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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดความตั้งใจในการจองหองพักผาน
ทางเว็บไซตของโรงแรม ซึ่งเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยพัฒนากรอบ
งานวิจัยจากงานวิจัยในอดีตดานการตั้งใจซื้อ ซึ่งรวบรวมขอมูลจากผูใชงานที่เคยเขาพักหรือเยี่ยมชม
เว็บไซตโรงแรมอยางนอย 1 ครั้ง จํานวน 200 คน ดวยวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามผานทางสื่อ
สังคมออนไลน จากนั้นจะนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหสมการถดถอย (Regression Analysis) เพื่อหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ผลจากงานวิจัยแสดงใหเห็นวาลักษณะของเว็บไซตนั้นสงผลตอการรับรูความไววางใจ
ซึ่งลักษณะของเว็บไซตดังกลาวประกอบดวย คุณภาพสารสนเทศ การรับรูความงายตอการใชงาน
การออกแบบเว็บไซต ความปลอดภัยและนโยบายความเปนสวนตัว สวนการรับรูความไววางใจจะ
ส ง ผลไปยั งความพึ งพอใจ ความจงรั กภั กดี และความตั้ ง ใจในการจองห อ งพั กในที่ สุ ด ในขณะที่
ภาพลักษณของตราสินคาที่ผูวิจัยตองการศึกษาเพิ่มในงานวิจัยนี้ไมสงผลตอการรับรูความไววางใจ แต
เนื่องจากกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามนั้น สวนใหญเปนกลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 25-35 ป
และมีฐานรายได ระหวาง 30,000 – 50,000 บาท ซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีรายไดไมสูงมากจึงสงผลใน
การตัดสินใจจองหองพักโรงแรม ซึ่งลูกคาสวนมากอาจจะพิจารณาที่ปจจัยดานราคาเปนหลัก โดยมิได

(2)
คํานึงถึงภาพลั กษณของโรงแรมมากนัก ทําให ผลการวิจัยในส วนของภาพลักษณตราสิ นคานั้นไม
ชัดเจน
งานวิจัยในอนาคตควรศึกษาปจจัยอื่น เชน ราคา ความคุมคา หรือการบอกเลาแบบ
ปากตอปาก อันเปนปจจัยหนึ่งในหลายๆ งานวิจัยที่สงผลตอความตั้งใจในการซื้อสินคาและบริการ
เชนเดียวกัน งานวิจัยยังชี้ให เห็นถึงปจจัยดานภาพลักษณตราสินคาซึ่งมีงานวิจัยที่ศึกษาถึงปจจั ย
ดังกลาวนอย ทั้งนี้ผลการวิจัยแสดงถึงความสัมพันธที่เชื่อมโยงกันระหวางภาพลักษณตราสินคาและ
ความตั้งใจในการจองหองพักออนไลน
คําสําคัญ: ลักษณะของเว็บไซต ภาพลักษณตราสินคา ความตั้งใจในการซื้อ
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ABSTRACT
Quantitative research on purchase intent was used to study booking
intention for a hotel website in Thailand. Data was collected by social media online
questionnaire. Samples were 200 visitors to the hotel website. Regression analysis on
the data determined the relationship between variables.
Results showed that website characteristics affect the perception of trust
and contribute to customer satisfaction, loyalty, and booking intention.
Characteristics include quality of information, ease of use, website design, and
security and privacy policy. Brand image did not affect online trust. This may be
explained by the fact that most samples were aged between 25 and 35, with
moderate salaries from 30,000 to 50,000 baht monthly, who valued price over brand
image. The samples indicated a relationship between coherent brand image and the
intention of booking online. Future research might examine other factors affecting
purchase intention such as price and word of mouth.
Keywords: Website Characteristics, Online Trust, Brand image, Booking intention

