมีอิทธิพลตอความภักดีออนไลนมากที่สุด
การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนแนวทางที่นํามาเสริมความเขาใจในผลการศึ กษาเชิงปริมาณใหดี
มากยิ่ งขึ้ น โดยเก็ บ รวมรวมจากการสั ม ภาษณ และคํ า ถามปลายเป ด จากแบบสอบถาม โดยมี
ประชากรเปาหมายคือ นักทองเที่ยวชาวตางชาติท ี่มีประสบการณ และทัศนคติทั้ งเชิงบวกและเชิ งลบ
ตอการใชเว็บไซตดานการทองเที่ยว โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) จากผูท ี่
ตอบแบบสอบถามและยินยอมที่จะใหสัมภาษณ โดยเครื่องมือที่ ใชในการศึ กษาคือการสัมภาษณและ
คําถามปลายเปดของแบบสอบถามซึ่งทําใหไดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 284 ราย
ผูวิจัยเลือกเก็บ ขอมูลที่ท าอากาศยานแหงชาติสุวรรณภูมิเปนหลักเนื่องจากมีความเหมาะสม
ดานสถานที่และเวลาของผูรวมวิจัย โดยใชการสัมภาษณและแบบสอบถามปลายเป ดเป นเครื่องมือ
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51

วารสารการวิ จัย การพั ฒนาการบริห าร

ในการศึกษา ซึ่งภายหลังการสัมภาษณผูวิจัยไดนําผลการสัมภาษณท ี่ไดมาเพิ่มเติมผลการวิเคราะห
เชิงปริมาณที่ไดเพื่อความสมบูรณของเนื้อหา
ผลการศึกษาดังที่แสดงไวในตาราง 1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป น เพศชาย อายุโดยเฉลี่ย
ของกลุม ตัว อยางอายุ ป ระมาณ 35 ป และเนื่อ งจากเชื้อ ชาติ ของกลุม ตัว อยางในการศึ กษาครั้ง นี้ มี
จํานวนมากถึง 53 เชื้อชาติ เมื่อแบงตามลักษณะทางภูมิศาสตร โดยใชท วีป ตน ทางเปนเกณฑ เพื่ อ
สะดวกแกการศึ กษา พบวา นักท องเที่ยวสวนใหญมาจากทวีป ยุโรป รองลงมาคือ ทวีป เอเชี ย ทวีป
อเมริกาเหนือ และทวีป ออสเตรเลียตามลําดับ ในขณะที่ มาจากทวีป แอฟริกา และทวีป อเมริกาใตมี
เพียงเล็กนอยเทานั้น

ตาราง 1 คุณสมบัติส วนบุค คลของกลุม ตัวอยาง (n = 440)
คุณสมบัติ
เพศ
ทวีปตนทาง

คุณสมบัติ
อายุ

ชาย
แอฟริกา
เอเชีย
ยุโรป
อเมริกาเหนือ
อเมริกาใต
ออสเตรเลีย
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
34.85
12.01

คาต่ําสุด

คาสูงสุด

14

80

อัตราสวนรอย
57.3
2.0
20.9
45.5
18.4
0.9
12.3
คาความโดง
คา
ความเบ
.0951
.662

สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะ
สําหรับการวิเคราะหถดถอยพหุเชิงชั้นของความภักดีออนไลนพ บวา คุณ สมบั ติดานชี วสังคม
อธิบายการผันแปรของความภักดีออนไลนไดเพียงรอยละ 0.7 และไมมีตัวแปรใดเลยที่มีผลตอความ
ภักดีออนไลน เมื่อนําการใหบริการหนาเว็บไซตเขามาวิเคราะหในชั้นที่สอง ตามแบบจําลอง 2 พบวา
อํา นาจการอธิบ ายเพิ่มขึ้น เป น รอ ยละ 36 โดย คุ ณ สมบั ติด านชี วสั ง คมยัง คงไมมี ผลตอ ความภัก ดี
ออนไลน แตการใหบ ริก ารหนาเว็บ ไซต มีผลตอความภั กดีออนไลนทุ กตั ว ไดแก คุณ ลัก ษณะของ
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เว็บไซต การเชื่ อมตอ/โตตอบหนาเว็บ ไซต การใช ป ระโยชนของขอมูล ความสะดวกและปลอดภัย
โดยที่ความสะดวกและปลอดภัยมีอิทธิพลมากที่สุด
เมื่อนําปจจัยดานสังคมออนไลนเขามาพิจารณาในชั้นที่สาม ตามแบบจําลอง 3 พบวา อํานาจ
การอธิ บ ายการผัน แปรเพิ่ มขึ้น เป นรอยละ 39.1 โดยคุณ สมบั ติดานชี วสังคมยั งคงไมมีผลต อความ
ภักดีออนไลน สวนปจจัยดานการใหบ ริการหนาเว็บ ไซตมีเพียงคุณ ลักษณะของเว็บ ไซตและความ
สะดวกและปลอดภัยเทานั้นที่มีผลตอความภักดีออนไลน และปจจัยดานสังคมออนไลน พบวา การ
ไดแบงปนความเห็น /ประสบการณ และการได รับ ประสบการณ /ความคิดที่ดีจากชุมชนที่ มีผลต อ
ความภักดีออนไลน (ตาราง 2)

ตาราง 2 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุเชิงชั้น ปจจัยที่ม ีผลตอความภักดีออนไลน
ตัวแปร
คุณสมบัติดานชีวสังคม
เพศ
อายุ
การวางแผนการเดินทาง
การใหบริการหนาเว็บไซต
คุณลักษณะของเว็บไซต
การเชื่อมตอ/โตตอบหนาเว็บไซต
การใชประโยชนของขอมูล
ความสะดวกและปลอดภัย
สังคมออนไลน
การไดแบงปนความเห็น/ประสบการณ
ประโยชนจากเว็บไซตสนับสนุน
การไดรับประสบการณ /ความคิดที่ดี
การตอบสนองความตองการเฉพาะบุ คคล
การใหคําแนะนําสินคาและบริการได
ความสามารถออกแบบสินคาไดเอง
การเสนอโฆษณาและสงเสริมการขาย
คาคงที่
Rsq
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แบบจําลอง1
.387
-.036
4.470

92.499
.007

คาสัมประสิทธิ์ ถดถอยมาตรวัด
แบบจําลอง2
แบบจําลอง3
-.177
-.051
2.693

.528
-.026
3.275

.194
-.014
1.929

.615***
.375***
.411***
.913***

.692***
.058***
.313***
.879***

.601***
.026***
.333***
.453***

.300*
.018
.220*

.305**
-.335**
.099**

19.347
.391

.414**
2.424**
1.205***
7.963
.505

24.260
.360
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SEE
F
Sig. F

17.589
1.098
.350

14.188
34.735
.000

13.891
27.541
.000

12.568
33.424
.000

ทั้ ง นี้ เมื่ อ นํ า ป จ จั ย ด า นความต องการเฉพาะบุ คคลเข า มาพิจ ารณาในชั้ น สุ ด ท า ย ตาม
แบบจําลอง 4 พบวา อํ านาจการอธิบ ายการผั น แปรเพิ่มขึ้น เป น รอยละ 50.5 โดยคุณ สมบัติดานชี ว
สั งคมยั ง คงไม มี ผ ลต อความภั กดี ออนไลน ส ว นป จจั ย ด า นการให บ ริ การหน า เว็ บ ไซต พ บว า
คุณลักษณะของเว็บไซต การใช ป ระโยชนของขอมูล และความสะดวกและปลอดภัยที่มีผลตอความ
ภักดีออนไลน ปจจัยดานสังคมออนไลน พบวา มีเพียงการไดแบงปนความเห็น /ประสบการณเท านั้น
ที่มีผลตอความภักดีออนไลน และปจจัยความตองการเฉพาะบุคคลทุกตัวมีผลตอความภักดีออนไลน
ไดแก การให คําแนะนํ าสิน คา/บริการได ความสามารถออกแบบสิ น คา ที่ ตองการได เอง และการ
เสนอโฆษณาและสงเสริมการขาย
โดยสรุปจะพบวา ความภักดีออนไลนของนักทองเที่ยวชาวตางชาติขึ้นอยูกับ การใหบ ริการ
ผานเว็บไซต สังคมออนไลน และการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล แตไมขึ้นอยูกับ
คุณสมบัติดานชีวสังคมแตอยางใด
เพื่ อศึ กษาความสั มพั น ธ ระหว างตัว แปรที่ ใช ในการศึ กษาครั้งนี้ ผูวิจัย ได ใช การวิ เคราะห
เสนทางความสัมพันธและสามารถสรางเปนกรอบแนวคิดการวิจัยไดดังภาพ 2

+5

คุณสมบัติดานชีวสังคม

ความตองการเฉพาะบุ คคล

(BIOSOCIA)

+10

(CUSTZATN)

+ 1
+6

+8

ความภักดีออนไลน
(ELOYALTY)

+2
การใหบริการผานเว็บไซต

(WEBSERVE)

+ 4

+7

+9

+3

สังคมออนไลน
(SOCINTWK)
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ภาพ 2 แบบจําลองกอนการวิเคราะหเสนทางความสัมพัน ธระหวางตัวแปรตางๆ
ทั้ งนี้กอนการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ ผูวิจัยไดทํ าการตรวจสอบขอสมมติ ของการ
วิ เ คราะห เ ส น ทางความสั ม พั น ธ ซึ่ ง มี ข อ สมมติ ที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ งคื อ ตั ว แปรอิ ส ระอาจมี
ความสัมพันธกันไดหากผูวิจัยเห็นวาเหมาะสม แตอยางไรก็ตามตัวแปรอิส ระที่ อยูในสมการเดียวกัน
ไมควรมีความสัมพันธกันมากเกินไป เพราะอาจสงผลตอคาสัมประสิ ท ธเสนทางที่ คํานวณได (สุชาต
ประสิท ธิ์รัฐสินธุ, 2552) ผูวิจัยจึงไดทํ าการทดสอบความสัมพั นธของตัวแปรอิสระ โดยไดผลการ
ทดสอบดั ง ตาราง 1 ซึ่ ง พบว า นั ก ท องเที่ ย วชาวต า งชาติ มี ทั ศ นคติ ตอความภั กดี ออนไลน ความ
ต องการเฉพาะบุ คคล และการให บ ริ ก ารผา นเว็ บ ไซต ที่ ค อนข า งสู ง ส ว นสั งคมออนไลน และ
คุณสมบัติดานชีวสังคมอยูในระดับ ปานกลาง มีความแตกตางกันภายในกลุมเล็กนอย ทั้ งนี้อาจเป น
เพราะปจจัยดานการใหบ ริการผานเว็บ ไซต สังคมออนไลนและความตองการเฉพาะบุ คคลนั้น เป น
ปจจัย ที่ นั กท องเที่ยวคาดวา จะไดรับ จากการให บ ริ การจากทางเว็ บ ไซตอ ยูแลว ซึ่ ง เมื่ อไดรับ การ
ตอบสนองที่ ใ กลเคีย งกันจากทางเว็บ ไซตยอมทํ าให ผูใชมี ความเห็น ไม แตกต างกันมากนัก ดังนั้ น
พฤติ กรรมและทั ศ นคติ ท ี่แสดงออกซึ่ งความภั กดีของผู ใชท ี่ ไดรับ การบริ การจากทางเว็บ ไซต จึง มี
ทิศทางที่ใกลเคียงกันตามไปดวย

ตาราง 1 สถิติพรรณนาและคาสัม ประสิทธิ์ความสัม พันธระหวางตัวแปร
ตัวแปร
CUSTZATN
SOCINTWK
WEBSERVE
BIOSOCIAL
Mean
SD.
Min.
Max.
Tolerance

ELOYALTY
.618
.395
.585
-.014
95.36
17.60
25.47
127.37
-
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CUSTZATN SOCINTWK WEBSERVE BIOSOCIAL
.515
.557
-.001
35.02
7.10
9.77
49.16
.602

.447
-.028
41.58
14.37
6.81
68.13
.696
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26.63
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11.48
60.45
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VIF

-

1.662

1.437

1.533

1.005

จากตาราง 1 เมื่ อพิ จารณาถึ งความสั มพั น ธ ระหว า งตั ว แปรอิ ส ระพบว า ตัว แปรอิ ส ระ
ทุ กตั วมี ความสั ม พั น ธ กั น ในระดั บ ปานกลาง โดยพิ จ ารณาจากความค า ความสัม พั น ธ ร ะหว า ง
.4-.5 ขณะที่คา Tolerance สวนใหญอยูระหวางคา .60-.69 แสดงวามีความสัมพั นธกัน ในระดับ ปาน
กลาง ยกเวนคุ ณ สมบัติดานชีว สังคมที่ มีความสัมพัน ธกับ ตัวแปรอิส ระอื่ น ๆในระดับ ต่ํามาก เมื่ อ
พิ จารณาถึ ง ค า VIF พบว า อยู ร ะหว า ง 1.0-1.6 ซึ่ ง ถื อว า ค อ นขา งต่ํ า และไม มี ป ญ หาเกี่ ยวกั บ
ความสัมพัน ธระหวา งกันของตัวแปรอิส ระ จึงทํ าใหสามารถนํามาวิเคราะหเสนทางความสัมพั น ธ
ตอไปได
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิท ธเสนทาง (path coefficient) นั้นไดจากวิธีการวิเคราะหถดถอย
พหุแบบขั้น ตอน (stepwise regression) ที่คัดเลือกเฉพาะเสน ทางที่มีนัยสําคัญเท านั้น และแสดงผล
ดวยค าคาสัมประสิท ธเส นทางเบ ตา (β) หรือค าสัมประสิ ท ธิ์ถดถอยปรับ มาตรฐาน (standardized
regression coefficients) ซึ่งปรากฏผลดังสมการตอไปนี้
การทดสอบสมมติฐาน 1 ไดขอคนพบดังนี้

ELOYALTY = .424 CUSTZATN + .348 WEBSERVE
(10.087)
(8.274)
R = .683,
R 2 = .466,
F = 190.678,

(5.9)
Sig. F. = 0.000

หมายเหตุ: ในวงเล็บคือคา t

ผลการวิ เคราะห พบวา ความตอ งการเฉพาะบุคคล และการใหบ ริการผานเว็บ ไซตมีผลต อ
ความภักดีออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือ การสรางความภักดีออนไลนของนักท องเที่ ยว
ชาวตางชาติตองอาศั ยการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลรวมถึ งการใหบ ริการที่ดีดวย โดย
สามารถอธิบ ายการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติที่มีตอความภักดีออนไลนไดรอยละ 46
ผลการวิเคราะหสอดคลองกับผลการสัมภาษณนักท องเที่ยวชาวตางชาติในประเด็นตาง ๆ ที่
สามารถตอบสนองความตองการไดอยางมีป ระสิท ธิภาพ กลาวคือ การใหบ ริการผานเว็บ ไซตดว ย
ภาพ เสี ยง และเนื้อหาสาระที่ นา สนใจเพื่อ ชวยใหนั กท องเที่ ย วเข าถึ งขอมูลที่ มีป ระโยชนตอ การ
เดินทาง ภายใตมาตรการความปลอดภัยที่เชื่อถือได ดังบทสัมภาษณสวนหนึ่งของนั กทองเที่ ยวหญิง
จากประเทศสเปนวัย 23 ปท ี่กลาวไววา“เว็บไซตที่ฉ ันใชอยูเปนประจําเต็มไปดวยภาพและขอมูลของ
สถานที่ท องเที่ยว ที่พัก และวิธีการเดินทาง แถมยังมีอัตราคาบริการ (prices) ในการเดิน ทางและที่พัก
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ใหอีกดวย ฉันวาแคนี้ก็พอแลวละ” และเมื่อถามถึงเรื่องความปลอดภัยในการใชงานเว็บ ไซตดานการ
ทองเที่ยวดังกลาวนักท องเที่ยวหญิงสาวรายนี้ไดใหความเห็นไววา“เรื่องความปลอดภัยก็สําคัญ นะ
แตเว็บไซตท ี่ฉันใชอยูเชื่อถือได เพราะวาใชมานานแลวยังไมเคยเกิดปญหาสักที”
ขณะเดียวกันการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลชวยใหผูใช เขาถึงสิน คาและบริการที่
ตองการไดในราคาที่เหมาะสม ซึ่งชวยใหผูใชไมตองคนหาขอเสนอที่ดีท ี่สุดจากผูใหบ ริการรายอื่น
ตอไป ดังตัวอยางบทสัมภาษณของนักท องเที่ ยวชายชาวแคนาดาวัย 21 ปที่ กลาววา “คําแนะนําจาก
ทางเว็ บ ไซต ช วยผมได มากเลยที เดี ยว บางครั้ง มี เวลาเตรี ยมตั ว ไม มากนั กได เ ว็ บ มาสเตอร ช ว ย
ออกแบบแผนการเดิน ทางให ดี น ะครับ ตอนนี้ ผมขอคํ าแนะนําจากทางเว็บ ไซตเป นประจําเลย”
ดังนั้นผูป ระกอบการเว็บไซตดานการทองเที่ ยวจึงควรใหความสําคัญกับ เนื้อหาสาระที่นําเสนอผาน
เว็ บ ไซต ควบคูไปกับ การจั ดหาสิน คาและบริการด านการท องเที่ ย ว รวมถึงโฆษณาและรายการ
สงเสริมการขาย เพื่อใหผูใช ไดสินคาและบริการที่ เหมาะกั บ ความตองการ ตลอดจนเพื่อชวยสรา ง
ความพึงพอใจ และความภักดีที่มีตอเว็บ ไซตในระยะยาว
การทดสอบสมมติฐาน 2 ไดขอคนพบดังตอไปนี้

CUSTZATN = .408 WEBSERVE + .332 SOCINTWK
(9.833)
(8.014)
R = .631, R2 = .398, F = 144.687, Sig. F. = 0.000

(5.10)

หมายเหตุ: ในวงเล็บคือคา t

ผลการวิเคราะหพบวา การใหบริการผานเว็บ ไซตและสังคมออนไลนมีผลตอการตอบสนอง
ความต อ งการเฉ พาะบุ ค คล กล า วคื อ การตอบส นองความต อ งการของผู ใ ช แ ต ล ะคนให มี
ประสิท ธิ ภาพนั้น ต อ งอาศัย การให บ ริ ก ารที่ ดีรวมถึง แรงผลัก ดั น จากกลุ ม สัง คมออนไลน ภายใน
เว็บไซตคอยใหการสนับ สนุน โดยผลการศึกษาสามารถอธิบ ายการเปลี่ยนแปลงของการตอบสนอง
ความตองการเฉพาะบุคคลไดรอยละ 40
ภาพของสถานที่ท อ งเที่ ยวที่ หลากหลาย ธรรมชาติ ที่ ส วยงาม พาดหัว บทความที่ น าสนใจ
เกี่ยวกับการทองเที่ยวภายในเว็บ ไซตเป น ป จจัยแรกที่ชวยดึงดูดความสนใจของผูใชในการเดิน ทาง
ทองเที่ยว เมื่อประกอบกับหัวขอสนทนา การแบงปนความเห็น และประสบการณดานการท องเที่ ยว
ยิ่งเปนสวนกระตุนใหนักทองเที่ยวหลายรายเกิดความรูสึกอยากเดิน ทางมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ บท
สัมภาษณของนักทองเที่ยวชายชาวอังกฤษ และสวีเดนที่ กลาววา “บางที ภาพสวย ๆ บทความดี ๆ ก็
ทําใหอยากลองไปเที่ยวจริง ๆ ซักครั้งนะครับ ยิ่งเจอคนใน (เว็บ ) บอรดบอกวา สวยอยางนั้น ดีอยาง
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นี้ ยิ่งทําใหอยากไปมากขึ้นไปอีก” หรือ “ผมวาทั้ งเว็บ ไซตและเว็บ บอรดนะที่ มีสวนผลักดันใหผม
ออกเดินทาง เห็นผานหนาจอมาเยอะ อยากเห็นกับตาตัวเองซักที”
บทสัมภาษณขางตนสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญ ของการใหบ ริการผานเว็บ ไซตและสั งคม
ออนไลนท ี่มีสวนผลักดันใหนักทองเที่ ยวเกิดความรูสึกอยากเดิน ทาง อยางไรก็ดี การออกเดิน ทาง
จําเปนจะตองมีปจจัยประกอบนอกเหนือจากขอมูลของสถานที่ วิธีการเดิน ทาง เช นตั๋วเครื่องบิน การ
จองที่พัก หรือแผนการเดิน ทาง ซึ่งการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลจะเขามาอํานวยความ
สะดวกของนักทองเที่ยวชาวตางชาติไดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เว็บ ไซตดานการทองเที่ ยวที่ไดรับ ความนิยม
จากนักทองเที่ยวมักจะนําเสนอสินคาหรือบริการที่ไดรับ ความนิยมจากนักท องเที่ ยวอยูแลวในระดับ
หนึ่ง ตั วอยางเชน แพคเกจทั วรสิ งคโปร ฮ องกง หรือ ญี่ปุ น ซึ่ งสวนใหญเป นประเทศปลายทางที่
ไดรับ ความนิยมจากนักทองเที่ ยว รวมถึงสถานที่ ตาง ๆ ที่อยูในแพ คเกจมักเป น สถานที่ ท องเที่ ยวที่
สําคัญ (landmark) ของแหลงทองเที่ ยวนั้น ๆ ซึ่งการที่เว็บ ไซตจะสามารถตอบสนองความตองการ
เกี่ยวกับสินคาและบริการดานการท องเที่ยวไดอยางเหมาะสมนั้นตองมีการเก็บ ขอมูลโดยอาศัยเว็บ
บอรด หรือกลองสนทนา เพื่อใหทราบความตองการที่แทจริง และนําเสนอสิน คาและบริการดานการ
ทองเที่ยว เชน แพคเกจทัวรตาง ๆ รวมถึงสามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับ แผนการเดินทางไดตรงตาม
ความตองการของนักทองเที่ยวมากที่สุด

การทดสอบสมมติฐาน 3 ไดข อคนพบดังตอไปนี้
SOCINTWK = .447 WEBSERVE
(10.472)
R = .447, R2 = .200, F = 109.672, Sig. F. = 0.000

(5.11)

หมายเหตุ: ในวงเล็บคือคา t

ผลการวิเคราะหพบวา ทัศนคติที่มีตอสังคมออนไลนขึ้นอยูกับ การนําเสนอผานหนาเว็บ ไซต
ทั้งภาพและขอมูลของสถานที่ ท องเที่ ยว รวมถึงความปลอดภัยจากการใช งาน ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห
สามารถอธิบ ายการเปลี่ยนแปลงของสังคมออนไลนไดรอยละ 20
ผลการศึ กษา แสดงให เห็ นว า คุ ณ ภาพของการนํ า เสนอเนื้ อ หาสาระด า นการท อ งเที่ ย ว
(ตัวอยางเชน ภาพของสถานที่ท องเที่ยว โรงแรมที่ พัก สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ เปนตน) มีสวน
สําคัญในการสนับสนุนใหผูใชเกิดความสนใจและใชงานเว็บไซตดานการท องเที่ยวอยางตอเนื่อง ใน
เบื้องตนการนําเสนอที่นาสนใจทั้งภาพ บทความ และตัวอักษรสีสันสดใสลวนดึงดูดผูใชใหเกิดความ
สนใจและเขามาใช บ ริก ารในเว็บ ไซตด านการท องเที่ ยว ซึ่งเมื่ อระดับ ของการใช งานสู งขึ้น จนถึ ง
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ระดับ หนึ่งนักทองเที่ยวชาวตางชาติจะเริ่มมีป ฏิสัมพันธกับ ผูใชรายอื่นบนเว็บ ไซตดังกลาวมากขึ้น ดัง
ตัวอยางบทสั มภาษณนั กทองเที่ ยวชาวต างชาติร ายหนึ่งที่ กลา ววา “ตอนแรกที่ ผมเลือกเว็บ ไซต นี้
เพราะภาพสวย ขอมูลเยอะ แลวพอไดอานบทความบาง ประสบการณของคนอื่น บ าง ก็เริ่มอยากออก
แชร ค วามเห็ น หรื อประสบการณข องตั วเองบ า ง เลยสมั ค รสมาชิ ก ถึ งตอนนี้ เ ป น สมาชิ กมาได
ประมาณ 3-4 ปแลวละครับ”
การสมัครสมาชิกเปนชองทางที่ ท ําใหผูใชสามารถใช บ ริการตาง ๆ บนเว็บ ไซตไดอยางเต็ม
รูป แบบ เชน สิทธิในการตั้งหรือตอบกระทู สิท ธิในการเขียนบทความลงบนเว็บ ไซต ซึ่งสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษที่วา กลุมบุคคลภายในเว็บ ไซตคือผูท ี่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันและจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองมีพื้นที่ในการพบปะ แลกเปลี่ยนความเห็นระหวางกัน ซึ่งอิน เทอรเน็ตเขามาเติมเต็มพื้ นที่
ดังกลาว โดยเว็บบอรด หรือหองสนทนาภายในเว็บ ไซตทํ าหนาที่ เป น ชองทางระหวางกลุมสังคมนี้
ซึ่งหากเว็บไซตนั้น ๆ ใหการสนับสนุนชุมชนภายในเว็บ ไซตของตนอยางเหมาะสมแลวจะช วยสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางเว็บไซตและผูใชในอีกทางหนึ่งดวยเชนกัน
การทดสอบสมมติฐาน 4 ผลการวิเคราะหพบวา คุณลักษณะดานชี วสังคม (เพศ อายุ และการ
วางแผนการเดินทาง) ไมมีผลตอการใหบริการผ านเว็บ ไซต อาจเป น เพราะ การใหบ ริการตาง ๆ บน
เว็บ ไซตเป นกระบวนการที่ เกิดขึ้ นจากผูป ระกอบการเว็บ ไซตดา นการท องเที่ยวนั้น ๆ ซึ่งวิ ธีการ
นํา เสนอเนื้อหาสาระบนเว็ บ ไซตจะไดรับ การออกแบบใหเ หมาะสม และงา ยต อการใช งานเพื่ อ
อํา นวยความสะดวกให กับ ผู ใช มากที่ สุด เชน มี การนํ าเสนอข อมู ลด า นการทองเที่ยวทั้ งภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่ อนไหว บทความเกี่ ย วกั บ การท อ งเที่ย ว รวมถึ ง การฟอรั่ ม ต า ง ๆ ภายในเว็ บ ไซต ด ว ย
จุดประสงค เพื่อการอํานวยความสะดวกใหกับ ผูใชดั งกลา วจึงส งผลใหเว็บ ไซตด านการท องเที่ ย ว
จํานวนมากไดรับการออกแบบไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับ นักท องเที่ ยวชาวตางชาติสวนใหญ
มี ความคุ น เคยกั บ การใช ง านเว็ บ ไซต ต างๆ เป น อย า งดี ท ํ าให ค วามแตกต า งด า นเพศ อายุ หรื อ
พฤติกรรมการวางแผนลวงหนาของนักท องเที่ยวไมมีผลตอการรับ รูความแตกตางของการใหบ ริการ
บนหนาเว็บ ไซตของผูประกอบการแตอยางใด
ปจจุบันมีผูประกอบการเว็บไซตดานการทองเที่ยวอยูเป นจํานวนมากแตดวยขอจํากัดของเทคโนโลยี และ
รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาสาระที่เปนมาตรฐาน (ตัวอยางเช น ข อมูลและภาพของสถานที่ ท องเที่ ยว และที่พั ก
บทความตาง ๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยว) ลวนทําใหเว็บไซตดานการท องเที่ยวมีการนําเสนอที่ไมแตกตางกันมากนัก
ซึ่งสอดคลองกับบทสัมภาษณนักทองเที่ยววัยรุนชายชาวเยอรมัน 2 รายที่กลาวไวอยางนาสนใจวา
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นักทองเที่ยวชายชาวเยอรมัน อายุ 24 ป: “เว็บไซตไหน ๆ ก็เหมือนกัน มีภาพบาง วิด ีโอบาง
บทความบาง แลวแตจะเลือกใชมากกวา”
นักทองเที่ยวชายชาวเยอรมัน อายุ 26 ป: “ผมเห็น ด วยนะวา เว็บไซตไหน ๆ ก็เหมือน ๆ กัน
เว็บนั้น มีอะไร เว็บนี้ก็มีด วย เลยไมรูส ึกวามันตางกัน ”
คํากลาวขางตนสะทอนใหเห็นถึงมุมมองของผูใชท ี่มีตอเว็บไซตดานการท องเที่ยววา ผูใชสามารถรับรู
คุณลั กษณะของการให บริการผ านเว็ บไซต ได จากประสบการณ การใช งานในอดีต ผ านการนํ าเสนอของ
เว็บไซตดานการทองเที่ยวนั้น ๆ ซึ่งนักทองเที่ยวมักเลือกใชงานเว็บไซตตาง ๆ จากความชอบสวนตัว
รวมถึงประโยชนท ี่คาดวาจะไดรับ จากเว็บ ไซต ในขณะที่ผูป ระกอบการเว็บ ไซตมุงเนนสรางความ
แตกต างในการนํ าเสนอด วยภาพ วิดี โอ รวมถึงข อมู ลเชิ งลึกของสถานที่ ท องเที่ ย วต าง ๆ แตดว ย
ลักษณะการใชงานของนักทองเที่ยวที่ไดกลาวไวขางตน ทํ าใหการนําเสนอคุณ ลักษณะพิเศษของทาง
เว็ บ ไซต ไม ส ามารถสรา งความประทั บ ใจให กับ ผู ใช ได เท าที่ ควร ด วยเหตุ นี้เ องนัก ท องเที่ยวที่ มี
คุณ ลักษณะดา นชี วสังคมที่ แตกตางกัน จึง มีการรั บ รู คุณ ภาพของการใหบ ริก ารของเว็ บ ไซตที่ ไ ม
แตกตางกัน
จากผลการวิเคราะหสมมติฐานดังกลาวขางต น สามารถนํามาเขียนลงในกรอบแนวคิดการ
วิจัยเพื่อแสดงเสนทางความสัมพันธไดดังภาพ 3
คุ ณสมบัติดานชีว สังคม

ความตองการเฉพาะบุ คคล

(BIOSOCIA)

(CUSTZATN)

.408
การใหบริการผานเว็บไซต

.332
.348

(WEBSERVE)

.447

.424
ความภักดีออนไลน
(ELOYALTY)

สังคมออนไลน
(SOCINTWK)

ภาพ 3 ผลการวิเคราะหเสน ทางความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ม ีผลตอความภักดีออนไลน
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จากภาพเสน ทางความสัม พั นธ จะเห็ นไดว า ความภัก ดีอ อนไลน ขึ้น อยูกั บ ความตองการ
เฉพาะบุคคล และการใหบ ริการผ านเว็บ ไซต ในขณะที่ความตองการเฉพาะบุคคลก็ขึ้น อยูกับ การ
ใหบ ริ ก ารผ านเว็ บ ไซต และสั งคมออนไลน ส ว นป จจั ย ด านสั ง คมออนไลน นั้ น ก็ ขึ้น อยู กับ การ
ใหบริการผานเว็บไซต
จากภาพ 3 แสดงใหเห็นวา การใหบ ริการผานเว็บ ไซตเป นตัวแปรเดียวที่ มีมีผลทั้งทางตรง
และทางออมตอความภักดีออนไลน ขณะที่ ตัวแปรสังคมออนไลนมีเพียงผลทางออมเพียงดานเดียว
และตัวแปรการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลก็มีอิท ธิพลทางตรงเพียงดานเดียวเช นเดียวกัน
โดยผลการวิเคราะหดังกล าว สามารถนํ าเสนอดวยตารางแสดงอิท ธิพ ลทางตรงและทางออมของ
ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอความภักดีออนไลนของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ไดดังตาราง 2

ตาราง 2 การวิเคราะหเสนทางความสัม พัน ธที่มีผลตอความภักดีออนไลน
ความสัมพันธ ความสัม พัน ธเชิงสาเหตุ
ตัวแปร
รวม (rij)
ทางตรง ทางออม รวม
ความตองการเฉพาะบุค คล -.618
.424
.424
สังคมออนไลน
-.395
.141
.141
การใหบริการผานเว็บไซต -.585
.348
.236
.584
คุณสมบัติดานชีวสังคม
-.014
-

ไมใชเชิ ง
สาเหตุ
-.194
-.254
-.001
-.014

หมายเหตุ ผลทางออมของสังคมออนไลนไดจาก (.332 x .424) = .141
ผลทางออมของการใหบริการผานเว็บไซต (.447 x .332 x .424) + (.408 x .424) = .236
rij คือ คาสัมประสิทธความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระแตละตัวที่ไดจากการ
เสนอสถิติพรรณนา

สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะ
ขอคนพบและประโยชนของขอคนพบตอผูป ระกอบการเว็บไซตดานการทองเที่ยว
การใหบริการผานเว็บไซต พบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติใหความสําคัญ กับ ชื่อของเว็บ ไซต
ที่ตองจดจําไดงาย รองลงมาคือ เนื้อหาสาระที่นําเสนอตองมีความเชื่ อถือได สามารถนําไปใช ไดจริง
และมีการโหลดขอมูลที่รวดเร็ว ขณะเดียวกันเว็ บ ไซตตองมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกั บ
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ข อมู ลส วนตั ว ของผู ใ ช ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ จึ ง นํ า มาสูข อเสนอที่ วา ผู ป ระกอบการควรให
ความสํ าคั ญ กั บ ติ ดตามกระแสความนิ ย มของนั ก ท อ งเที่ ย วชาวต างชาติ และวางแผนเพื่อกํ าหนด
“คําคน ” เพื่ อใหเ หมาะสมกับ พฤติกรรมการท องเที่ ยวของนั กท องเที่ ย วในช วงนั้น ๆ รวมถึง การ
จัด รูป แบบการนํ าเสนอบนหน าเว็บ ไซตใ ห มีความสะดวกต อการใช ง านมากที่ สุด เช น มีการจั ด
หมวดหมู หรือฟอรั่มโดยใช สีสันที่ ส ดใสเพื่อดึงดูดความสนใจของผูใช และเขาถึงขอมูลที่ ตองการ
ไดไมยากนัก
ขณะเดียวกันผลการศึกษาพบวา ขอมูลที่นําเสนอบนเว็บ ไซตควรมีการพิจารณาหลักเกณฑ
การคงอยูของขอมูลเหลานั้น เชน มีระยะเวลาไมเกิน 1 เดือน ยกเวนแตวาประเด็น ดังกลาวจะยังอยูใน
กระแสความสนใจ ซึ่งตองพิจารณาเปนกรณีไป ขณะเดียวกันผูป ระกอบการควรตรวจสอบและคัด
กรองขอมูลหรือประเด็นที่จะนําเสนอบนหนาเว็บไซตอยางถี่ถวนกอนนําเสนอเพื่อใหขอมูลนั้น เป น
ประโยชนกับผูใชอยางแทจริง และสุดท ายคือ การใหความสําคัญกับ การอํานวยความสะดวกในการ
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกธุรกรรมใด ๆ โดยประสานงานกับ สถาบันการเงิน โรงแรมที่พัก สายการบิ น
รวมถึงธุรกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการพัฒ นาระบบป องกันการโจรกรรมขอมูลทางอิน เทอรเน็ต
ใหมีป ระสิท ธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อสรางความมั่นใจใหกับ ผูใชในอีกทางหนึ่งดวย
สังคมออนไลน พบวา ผูใชสวนใหญใหความสําคัญกับ ความคิดเห็นของผูใช รายอื่น ๆ ใน
เว็บไซตมากกวาขอมูลที่ไดรับ จากเว็บ ไซตเอง การแบ งปนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากชุมชน
นับเปนเรื่องสําคัญสําหรับการคงอยูของเว็บ ไซต ผูวิจัยจึงเสนอแนะใหผูป ระกอบการควรสรางแรง
กระตุนใหกับผูใชเว็บ บอรด โดยแบงออกเปน 2 แนวทางคือ (1) สงเสริมใหผูสนับ สนุน เชน สายการ
บิน โรงแรมที่ พัก หรือบริษัท นําเที่ ยวมานําเสนอรายการสงเสริมการขายใหม ๆ ภายในเว็บ บอรด
และ (2) ผูประกอบการควรสรางแรงกระตุนใหกับ สมาชิกในการแบงปนขอมูล เชน อาจมีเกณฑการ
ใหคะแนนหรือการใหร างวั ล เพื่อ ให ผูใช แบ ง ป น ขอมู ลกั น มากขึ้น รวมถึ งเปนการใหชุ มชนดูแ ล
ความเรียบรอยกัน เองด วย เนื่องจากเกณฑการใหคะแนนนั้นมักเกิดจากความพอใจของผูใช ที่ มีต อ
การตั้งหรือตอบกระทูในเชิงสรางสรรคนั่นเอง
ขณะเดี ยวกั น การแบ ง ป น ประสบการณและความคิดเห็น เกี่ ยวกั บ การท องเที่ยวควรมี การ
นําเสนออยางตอเนื่องโดยผานชองทางการสื่อสารใหม ๆ เชน เฟสบุ ค (facebook) ทวิตเตอร (twitter)
หรื อ โมบายล แอพพลิเ คชั่ น (mobile application) การนํ า เสนอข อ มูล ข าวสารผ านสื่ อต า ง ๆ อย า ง
เหมาะสมชวยใหเว็บ ไซตและผูใช เกิดการติดตอสื่อสารกัน อยางตอเนื่อง จึงเปนแนวทางสํ าคัญใน
การรักษาความสัมพันธระหวางเว็บ ไซตและนักทองเที่ยวและเปนแนวทางสรางความภักดีกับผูใช
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การตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญไดรับ แรงบั น ดาลใจ
จากสังคมออนไลนให เกิดความรู สึกอยากออกเดินทาง แตดวยข อมูลหรือเนื้ อหาสาระที่ไดรับ จาก
ชุ มชนเพี ย งอย า งเดี ย วไม ส ามารถสร า งให ก ารเดิ น ทางของนั ก ท อ งเที่ ย วเป น รู ป ธรรมได การ
ตอบสนองความตองการเฉพาะบุ คคลจึงเขามาเติมเต็มและชวยใหการเดิน ทางของนักท องเที่ยวเป น
รูป ธรรมมากขึ้น ผูวิจัยจึงเสนอวา ผูประกอบการควรมุงเนนการใหบ ริการเฉพาะบุ คคลโดยการสราง
รูป แบบการใชงานที่ เป น การทํ างานรวมกันระหวางผูใชและเว็บ ไซต โดย ผูป ระกอบการควรสราง
รูป แบบการใช งานที่ เป นมาตรฐานไวใ นระดั บ หนึ่ง ตั วอยางเชน การแบ ง เป นฟอรั่ มต าง ๆ เช น
เที่ยวบิ น โรงแรมที่ พัก แผนการเดิน ทางวัน หยุด (vocation package) หรือรายการส งเสริมการขาย
พิเ ศษ (special deal) และมีช องวา งให ลูกคาระบุ ความตองการและ/หรือขอจํ ากั ดของตนเอง ซึ่ ง
เว็บไซตจะทําการประมวลผลสิ่งที่ลูกคาตองการเพื่อหาแนวทางการตอบสนองที่ เหมาะสมที่สุดให
โดยวิธีการดังกลาวชวยใหผูใช สามารถสรางแผนการท องเที่ ยวหรือไดรั บ ขอมูลดานการท องเที่ ย ว
ตามความตองการของตนเองไดอ ยา งเหมาะสม ในขณะที่ เ ว็บ ไซตเ องก็ส ามารถตอบสนองความ
ตองการของผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความภักดีออนไลน พบวา นักทองเที่ ยวชาวตางชาติมีพฤติกรรมการทองเที่ ยวที่เปลี่ยนไป
ความเปดกวางในการเขาถึงขอมูลที่แตกตางกันสงผลใหผูใช มีเว็บ ไซตที่ ใชอยูเปน ประจํามากกวา 1
เว็ บ ไซต ทั้ งนี้ ขึ้น อยู กับ วั ตถุ ป ระสงค ของการใช งาน ดั งนั้ น ผู ป ระกอบการจึงควรกํ าหนดจุ ด ยื น
(positioning) ของเว็ บ ไซตใ หเ ด นชั ด เพื่อให ส ามารถกํา หนดเป าหมายและวิธี การดํา เนิ น งานของ
เว็บ ไซตไดอยางตรงประเด็น ตัวอยางเชน หากผูป ระกอบการกําหนดจุดยืน ใหเว็บ ไซตของตนเอง
เป น ผู เชี่ ยวชาญในการให ขอ มู ล ด า นการท องเที่ยวในประเทศไทย คื อ มี ทั้ ง ข อ มู ล ของสถานที่
ทองเที่ยว โรงแรมที่พัก และวิธีการเดินทาง ก็ควรนําเสนอในประเด็น ดังกลาวอยางละเอียด ติดตาม
ขา วสารด านการท อ งเที่ ยวภายในประเทศไทย และคอยปรั บ ปรุง ให ท ั น สมั ยอยูเ สมอ ส วนการ
ใหบริการดานอื่น ๆ เชน การจองที่พัก ซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือกําหนดแผนการเดิน ทางตาง ๆ เว็บ ไซต
ควรอํานวยความสะดวกใหกับ ผูใช โดยการสรางจุดเชื่อมตอหรือเว็บ ลิงคไปยังเว็บ ไซตพันธมิตรที่ มี
ความชํานาญในดานนั้น ๆ มากกวา

ปที่ 5 ฉบั บที่ 1 มกราคาม – ธั นวาคม พ.ศ.2555

63

วารสารการวิ จัย การพั ฒนาการบริห าร

เอกสารอางอิง
ศิวฤทธ พงศกรรังศิลป และพิมพลภัส พงศกรรังศิลป . (2548). e-Tourism: ชองทางการตลาดใหมของ
ธุรกิจการทองเที่ยว. วารสารวิชาการออนไลนดานการทองเที่ยวและการบริการแหงประเทศ
ไทย, 1(1), 101-111.
ศศิวิ มล บุ ญ เรื อง. (2553, 7 เมษายน) Social Media Changing Whole Business Outlook.
หนังสือพิมพบางกอกโพส, 1-3.
สุ ช าต ประสิ ท ธิ์ รั ฐ สิ น ธ . (2555). ระเบี ย บ วิ ธี ก ารวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร . กรุ ง เทพ ฯ :
หางหุนสวนจํากัด สามลดา.
สุ ช าต ประสิ ท ธิ์ รั ฐสิ น ธุ. (2552). การใช สถิ ติใ นงานวิ จัย อย า งถู ก ต อ งและได ม าตรฐานสากล.
กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด สามลดา.
สํานักงานพัฒนาการท องเที่ยว. (2551). สถิตินั กทองเที่ยวป 2008 : รายละเอี ยดผูเยี่ยมเยือนและ
รายได ป 2551. ค น เมื่ อ 17 พฤษภาคม 2553, จาก http://www.tourism.go.th/2009/th/
statistic/tourism.php?cid=12
VOICE TV (2555ก). ไทยคว ารางวัล ยอดนิ ยมทอ งเที่ยวโลก. คน เมื่ อ 13 สิ งหาคม 2555, จาก
http://news.voicetv.co.th/thailand/33774.html
VOICE TV (2555ข). กรุงเทพเมืองอาหารขางทางดีที่สุดในโลก. คนเมื่อ 13 สิงหาคม 2555, จาก
http://news.voicetv.co.th/infographic/46862.html
Ansari, A. & Mela, C. F. (2003). E-customization. Journal of Marketing Research, 40(2), 131145.

ปที่ 5 ฉบั บที่ 1 มกราคาม – ธั นวาคม พ.ศ.2555

64

วารสารการวิ จัย การพั ฒนาการบริห าร

Berger, M. (1998). It’s your move: Internet and databases. Sales and Marketing Management,
150 (March), 44–49.
Blackwell, R. D., Minard, P. W., & Engel, J. F. (2006). Consumer behavior (10th ed.). Mason,
Ohio: Thompson Business and Economics.
Carol, X. O. & Choon, L. S. (2003). Customer loyalty strategy in the internet era. Pacific Asia
Conference on Information Systems, 10-13 July 2003, Adelaide, South Australia, 17341744.
Casalo, L. V., Flavian, C., & Guinalia, M. (2008). Fundaments of trust management in the
development of virtual communities. Management Research News, 3(5), 324-338.
Chaffey, D., Mayer, R., Johnston, K. & Ellis-Chadwick, F. (2003). Internet marketing: strategy
implementation and practice (2nd ed.). Harlow: Prentice Hall.
Chau, P. Y. K., Cole, M., Massey, A. P., Montoya-Weiss, M. & O’Keefe, R. M. (2002). Cultural
differences in the online behavior of consumers. Communications of the ACM, 45(10),
138–143.
Conhaim, W. H. (1998). E-commerce business enterprises on the internet. Link-Up, 2 (March), 8–
10.
Cyr, D. & Bonnani, C. (2005). Gender and website design in e-business. International Journal of
Electronic Business, 3(6), 565-582.
Cyr, D., Bonnani, C., Bowes, J., & Ilsever, J. (2005). Beyond Trust: Web site Design Preference
Across Cultures. Journal of Global Information Management, 13(4), 1-42.

ปที่ 5 ฉบั บที่ 1 มกราคาม – ธั นวาคม พ.ศ.2555

65

วารสารการวิ จัย การพั ฒนาการบริห าร

Deighton, J. (1996). The future of interactive marketing. Harvard Business Review, 74
(November-December), 151–160.
Dellaert, B. & Stremerch, S. (2005). Marketing mass-customized products: Striking a balance
between utility and complexity. Journal of Marketing Research, 42, 219-227.
Dholakia, U.M., Bagozzi, R.P., & Pearo, L. K. (2004). A social influence model of consumer
participation in network- and small-group-based virtual communities, International
Journal of Research in Marketing, 21(3), 241-263.
Donlon, J. P. (1999). The customer-centered enterprise: Influence of electronic commerce on
business enterprises. Chief Executive, 141 (January), 54–61.
Dutta-Bergman, M. J. (2002). Beyond Demographic Variables: Using Psychographic Research to
Narrate the Story of Internet Uses’. Studies in Media & Information Literacy
Education, 2(3), 1-25.
Flavian, C., Guinalia, M., & Gurrea, R. (2006). The role played by perceived usability,
satisfaction, and consumer trust on website loyalty. Information and Management, 43(1),
1-14.
Guiltinan, J. P. (1989). A classification of switching costs with implocations for relationship
marketing. In Childlers, T. L., Bagozzi, R. P.,& Peter, J. P. editors. AMA winter
educators’ conference: marketing theory and practice. Chicago, IL, American
Marketing Association, 216-220.
Gunn, C.A. (1988). Tourism Planning (2nd ed.) New York: Taylor and Francis.
Gunn, C.A. (1994). Tourism Planning (3rd ed.) New York: Taylor and Francis.
ปที่ 5 ฉบั บที่ 1 มกราคาม – ธั นวาคม พ.ศ.2555

66

วารสารการวิ จัย การพั ฒนาการบริห าร

Hoffman, D. L. & Novak, T. P. (1996). Marketing in Hypermedia Computer-Mediated
Environments: Conceptual Foundations. Journal of Marketing, 60(July),
50-68.
Igbaria, M. & Parasuraman, S. (1989) A Path Analytic Study of Individual Characteristics,
Computer Anxiety and Attitudes toward Microcomputers. Journal of Management, 15(3),
373-388.
Inkeep, E. (1991). Tourism planning: An integrated and sustainable development approach.
New York: Van Nostrand Reinhold.
Internet World Stats. (2012). Internet Users in the World Distribution by World Regions-2012 Q2.
Retrieved March 11, 2013 from http://www.internetworldstats.com/stats.htm
Javad, E. (2009) Influential factors of Customer E-loyalty in Iranian e-stores, Unpublished master
thesis, Tarbiat Modares University, Iran.
Mill, R. C., & Morrison, A. M. (1985). The tourism system: An introductory. Englewood Cliffs,
NJ: Prentice Hall.
Morris, M. G., & Venkatesh, V. (2000). Age differences in technology adoption decisions:
Implications for a changing workforce. Personnel Psychology, 53(2), 375-403.
Oliver, R. & Rust, R. (1997). Customer delight: Foundations, findings, and managerial insight.
Journal of Retailing, 73 (3), 331-337.
Oliver, R. (1999). When consumer loyalty. Journal of Marketing, 63 (Special Issue), 33-44.

ปที่ 5 ฉบั บที่ 1 มกราคาม – ธั นวาคม พ.ศ.2555

67

วารสารการวิ จัย การพั ฒนาการบริห าร

Oppenheim, C. & Ward, L. (2006). Evaluation of Website for B2C e-commerce. Aslib
Proceedings : New Information Perspectives, 58(3), 237-260.
Rafaeli, S., Ravid, G., & Soroka, V. (2004). De-lurking in virtual communities: a social
communication network approach to measuring the effects of social and cultural
capital. Proceedings of the 2004 Hawaii International Conference on System Sciences
(HICSS 37) Collaboration Systems and Technology Track. Published in the Proceedings
of the Hawai'i International Conference on System Sciences, Big Island, Hawaii.
Reichheld, F. (1996). The loyalty effect. Boston: Harvard Business School Press.
Reichheld, F. & Sasser, W. E., Jr. (1990). Zero defections: quality comes to services. Harvard
Business Review, 68 (September-October), 105–111.
Rodgers, S. & Harris, M. A. (2003). Gender and e-commerce: An exploratory study. Journal of
Advertising research, 43(3), 322-329.
Ruiz, M. C. & Lassar, N. C. (2006). Segmenting consumer by e-shopping behavior and online
purchase intention. Journal of Internet Business, (3), 1-24.
Sanchez-Franco, M. J., & Rondan-Cataluna, F. J. (2010). Virtual travel communities and customer
loyalty: Customer purchase involvement and web site design. Electronic Commerce
Research and Applications, 9(2), 171-182.
Santiago, F., Ramon, P., Javier, S., & Juan Carlos, F. (2012). Airline website loyalty
Schaffer, E. (2000). A better way for web design. InformationWeek, 784 (May 1), 194.

ปที่ 5 ฉบั บที่ 1 มกราคาม – ธั นวาคม พ.ศ.2555

68

วารสารการวิ จัย การพั ฒนาการบริห าร

Schultz, D. (2000). Customer/Brand loyalty in an Interactive Marketplace. Journal of Advertising
Research, 40(3), 41-53.
Shang, R., Chen, Y., & Liao, H. (2006). The value of participation in virtual consumer
communities on brand loyalty. Internet Research, 16(4), 398-418.
Simonson, I. (2005). Determinants of customers’ responses to customized offers: Conceptual
framework and research propositions. Journal of Marketing, 69(1), 32-45.
Sirohi, N., McLaughlin, E. W., & Dick, R. W. (1998). A model of consumer perceptions and store
loyalty intentions for a supermarket retailer. Journal of Retailing, 74(summer), 223-245.
Srinivasan S., Rolph, A. & Kishore, P. (2002). Customer loyalty in e-commerce: An exploration of
its antecedents and consequences. Journal of Retailing, 78, 41-50.
Solomon, M. R. (2009). Consumer behavior: buying, having and being. Upper Saddle River, NJ:
Pearson Prentice Hall.
Wang, Y. & Fesenmaier, D. R. (2004). Modeling participation in an online travel community.
Journal of travel research, 42(3), 261-270.
Wang, Y., Yu, Q., & Fesenmaier, D. R. (2002). Defining the virtual tourist community:
Implications for tourism marketing. Tourism Management, 23(4), 407-417.
World Tourism Organization. (2011). Travel and Tourism 2011, World travel and tourism
council, London, UK.
Yamane, T.(1973). Statistics: An Introduction Analysis. 3rded. New York: Harper& Row.

ปที่ 5 ฉบั บที่ 1 มกราคาม – ธั นวาคม พ.ศ.2555

69

วารสารการวิ จัย การพั ฒนาการบริห าร

Yoon, Y. (2002). Development of a Structural Model for Tourism Destination Competitivenesss
from Stakeholders’ Perspectives. Unpublished doctoral dissertation, Virginia Polytechnic
Institute and States University, Virginia, USA.
Zeithaml, V. A., Berry, L., & Parasuraman, A. (1996). The behavioral consequences of service
quality. Journal of Marketing, 60(April), 31–46.

ปที่ 5 ฉบั บที่ 1 มกราคาม – ธั นวาคม พ.ศ.2555

70

วารสารการวิ จัย การพั ฒนาการบริห าร

