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บทคัดย่อ  
 การศึกษาปัจจัยการรัมรู้สื่อสังคมออนไลน์ท่ีสางผลตาอการตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัด
เชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดัมการรัมรู้สื่อสังคมออนไลน์ที่สางผลตาอการตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 
3 ดาวในจังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษาปัจจัยการรัมรู้สือ่สงัคมออนไลน์ท่ีสางผลตาอการตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม
3 ดาวในจังหวัดเชียงราย โดยเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) อันมีกลุามประชากรที่ศึกษา คือ กลุาม
ประชากรที่เคยใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย โดยไมาทรามจ านวนประชากรที่แนานอน และก าหนดกลุาม
ตัวอยาางเป็นผู้ที่เคยเลอืกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย จ านวน 400 ตัวอยาาง จากการศึกษา พมวาาผู้ตอม
แมมสอมถามสาวนใหญาเป็นเพศหญิง อายุ 21 - 30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดัมการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ย 
ตาอเดือน 30,001 มาทขึ้นไป มีอาชีพ ข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมริษัท และความถี่ในการพักโรงแรมระดัม 3
ดาวในจังหวัดเชียงรายภายในระยะเวลา 1 ปี จ านวน 1 ครั้ง ตามล าดัม เมื่อพิสูจน์สมมติฐานพมวาาระดัมการรัมรู้สื่อสังคม
ออนไลน์ด้านชนิด และความหลากหลาย ระดัมการรัมรู้สื่อสังคมออนไลน์ด้านลักษณะข้อมูลของโรงแรม ระดัมการรัมรู้สื่อ
สังคมออนไลน์ด้านประโยชน์ และข้อมูลเพิ่มเติม ล้วนสางผลอยาางมากตาอการตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวใน
จังหวัดเชียงรายอยาางมีนัยยะส าคัญที่ระดัม 0.05 

 
ค าส าคัญ: การรัมรู้  สื่อสังคมออนไลน์  โรงแรมระดัม 3 ดาว  จังหวัดเชียงราย 

 

Abstract 
 A study of social media perception factors affecting the decision to choose a 3-star hotel in Chiang 
Rai Province the objective of this study were to study the level of perception of social media affecting 
decision-making in choosing a 3-star hotel in Chiang Rai Province. and to study the social media perception 
factors affecting the decision to choose a 3-star hotel in Chiang Rai Province. This is quantitative research 
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โรงแรมระดับ 3 ดาว ในจังหวัดเชียงราย
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with the population who used to use a 3-star hotel in Chiang Rai. (Quantitative Research) with the study 
population is the population who used to use a 3-star hotel in Chiang Rai without knowing the exact 
population and define the sample group as 400 samples who used to use a 3-star hotel in Chiang Rai 
Province from the study, it was found that most of the respondents were female, aged 21-30 years, single 
status, having a bachelor's degree. Average monthly income of 30,001 baht or more, occupations are civil 
servants and state enterprises. and company employees and the frequency of staying at a 3-star hotel in 
Chiang Rai within 1 year, 1 time, respectively. and diversity the level of social media awareness in terms of 
hotel information characteristics Social Media Awareness Level of Benefits and more information of them 
had a significant effect on the decision to choose a 3-star hotel in Chiang Rai with a significance level of 
0.05. 

 
Keywords: Perception, Social Media, A 3-star hotel, Chiang Rai Province 

 

บทน า 
 สื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อที่มีผู้ใช้สื่อสาร หรือเขียนเลาาเรือ่งราว ประสมการณ์ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองหรือพมเจอจาก
สื่อตาาง ๆ แล้วน ามาแมางปันให้กัมผู้อื่นในเครือขาายของตน ผาานสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งผู้ใช้สามารถพมเห็นสื่อสังคมออนไลน์
ได้ทุกที่ทุกเวลา ไมาวาาจะไปที่ใด เชาน Line, Facebook, Twitter, Instagram, Google เป็นต้น สื่อสังคมออนไลน์ถูกน ามาใช้
เพื่อสร้างโอกาสในการท าธุรกิจโดยสาวนใหญาจะเป็นธุรกิจที่เพิ่มชาองทางทางการตลาดแมมใหมา ๆ ในโลกออนไลน์ซึ่ง 
สื่อดังกลาาวสามารถลดคาาใช้จาายให้กัมองค์กรเนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือธุรกิจผาานสื่อออนไลน์มีต้นทุนต่ ากวาา 
การโฆษณาผาานสื่อทั่วไป (วิรัญชนา ใจสม, 2560) 
 ซึ่งธุรกิจโรงแรม (โรงแรม รีสอร์ท และเกสตเ์ฮา้ส)์ เป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกัมภาคการทาองเที่ยว ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (GDP) หมวดที่พักแรมและมริการด้านอาหาร (Accommodation and food service activities) ปี 2562 
มีมูลคาา 1.03 ล้านล้านมาท คิดเป็นสัดสาวนร้อยละ 6.1 ของ GDP ทั้งประเทศ แตาด้วยสถานการณ์แพราระมาดของโควิด-19 
ท าให้ธุรกิจโรงแรมปี 2564 มีแนวโน้มซมเซาตาอเนื่อง แตาจะทยอยชื้นตัวในปี 2565-2566 โดยคาดวาาต้องใช้เวลาอยาางน้อย 
4 ปี จ านวนนักทาองเที่ยวตาางชาติจึงจะชื้นตัวกลัมมาเทาากัมระดัมชาวงกาอนโควิด-19 ขณะที่จ านวนนักทาองเที่ยวไทยจะชื้น
ตัวเร็วกวาา จากมาตรการกระตุ้นการทาองเที่ยวในประเทศอยาางตาอเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายกาอนสถานการณ์โควิด-19 
ที่มีการเจริญเติมโตด้านการทาองเที่ยวมาก ซึ่งจะเห็นจะเห็นได้จากจ านวนนักทาองเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดเชียงราย ตั้งแตาปี 
2559-2561 มีจ านวนเพิ่มขึ้นอยาางตาอเนื่อง โดย ปี 2559 มีนักทาองเที่ยวจ านวน 2,782,424 คน ปี 2560 มีนักทาองเที่ยว
จ านวน 3,009,183 คนและ ปี 2561 มีนักทาองเที่ยวจ านวน 3,206,550 คน ซึ่งมีจ านวนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.6 อีกทั้ง
จ านวนห้องพักที่นักทาองเที่ยวมีการเข้าพักก็เพิ่มขึ้นตั้งแตาปี 2559-2561 โดย ปี 2559 มีจ านวนห้องพัก 16,014 ห้อง 
ปี 2560 มีจ านวนห้องพัก 16,886 ห้อง และปี 2561 มีจ านวนห้องพัก 17,003 ห้อง ซึ่งมีจ านวนการจองห้องพักเพิ่มเป็น
ร้อยละ 0.7 (ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย, 2563) แตาเมื่อเกิดการแพราระมาดโควิด-19 ท าให้อัตราการเข้าพักโรงแรม 
ในจังหวัดเชียงรายปี 2564 ลดลงถึงร้อยละ 15.55 จากปี 2563 หรือจ านวนผู้เข้าพักจากปี 2563 จ านวน 1,880,917 และ 
ปี 2564 จ านวนผู้เข้าพัก 1,062,271 ลดลงถึง ร้อยละ 43.52 (กระทรวงการทาองเที่ยวและกีฬา,2565) ดังนั้นเพื่อสางเสริมและ



  

 

17 

พัฒนาองค์ความรูใ้ห้ผู้ประกอมการโรงแรมให้ทันตาอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเพื่อให้เข้าถึงผู้มริโภคได้อยาางทั่วถึง โดยเฉพาะ
โรงแรมระดัม 3 ดาว ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สามารถตอมสนองตาอความต้องการในการได้รัมรู้ข้อมูลขาาวสารที่ครมถ้วน 
ผาานชาองทางสื่อสังคมออนไลน์ของผู้มริโภคได้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยการรัมรู้สื่อสังคมออนไลน์ที่สางผลตาอการ
ตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อโฆษณาผาานสื่อสังคม
ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงรายและเพื่อให้ผู้ประกอมการได้สร้างสรรค์กลยุทธ์ทางการตลาดที่
สร้างผลก าไรให้แกาธุรกิจโรงแรมของผู้ประกอมการเองได้อยาางมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาระดัมการรัมรู้สื่อสังคมออนไลน์ที่สางผลตาอการตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3  ดาว  
ในจังหวัดเชียงราย 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยการรัมรู้สื่อสังคมออนไลน์ที่สางผลตาอการตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3  ดาว  
ในจังหวัดเชียงราย 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ระดัมการรมัรูส้ื่อสงัคมออนไลน์ด้านชนิดและความหลากหลายสางผลอยาางมากตาอการตัดสินใจเลอืกใช้มรกิาร
โรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย 
 2. ระดัมการรมัรูส้ื่อสงัคมออนไลน์ด้านลักษณะข้อมูลของโรงแรมสางผลอยาางมากตาอการตดัสินใจเลือกใช้มริการ
โรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย 
 3. ระดัมการรัมรู้สื่อสังคมออนไลน์ด้านประโยชน์และข้อมูลเพิ่มเติมสางผลอยาางมากตาอการตัดสินใจเลือกใช้
มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย 
 4. ปัจจัยการรัมรู้สื่อสังคมออนไลน์สางผลตาอการตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 



 
 

 

18 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุามตัวอยาาง 
  1.1 ประชากร 
  ประชากรกลุามตัวอยาางที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุามประชากรที่เคยเข้าพักโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัด
เชียงราย โดยไมาทรามจ านวนประชากรที่แนานอน 
  1.2 กลุามตัวอยาาง 
  การเลือกตัวอยาาง (Sampling) ส าหรัมการวิจัยนี้ มีลักษณะเป็นการเลือกแมมเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยก าหนดเง่ือนไขตามลักษณะที่สอดคล้องกัมวัตถุประสงค์การศึกษา คือ กลุามประชากรที่เคยเข้าพักโรงแรม
ระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีจ านวนมากและผู้วิจัยไมาทรามจ านวนของประชากรทั้งหมดที่แนานอนจึงใช้การค านวณ
กลุามตัวอยาางของ Cochran (1953) โดยก าหนดระดัมคาาความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดัมคาาความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 
(กัลยา วานิชย์มัญชา, 2549) จากการค านวณใช้ขนาดตัวอยาาง 384 คน จึงจะสามารถประมาณคาาร้อยละโดยมีความ
ผิดพลาดไมาเกินร้อยละ 5 ที่ระดัมความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้
กลุามตัวอยาางจ านวน 400 คน 
 2. การเก็มรวมรวมข้อมูล 
  2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษา และค้นคว้าจากแหลางมทความ เอกสารวิชาการ
หนังสือ วารสาร รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เว็มไซต์ ตาาง ๆ ที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตาอการศึกษาวิจัยครั้งนี้  
  2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการเก็มรวมรวมข้อมูลการแจกแมมสอมถาม (Questionnaire) 
ให้กัมประชากรกลุามตัวอยาางที่เป็นกลุามที่เคยเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย โดยเก็มแมมสอมถาม
ทั้งหมดจ านวน 400 ชุด เพื่อศึกษาเกี่ยวกัมปัจจัยการรัมรู้สื่อสังคมออนไลน์ที่สางผลตาอการตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรม
ระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย  
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  หลังจากเก็มแมมสอมถามเสร็จเรียมร้อยแล้วผู้วิจัยได้น าแมมสอมถามมามันทึกรหัสค าตอม และน ามาลง
รหัสและเปลี่ยนข้อมูลให้อยูาในรูปแมมเป็นตัวเลข และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท าสถิติ SPSS เพื่อหาคาา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยตามสมมติฐานที่ตั้งไว้และการวิเคราะห์สรุปผลข้อมูล ส าหรัมสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
จะประกอมไปด้วย 2 สาวน ดังตาอไปนี้ 
  3.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาณ (Inferential Statistic) 
   ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงอ้างอิงส าหรัมการอธิมายผลการศึกษาในเรื่องปัจจัยการรัมรู้สื่อสังคมออนไลน์ที่สางผล
ตาอการตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงรายวิเคราะห์เพื่อท าการทดสอมความสัมพันธ์กันระหวาาง 
ตัวแปรอิสระหลายตัวซึ่งได้แกา ด้านชนิดและความหลากหลาย ด้านลักษณะข้อมูลของโรงแรม ด้านประโยชน์และข้อมูล
เพิ่มเติม ที่ได้ใช้มาตรวัดอันตรภาคกัมตัวแปรตาม คือการตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย ที่
ได้ใช้มาตรวัดอันตรภาคเชานกัน และเพื่อท าการทดสอมความแตกตาางของตัวแปรอิสระในแตาละตัวดังที่ได้กลาาวมาแล้วนั้น ที่
มีผลตาอตัวแปรตาม ดังที่ได้กลาาวมา ดังนั้น สถิติที่ใช้คือวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 
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  3.2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
   3.2.1 ตัวแปรของด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอมแมมสอมถาม ได้แกา เพศ อายุ สถานภาพ ระดัมการศึกษา 
รายได้เฉลี่ย อาชีพ ความถี่ในการเข้าพักโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้การวัดมาตรวัดแมม
มัญญัติและผู้วิจัยต้องการมรรยายในสาวนนี้ดังนั้น สถิติที่เหมาะสมในการอธิมาย ได้แกาการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
คาาร้อยละ (Percentage)  
   3.2.2 ตัวแปรของระดมัการรัมรูส้ื่อสังคมออนไลน์ได้แกา ด้านชนิดและความหลากหลายด้านลักษณะข้อมูล
ของโรงแรม ด้านประโยชน์และข้อมูลเพิ่มเติม เป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดอันตรภาคเนื่องจากผู้วิจัยได้ก าหนดคาาการรัมรู้สื่อ
สังคมออนไลน์ให้แตาละระดัม โดยสถิติที่เหมาะสมในการอธิมาย ได้แกา คาาเฉลี่ย (Mean) และสาวนเมี่ยงเมนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 

สรุปผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดัมด้านการรัมรู้ชนิดและความหลากหลายของสื่อสังคมออนไลน์ 

ด้านการรบัรู้ชนิดและความ
หลากหลายของสื่อสังคม

ออนไลน์ 

ระดับความคิดเห็น 

จ านวน 
(ร้อยละ) x̅ S.D. แปลผล 

เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

ไม่เห็น 
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ทาานรัมรู้ข้อมูลขาาวสารที่
นาาสนใจของโรงแรมระดัม 3 ดาว
ในจังหวัดเชียงรายผาานทาง 
Facebook 

89 
(22.25) 

232 
(58.00) 

69 
(17.25) 

10 
(2.50) 

0 
(0.00) 

400 
(100) 

3.800 1.159 มาก 

2. ทาานรัมรู้ข้อมูลขาาวสารที่
นาาสนใจของโรงแรมระดัม 3 ดาว
ในจังหวัดเชียงรายผาานทาง 
Instagram 

114 
(28.50) 

195 
(48.75) 

87 
(21.75) 

4 
(1.00) 

0 
(0.00) 

400 
(100) 

3.025 1.369 ปานกลาง 

3. ทาานรัมรู้ข้อมูลขาาวสารที่
นาาสนใจของโรงแรมระดัม 3 ดาว
ในจังหวัดเชียงรายผาานทาง Line 

107 
(26.75) 

202 
(50.50) 

76 
(19.00) 

15 
(3.75) 

0 
(0.00) 

400 
(100) 

3.055 1.338 ปานกลาง 

4. ทาานรัมรู้ข้อมูลขาาวสารที่
นาาสนใจของโรงแรมระดัม 3 ดาว
ในจังหวัดเชียงรายผาานทาง 
Twitter 

96 
(24.00) 

212 
(53.00) 

83 
(20.75) 

8 
(2.00) 

1 
(0.25) 

400 
(100) 

2.590 1.406 น้อย 

5. ทาานรัมรู้ข้อมูลขาาวสารที่
นาาสนใจของโรงแรมระดัม 3 ดาว
ในจังหวัดเชียงรายผาานทาง 
Website 

84 
(21.00) 

225 
(56.25) 

80 
(20.00) 

9 
(2.25) 

2 
(0.50) 

400 
(100) 

3.715 1.158 มาก 

รวมระดบัการรบัรู ้ 3.24 1.29 ปานกลาง 

 



 
 

 

20 

 ผู้ตอมแมมสอมถามให้ระดัมการรัมรู้ชนิดและความหลากหลายของสื่อสังคมออนไลน์ในระดัมปานกลาง 
มีคาาเฉลี่ย 3.237 และจากการประเมินในรายหัวข้อ พมวาา ผู้ตอมแมมสอมถามให้ระดัมการรัมรู้ชนิดและความหลากหลาย
ของสื่อสังคมออนไลน์ที่สางผลตาอการตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย โดยหัวข้อ ทาานรัมรู้
ข้อมูลขาาวสารที่นาาสนใจของโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงรายผาานทาง Facebook มีคาาเฉลี่ยสูงสุดเทาากัม 3.800 
รองลงมาคือ ทาานรัมรู้ข้อมูลขาาวสารที่นาาสนใจของโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงรายผาานทาง Website มีคาาเฉลี่ย
เทาากัม 3.715 ทาานรัมรู้ข้อมูลขาาวสารที่นาาสนใจของโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงรายผาานทาง Line มีคาาเฉลี่ยเทาากัม 
3.055 ทาานรัมรู้ข้อมูลขาาวสารที่นาาสนใจของโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงรายผาานทาง Instagram มีคาาเฉลี่ยเทาากัม 
3.025 ทาานรัมรู้ข้อมูลขาาวสารที่นาาสนใจของโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงรายผาานทาง Twitter มีคาาเฉลี่ยเทาากัม 
2.590 ตามล าดัม 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดัมด้านการรัมรู้ลักษณะข้อมูลของโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย 

ด้านการรบัรู้ลักษณะข้อมูลโรงแรม 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

x̅ S.D. แปลผล 
เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

ไม่เห็น 
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

อย่างยิ่ง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ทาานคิดวาาสื่อสังคมออนไลน์ท าให้ทาานเห็นภาพ
ของโรงแรมระดัม  3 ดาวในจังหวัดเชียงรายได้
ชัดเจนและเป็นปัจจุมัน 

106 
(26.50) 

220 
(55.00) 

69 
(17.25) 

5 
(1.25) 

0 
(0.00) 

400 
(100) 

4.175 0.852 มาก 

2. ทาานคิดวาาวีดีทัศน์ คลิปแนะน าโรงแรมระดัม 3 
ดาวในจังหวัดเชียงรายทางสื่อสังคมออนไลน์ 
แปลกใหมานาาสนใจ 

72 
(18.00) 

230 
(57.50) 

90 
(22.50) 

8 
(2.00) 

0 
(0.00) 

400 
(100) 

3.910 0.905 มาก 

3. สื่อสังคมออนไลน์ท าให้ทาานทรามข้อมูลที่
นาาสนใจของโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัด
เชียงราย 

67 
(16.75) 

235 
(58.75) 

90 
(22.50) 

8 
(2.00) 

0 
(0.00) 

400 
(100) 

4.075 0.846 มาก 

4. สื่อสังคมออนไลน์ท าให้ทาานทรามข้อมูลที่
เป็นอัตลักษณ์หรือเป็นจุดเดานของโรงแรมระดัม 3 
ดาวในจังหวัดเชียงรายที่ทาานสนใจ 

101 
(25.25) 

206 
(51.50) 

85 
(21.25) 

7 
(1.75) 

1 
(0.25) 

400 
(100) 

4.033 0.859 มาก 

5. ทาานคิดวาาสื่อสังคมออนไลน์ที่ทาานได้รัมสามารถ
เช่ือมตาอไปยังสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัมโรงแรมระดมั 
3 ดาวในจังหวัดเชียงรายได้ 

86 
(21.50) 

224 
(56.00) 

83 
(20.75) 

7 
(1.75) 

0 
(0.00) 

400 
(100) 

4.045 0.821 มาก 

6. ทาานคิดวาาค ามอกเลาาหรือรีวิวจากประสมการณ์
การใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัด
เชียงรายจากสื่อสังคมออนไลน์มีความนาาเช่ือถือ 

78 
(19.50) 

243 
(60.75) 

71 
(17.75) 

7 
(1.75) 

1 
(0.25) 

400 
(100) 

3.993 0.848 มาก 

รวมระดัมการรัมรู ้ 4.039 0.855 มาก 

 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดัมด้านการรัมรู้ลักษณะข้อมูลของโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย 
พมวาาผู้ตอมแมมสอมถามให้ระดมัการรัมรู้ลกัษณะข้อมูลของโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงรายที่สางผลตาอการตัดสินใจ
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เลือกใช้มริการโรงแรมระดมั 3 ดาวในจังหวัดเชียงรายในระดัมมาก มีคาาเฉลี่ย 4.039 และจากการประเมินในรายหัวข้อพมวาา 
ผู้ตอมแมมสอมถามให้ระดัมการรัมรู้ลักษณะข้อมูลของโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงรายที่สางผลตาอการตัดสินใจ
เลือกใช้มริการโรงแรมระดมั 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย โดยหัวข้อ ทาานคิดวาาสื่อสงัคมออนไลน์ท าให้ทาานเห็นภาพของโรงแรม
ระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงรายได้ชัดเจนและเป็นปัจจุมัน มีคาาเฉลี่ยสูงสุดเทาากัม 4.175 รองลงมาคือ สื่อสังคมออนไลน ์
ท าให้ทาานทรามข้อมูลที่นาาสนใจของโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย มีคาาเฉลี่ยเทาากัม 4.075 ทาานคิดวาาสื่อสังคม
ออนไลน์ที่ทาานได้รัมสามารถเช่ือมตาอไปยังสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัมโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงรายได้ มีคาาเฉลี่ย
เทาากัม 4.045 สื่อสังคมออนไลน์ท าให้ทาานทรามข้อมูลที่เป็นอัตลักษณ์หรือเป็นจุดเดานของโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัด
เชียงรายที่ทาานสนใจ มีคาาเฉลี่ยเทาากัม 4.033 ทาานคิดวาาค ามอกเลาาหรือรีวิวจากประสมการณ์การใช้มริการโรงแรมระดัม  
3 ดาวในจังหวัดเชียงรายจากสื่อสังคมออนไลน์มีความนาาเช่ือถือ มีคาาเฉลี่ยเทาากัม 3.993 ทาานคิดวาาวีดีทัศน์ คลิปแนะน า
โรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงรายทางสื่อสังคมออนไลน์ แปลกใหมานาาสนใจ มีคาาเฉลี่ยเทาากัม 3.910 ตามล าดัม 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดัมด้านการรัมรู้ประโยชน์และข้อมูลเพิ่มเติมของโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย 

ด้านการรับรู้ประโยชน์และข้อมูลเพ่ิมเติมของโรงแรม
ระดับ 3 ดาว 

ในจังหวัดเชียงราย 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

x̅ S.D. แปลผล 
เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย 
ปาน
กลาง 

ไม่เห็น 
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ทาานคิดวาาสื่อสังคมออนไลน์มีการระมุพิกัดต าแหนางของ
โรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงรายและข้อมูลการ
เดินทางที่ทาานสนใจอยาางชัดเจน 

57 
(14.25) 

228 
(57.00) 

110 
(27.50) 

5 
(1.25) 

0 
(0.00) 

400 
(100) 

4.083 0.795 มาก 

2. ทาานคิดวาาสื่อสังคมออนไลน์มีการระมุประวัติ ข้อมูล 
กฎระเมียม ชาวงวันเวลาการ Check-in, Check-out ของ
โรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงรายที่ทาานสนใจอยาาง
ชัดเจน 

72 
(18.00) 

235 
(58.75) 

86 
(21.50) 

7 
(1.75) 

0 
(0.00) 

400 
(100) 

3.918 0.862 มาก 

3. ทาานคิดวาาสื่อสังคมออนไลน์มอกถึงข้อมูลมริการตาางๆ
ของโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงรายที่ทาานสนใจ
เชาน ร้านอาหาร, สาวนกลาง, ของใช้ภายในห้องพัก เป็นต้น 

106 
(26.50) 

193 
(48.25) 

95 
(23.75) 

6 
(1.50) 

0 
(0.00) 

400 
(100) 

3.985 0.798 มาก 

4. ทาานคิดวาาสื่อสังคมออนไลน์มอกถึงข้อมูลด้านแหลาง
ทาองเที่ยวโดยระมุระยะหาางจากโรงแรมระดัม 3 ดาวใน
จังหวัดเชียงรายที่ทาานสนใจอยาางชัดเจน 

95 
(23.75) 

218 
(54.50) 

75 
(18.75) 

12 
(3.00) 

0 
(0.00) 

400 
(100) 

4.013 0.830 มาก 

5. ทาานคิดวาาสื่อสังคมออนไลน์ได้แสดงรายละเอียด
เพิ่มเติมอยาางเหมาะสม เชาน การแตางกาย ข้อควร
ระมัดระวัง โปรโมชั่นตาางๆ ของโรงแรมระดัม 3 ดาวใน
จังหวัดเชียงราย เป็นต้น 

90 
(22.50) 

212 
(53.00) 

83 
(20.75) 

15 
(3.75) 

0 
(0.00) 

400 
(100) 

3.845 0.913 มาก 

6. ทาานคิดวาาสื่อสังคมออนไลน์ได้มีการแนะน างมประมาณ
ทั้งหมดเกี่ยวกัมคาาใช้จาายในการเข้าพักที่โรงแรมระดัม 3 
ดาวในจังหวัดเชียงรายที่ทาานสนใจอยาางละเอียด 

80 
(20.00) 

236 
(59.00) 

80 
(20.00) 

4 
(1.00) 

0 
(0.00) 

400 
(100) 

3.915 0.886 มาก 

รวมระดับการรับรู้ 3.960 0.847 มาก 
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 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดัมด้านการรัมรู้ประโยชน์และข้อมูลเพิ่มเติมของโรงแรมระดัม 3 ดาว 
ในจังหวัดเชียงราย พมวาาผู้ตอมแมมสอมถามให้ระดัมการประโยชน์และข้อมูลเพิ่มเติมของโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัด
เชียงรายที่สางผลตาอการตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงรายในระดัมมาก มีคาาเฉลี่ย 3.960 และ
จากการประเมินในรายหัวข้อ พมวาา ผู้ตอมแมมสอมถามให้ระดัมการประโยชน์และข้อมูลเพิ่มเติมของโรงแรมระดัม 3 ดาว
ในจังหวัดเชียงรายที่สางผลตาอการตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงรายโดยหัวข้อ ทาานคิดวาาสื่อ
สังคมออนไลน์มีการระมุพิกัดต าแหนางของโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงรายและข้อมูลการเดินทางที่ทาานสนใจอยาาง
ชัดเจน มีคาาเฉลี่ยสูงสุดเทาากัม 4.083 รองลงมาคือ ทาานคิดวาาสื่อสังคมออนไลน์มอกถึงข้อมูลด้านแหลางทาองเที่ยวโดยระมุ
ระยะหาางจากโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงรายที่ทาานสนใจอยาางชัดเจน มีคาาเฉลี่ยเทาากัม 4.013 ทาานคิดวาาสื่อสังคม
ออนไลน์มอกถึงข้อมูลมริการตาางๆของโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงรายที่ทาานสนใจเชาน ร้านอาหาร, สาวนกลาง, ของ
ใช้ภายในห้องพัก เป็นต้น มีคาาเฉลี่ยเทาากัม 3.985 ทาานคิดวาาสื่อสังคมออนไลน์มีการระมุประวัติ ข้อมูล กฎระเมียม ชาวงวัน
เวลาการ Check-in, Check-out ของโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงรายที่ทาานสนใจอยาางชัดเจน มีคาาเฉลี่ยเทาากัม 
3.918 ทาานคิดวาาสื่อสังคมออนไลน์ได้มีการแนะน างมประมาณทั้งหมดเกี่ยวกัมคาาใช้จาายในการเข้าพักที่โรงแรมระดัม 3 ดาว
ในจังหวัดเชียงรายที่ทาานสนใจอยาางละเอียด มีคาาเฉลี่ยเทาากัม 3.915 ทาานคิดวาาสื่อสังคมออนไลน์ได้แสดงรายละเอียด
เพิ่มเติมอยาางเหมาะสม เชาน การแตางกาย ข้อควรระมัดระวัง โปรโมช่ันตาาง ๆ ของโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย 
เป็นต้น มีคาาเฉลี่ยเทาากัม 3.845 ตามล าดัม 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระดัมการปฏิมัติในการตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย  

การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาวใน
จังหวัดเชียงราย 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

x  S.D. แปลผล 
เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

ไม่เห็น 
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ทาานเลือกที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการศึกษาข้อมูล 
การมริการเกี่ยวกัมโรงแรมระดัม 3  ดาวในจังหวัด
เชียงราย 

80 
(20.00) 

236 
(59.00) 

80 
(20.00) 

4 
(1.00) 

0 
(0.00) 

400 
(100) 

4.268 0.757 มากที่สุด 

2. ทาานได้รัมขาาวสารข้อมูลเพียงพอเพ่ือตัดสินใจในการ 
เลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3  ดาวในจังหวัดเชียงราย
ผาานสื่อสังคมออนไลน์ 

69 
(17.25) 

247 
(61.75) 

78 
(19.50) 

6 
(1.50) 

0 
(0.00) 

400 
(100) 

4.105 0.794 มาก 

3. ทาานได้รัมข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนในการเลือกใช้
มริการโรงแรมระดัม 3  ดาวในจังหวัดเชียงราย ผาานสื่อ
สังคมออนไลน์ 

115 
(28.75) 

212 
(53.00) 

67 
(16.75) 

6 
(1.50) 

0 
(0.00) 

400 
(100) 

4.035 0.813 มาก 

4. ทาานคิดวาาข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์มีความดึงดูดใจ 
และกระตุ้นความสนใจ ความต้องการในการเลือกใช้
มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย  

104 
(26.00) 

209 
(52.25) 

82 
(20.50) 

5 
(1.25) 

0 
(0.00) 

400 
(100) 

4.185 0.763 มาก 

5. ทาานคิดวาาทาานเกิดแรงจูงใจและตัดสินใจเลือกใช้
มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย จากข้อมูล
ผาานทางสื่อสังคมออนไลน์ 

94 
(23.50) 

221 
(55.25) 

81 
(20.25) 

3 
(0.75) 

1 
(0.25) 

400 
(100) 

4.155 0.747 มาก 

6. ทาานเลือกที่จะใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการเผยแพราและ 
แลกเปลี่ยนประสมการณ์เกี่ยวกัมข้อมูลโรงแรมระดัม 3 
ดาวในจังหวัดเชียงราย 

72 
(18.00) 

235 
(58.75) 

86 
(21.50) 

7 
(1.75) 

0 
(0.00) 

400 
(100) 

4.118 0.784 มาก 

รวมระดับการตัดสินใจ 4.144 0.776 มาก 
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 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระดัมการปฏิมัติในการตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัด
เชียงราย พมวาาผู้ตอมแมมสอมถามให้ระดมัการปฏมิัติในการตัดสนิใจเลอืกใช้มรกิารโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย
ในระดัมมาก มีคาาเฉลี่ย 4.144 และจากการประเมินในรายหัวข้อ พมวาา ผู้ตอมแมมสอมถามให้ระดัมการปฏิมัติในการ
ตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย โดยหัวข้อทาานเลือกที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการศึกษา
ข้อมูล การมริการเกี่ยวกัมโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย มีคาาเฉลี่ยสูงสุดเทาากัม 4.268 รองลงมาคือ ทาานคิดวาา
ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์มีความดึงดูดใจ และกระตุ้นความสนใจ ความต้องการในการเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาว
ในจังหวัดเชียงราย มีคาาเฉลี่ยเทาากัม 4.185 ทาานคิดวาาทาานเกิดแรงจูงใจและตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวใน
จังหวัดเชียงรายจากข้อมูลผาานทางสื่อสังคมออนไลน์ มีคาาเฉลี่ยเทาากัม 4.155 ทาานเลือกที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการ
เผยแพราและ แลกเปลี่ยนประสมการณ์เกี่ยวกัมข้อมูลโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย มีคาาเฉลี่ยเทาากัม 4.118 ทาาน
ได้รัมขาาวสารข้อมูลเพียงพอเพื่อตดัสนิใจในการ เลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงรายผาานสื่อสังคมออนไลน์ 
มีคาาเฉลี่ยเทาากัม 4.105 ทาานได้รัมข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนในการเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงรายผาาน
สื่อสังคมออนไลน์ มีคาาเฉลี่ยเทาากัม 4.035 ตามล าดัม 
 

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์หาคาาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปร 

 การตัดสินใจเลือกใช้
บริการโรงแรมระดับ 
3  ด า ว ใน จั ง ห วั ด
เชียงราย 

รั บ รู้ ช นิ ด แ ล ะ
ความหลากหลาย
ข อ ง สื่ อ สั ง ค ม
ออนไลน์ 

รับรู้ลักษณะข้อมูลของ
โรงแรมระดับ 3 ดาวใน
จังหวัดเชียงราย 

รับรู้ประโยชน์และ
ข้อมูลเพิ่มเติมของ
โ ร ง แ ร ม ร ะดั บ  3 
ด า ว ใ น จั ง ห วั ด
เชียงราย 

การตัดสินใจเลือกใช้
มริการโรงแรมระดัม 3 
ดาวในจังหวัดเชียงราย 

1 .486** .630** .622** 

รั ม รู้ ช นิ ดและคว า ม
หลากหลายขอ งสื่ อ
สังคมออนไลน์ 

 1 .549** .503** 

รัมรู้ลักษณะข้อมูลของ
โรงแรมระดัม 3 ดาวใน
จังหวัดเชียงราย 

  1 .726** 

รั ม รู้ ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ
ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ข อ ง
โรงแรมระดัม 3 ดาวใน
จังหวัดเชียงราย 

   1 

 จากตารางที่ 5 การวิเคราะห์หาคาาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร พมวาา ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพื่อตรวจสอมความสัมพันธ์ระหวาางตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งคาาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวาางตัวแปรอิสระ
ทั้งหมดอยูาระหวาาง 0.486-0.726 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมส าเร็จรูปสามารถสรุปความสัมพันธ์ตัวแปรตาม
ตารางที่ 4.13, 4.14, 4.15 และ 4.16 
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์เชิงถดถอยของระดัมการรัมรู้สื่อสังคมออนไลน์ด้านลักษณะข้อมูลของโรงแรมสางผลอยาางมาก 
ตาอการตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย 

ตัวแปร b S.E. β t p-value Zero-order Tolerance VIF 

Constant 1.835 .148  12.392 .000    
การรัมรู้ลักษณะข้อมูลของ
โรงแรมระดัม 3 ดาวใน
จังหวัดเชียงราย 

.577 .036 .630 16.176 .000 .630 1.000 1.000 

 R=.630                               R2 =.397                                   Adjust R2 =.386 

 จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์เชิงถดถอยของระดัมการรัมรู้สื่อสังคมออนไลน์ด้านลักษณะข้อมูลของโรงแรม
สางผลอยาางมากตาอการตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย พมวาา การรัมรู้ลักษณะข้อมูลของ
โรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย สางผลตาอการตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงรายในระดัม
คาอนข้างสูงในเชิงมวก กลาาวคือกลุามตัวอยาางมีแนวโน้มตดัสนิใจเลอืกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงรายเพิ่มมา
ขึ้นเมื่อมีการรัมรู้ลักษณะข้อมูลของโรงแรมเพิ่มมากขึ้น จึงสามารถสรุปได้วาา ยอมรัม H1 ระดัมการรัมรู้สื่อสังคมออนไลน์
ด้านลักษณะข้อมูลของโรงแรมสางผลอยาางมากตาอการตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย เมื่อท า
การวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณในตารางที่ 4.14 พมวาาสามารถใช้ในการท านายการตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรม  
ได้สามารถอธิมายความแปรปรวนได้ร้อยละ 39.7 สามารถเขียนสมการถดถอยได้เป็น การตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรม  
= 1.835 + .577 การรัมรู้ลักษณะข้อมูลของโรงแรม 
 
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์เชิงถดถอยของระดัมการรัมรู้สื่อสังคมออนไลน์ด้านประโยชน์และข้อมูลเพิ่มเติมสางผลอยาางมาก
ตาอการตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาว ในจังหวัดเชียงราย 

ตัวแปร b S.E. β t p-value Zero-order Tolerance VIF 

Constant 1.921 .146  13.192 .000    
การรัมรู้ ประ โยชน์และ
ข้อมูลเพิ่มเติมของโรงแรม
ระดัม  3  ดาวในจั งหวัด
เชียงราย 

.568 .036 .622 15.862 .000 .622 1.000 1.000 

 R=.622                               R2 =.387                                  Adjust R2 =.395 

 จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์เชิงถดถอยของระดัมการรัมรู้สือ่สังคมออนไลน์ด้านประโยชน์และข้อมูลเพิ่มเติม
สางผลอยาางมากตาอการตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาว ในจังหวัดเชียงราย พมวาา การรัมรู้ประโยชน์และข้อมูล
เพิ่มเติมของโรงแรม สางผลตาอการตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงรายในระดัมคาอนข้างสูงใน 
เชิงมวก กลาาวคือกลุามตัวอยาางมีแนวโน้มตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงรายเพิ่มมาขึ้นเมื่อมีการ
รัมรู้ประโยชน์และข้อมูลเพิ่มเติมของโรงแรมเพิ่มมากขึ้น จึงสามารถสรุปได้วาา ยอมรัม H1 ระดัมการรัมรู้สื่อสังคมออนไลน์
ด้านประโยชน์ และข้อมูลเพิ่มเติมสางผลอยาางมากตาอการตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย 
เมื่อท าการวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณในตารางที่ 7 พมวาาสามารถใช้ในการท านายการตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรมได้
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สามารถอธิมายความแปรปรวนได้ร้อยละ 38.7 สามารถเขียนสมการถดถอยได้ เป็นการตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรม 
= 1.921+ .568 การรัมรู้ลักษณะข้อมูลของโรงแรม 
 
ตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณปัจจัยการรัมรู้สื่อสังคมออนไลน์ที่สางผลตาอการตัดสินใจเลือกใช้มริการ
โรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย 

ตัวแปร b S.E. β t p-value 
Zero-
order 

Tolerance VIF 

Constant 1.461 .148       
การรัมรู้ลักษณะข้อมูลของ
โรงแรม 

.290 .051 .316 5.658 .000 .630 .428 2.338 

การรัมรู้ประโยชน์และ
ข้อมูลเพิ่มเติมของโรงแรม 

.288 .049 .315 5.833 .000 .622 .458 2.185 

การรัมรู้ชนิดและความ
หลากหลายของสื่อสังคม
ออนไลน์ 

.106 .030 .154 3.462 .001 .486 .675 1.481 

R=.686                          R2 =.470                         Adjust R2 =.466  

 จากตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณปัจจัยการรัมรู้สื่อสังคมออนไลน์ท่ีสางผลตาอการตัดสินใจ
เลือกใช้มริการโรงแรมระดมั 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย พมวาา ปัจจัยการรัมรู้สื่อสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กันระหวาางตัว
แปรแตาไมาเกิด Multicollinearity กลาาวคือ มีคาาความสัมพันธ์ต่ ากวาา 0.8 คาา Tolerance มากกวาา 0.1 และ คาา VIF ต่ ากวาา 
10 จึงสามารถน าตัวแปรปัจจัยการรัมรู้สื่อสังคมออนไลน์ มาวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณเพื่อทดสอมทดสอมสมมติฐานวาา 
ปัจจัยการรัมรู้สื่อสังคมออนไลน์สางผลตาอการตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงรายได้ จึงสามารถ
สรุปได้วาา ยอมรัม H1 ปัจจัยการรัมรู้สื่อสังคมออนไลน์สางผลตาอการตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัด
เชียงราย จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่สางผลตาอการตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย  
ด้วยวิธีการถดถอยพหุคูณ พมวาา ตัวแปร การรัมรู้ชนิดและความหลากหลายของสื่อสังคมออนไลน์, การรัมรู้ลักษณะข้อมูล
ของโรงแรม และการรัมรู้ประโยชน์และข้อมูลเพิ่มเติมของโรงแรม สางผลตาอการตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาว
ในจังหวัดเชียงรายและสามารถราวมกันอธิมายความแปรปรวนไดร้้อยละ 47 โดยตัวแปรที่สางผลมากที่สุดคือ การรัมรู้ลักษณะ
ข้อมูลของโรงแรม รองลงมาคือการรัมรู้ประโยชน์และข้อมูลเพิ่มเติมของโรงแรม และการรัมรู้ชนิดและความหลากหลายของ
สื่อสังคมออนไลน์ ตามล าดัม สามารถเขียนสมการถดถอย การตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรม = 1.461 + .290 การรัมรู้
ลักษณะข้อมูลของโรงแรม + .288 การรัมรู้ประโยชน์และข้อมูลเพิ่มเติมของโรงแรม + .106 การรัมรู้ชนิดและความ
หลากหลายของสื่อสังคมออนไลน์ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ระดัมการรัมรู้ชนิดและความหลากหลายของสื่อสังคมออนไลน์ในระดัมปานกลางซึ่งไมาเป็นไปตามสมมติฐาน 
ซึ่งกลุามตัวอยาางให้ความส าคัญการรัมรู้ขาาวสารที่นาาสนใจของโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงรายผาานทาง Facebook 
มาก และกลุามตัวอยาางให้ความส าคัญน้อยที่สุดคือ รัมรู้ข้อมูลขาาวสารที่นาาสนใจของโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย
ผาานทาง Twitter ซึ่งสอดคล้องการงานวิจัย ปิยะ แก้วมัวดี และคณะ (2562) พมวาา สื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลตาอการ
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ตัดสินใจทาองเที่ยวมากที่สุด คือ Facebook โดยมีสาเหตุจากสื่อสังคมออนไลน์ในการตัดสินใจทาองเที่ยวมากที่สุดคือ เห็น
เพื่อน ๆ ทาองเที่ยวและโพสในสื่อสังคมออนไลน์ อีกทั้งยังสอดคล้องกัมงานวิจัยของ วิรัญชนา ใจสม (2560) ซึ่งผลของ 
การวิจัยพมวาา ปัจจัยการรมัรู้วิธีการใช้งานสือ่ออนไลน์ท่ีสางผลตาอการตัดสินใจเดินทางทาองเที่ยวของนักทาองเที่ยวไทยอยาางมี
นัยส าคัญทางสถิติ 2 ปัจจัย คือการรัมรู้วิธีการใช้ Facebook ในการศึกษาสื่อสารข้อมูลขาาวสารด้านการทาองเที่ยว และการ
รัมรู้วิธีการใช้ www.pantip.com ซึ่งเป็นชาองทางที่งาายตาอการเข้าถึงและแหลางข้อมลูมคีวามนาาเช่ือถือและเป็นที่ยอมรัมโดย
สามารถกระตุ้นความรู้สึกของผู้มริโภคเป็นอยาางดี (ภิเษก ชัยนิรันดร์, 2554) 
 ระดัมการรัมรู้ลักษณะข้อมูลของโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงรายในระดัมมากซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
ซึ่งจากกลุามตัวอยาางให้ความส าคัญมากที่สดุ คือ สื่อสังคมออนไลน์ท าให้เห็นภาพของโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย
ได้ชัดเจนและเป็นปัจจุมัน โดยกลุามตัวอยาางให้ความส าคัญน้อยที่สุดคือ คลิปแนะน าโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย
ทางสื่อสังคมออนไลน์ แปลกใหมานาาสนใจซึ่งสอดคล้องกัมงานวิจัยของ ปิยะ แก้วมัวดี และคณะ (2562) ซึ่งผลของการวิจัย
พมวาาด้านลักษณะข้อมูลแหลางทาองเที่ยว โดยมุางเน้น การระมุประวัติ ข้อมูล กฎระเมียม ชาวงวันเวลาการให้มริการการ
ทาองเที่ยวชัดเจน มีภาพของแหลางทาองเที่ยวมคีวามชัดเจนและเป็นปัจจุมัน เชาน เนื้อหา ภาพถาาย วีดิทัศน์ คลิปวีดีโอโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ท่ีเป็นปจัจุมัน ค ามอกเลาาหรือข้อมลูจากประสมการณก์ารใช้สินค้าจรงิที่สางผลตาอเลอืกใช้มรกิาร (Schiffman 
& Kanuk, 2010) อีกทั้งยังสอดคล้องกัมงานวิจัยของวิรัญชนา ใจสม (2560) พมวาา ปัจจัยการรัมรู้สิ่งดึงดูดใจที่สางผลตาอการ
ตัดสินใจเดินทางทาองเที่ยวของนักทาองเที่ยวไทยอยาางมีนัยส าคัญทางสถิติ มี 3 ปัจจัยคือ การรัมรู้ข้อมูลความที่นาาสนใจ 
ของแหลางทาองเที่ยว การรัมรู้ข้อมูลความนาารื่นรมย์ของแหลางทาองเที่ยว และการรัมรู้ข้อมูลที่เป็นอัตลักษณ์เป็นจุดเดานของ
แหลางทาองเที่ยวจากสื่อสังคมออนไลน์ โดยสื่อสังคมออนไลน์ต้องแสดงภาพถาายที่เป็นปัจจุมันของโรงแรมระดัม 3 ดาว 
ในจังหวัดเชียงราย เนื่องจากมีผลตาอการตัดสินใจเลือกใช้มริการ อีกทั้งเป็นลักษณะข้อมูลที่ชัดเจนและงาายที่สุดที่สางผลตาอ
การตัดสินใจด้วย 
 ระดัมการรัมรู้รัมรู้สื่อสังคมออนไลน์ด้านประโยชน์และข้อมูลเพิ่มเติมของโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัด
เชียงรายในระดัมมากซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งจากกลุามตัวอยาางให้ความส าคัญมากที่สุด คือ สื่อสังคมออนไลน์มีการระมุ
พิกัดต าแหนางของโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงรายและข้อมูลการเดินทางที่ทาานสนใจอยาางชัดเจน ซึ่งกลุามตัวอยาาง 
ให้ความส าคัญน้อยที่สุดคือ สื่อสังคมออนไลน์ได้แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมอยาางเหมาะสม เชาน การแตางกาย ข้อควร
ระมัดระวัง โปรโมช่ันของโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย ซึ่งสอดคล้องกัม ปิยะ แก้วมัวดี และคณะ (2562) ซึ่งผล
ของการวิจัยพมวาา ระดัมความคิดเห็นเกี่ยวกัมการรัมรู้สื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกัม การทาองเที่ยวโดยรวมอยูาในระดัมมาก  
เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านพมวาาอยูาในระดัมมาก 2 ด้าน โดยเรียงล าดัมจากมากไปน้อย ได้แกา ด้านประโยชน์และข้อมูล
เพิ่มเติม และข้อมูลด้านที่พัก โดยระมุระยะหาางจากแหลางทาองเที่ยวและราคาอยาางชัดเจน และข้อมูลร้านอาหาร อีกทั้งยัง
สอดคล้องกัมงานวิจัยของ วิรัญชนา ใจสม (2560) พมวาา ปัจจัยการรัมรู้การเข้าถึงแหลางทาองเที่ยวจากสื่อสังคมออนไลน์ 
ที่สางผลตาอการตัดสินใจเดินทางทาองเที่ยวของนักทาองเที่ยวไทยอยาางมีนัยส าคัญทางสถิติ 3 ปัจจัยประกอมด้วย การรัมรู้
กฎระเมียมของสถานที่ทาองเที่ยว การรัมรู้สภาพแหลางทาองเที่ยวที่ชัดเจน และการรัมรู้ประวัติและข้อมูลแหลางทาองเที่ยวจาก
สื่อสังคมออนไลน์  
 ซึ่งปัจจัยการรัมรู้สื่อสังคมออนไลน์สางผลตาอการตัดสินใจเลือกใช้มริการโรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย
ซึ่งการรัมรู้ที่สางผลมากที่สุดคือ การรัมรู้ลักษณะข้อมูลของโรงแรม รองลงมาคือการรัมรู้ประโยชน์และข้อมูลเพิ่มเติมของ
โรงแรม และการรัมรู้ชนิดและความหลากหลายของสื่อสังคมออนไลน์ ตามล าดัม ซึ่งสอดคล้อง กัมงานวิจัยของ วิรัญชนา  
ใจสม (2560) พมวาา นักทาองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางทาองเที่ยวในประเทศไทยรัมรู้ ขาาวสารการทาองเที่ยวจากสื่อสังคม
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ออนไลน์ในภาพรวมในระดัมมาก โดยรัมรู้สิ่งดึงดูดใจของแหลาง ทาองเที่ยว การจัดการ และสิ่งอ านวยความสะดวกของแหลาง
ทาองเที่ยว การเตรียมการเพื่อการ ทาองเที่ยว ลักษณะข้อมูลการทาองเที่ยว ประโยชน์ของสื่อออนไลน์ อีกทั้งยังสอดคล้องกัม 
ปิยะ แก้วมัวดี และคณะ (2562) พมวาา ความสัมพันธ์ระหวาางการรัมรู้สื่อสังคมออนไลน์กัมการตัดสินใจเดินทางทาองเที่ยว
ของกลุามคนเจนเนอเรช่ันวาย โดยการรัมรู้สื่อสังคมออนไลน์ทั้ง 3 ด้าน ได้แกา ด้านชนิดและความหลากหลาย ด้านลักษณะ
ข้อมูลแหลางทาองเที่ยวและด้านประโยชน์และข้อมูลเพิ่มเติมสางผลเชิงมวกตาอการตัดสินใจเดินทางทาองเที่ยวของกลุามคนเจน
เนอเรช่ันวาย และสอดคล้องกัม น้ ามนต์  
 สุขสงวน (2561) ซึ่งพมการวิจัยพมวาา ปัจจัยที่มีอิทธิพลตาอการตัดสินใจใช้มริการร้านท าเล็มของผู้หญิง 
ในกรุงเทพมหานครจากกลุามตัวอยาาง คือ ปัจจัยการสื่อสารมนสื่อสังคมออนไลน์คุณภาพการมริการและการมริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า โดยปัจจัยทั้งหมดล้วนส าคัญตาอผู้มริโภคเพื่อให้โรงแรมระดัม 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย เข้าถึงผู้มริโภค
ได้ เนื่องจากสื่อสงัคมออนไลน์เป็นชาองทางในหนึ่งในการสือ่สารเชาน น ามาใช้งานในด้านข้อมูลของสนิค้าและมริการ กิจกรรม
สางเสริมการขายไปยังกลุามลูกค้าที่เป็นกลุามเปิาหมาย เป็นต้น โดยลูกค้าหรือผู้มริโภคสามารถแสดงความคิดเห็น และตอมโต้
กลัมมายังธุรกจิที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้นได้อยาารวดเร็ว (ฐิติภา สัมพันธ์พร, 2556) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อโฆษณาผาานสื่อสังคมออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมระดัม 
3 ดาวในจังหวัดเชียงรายและเพื่อให้ผู้ประกอมการได้สร้างสรรค์กลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างผลก าไรให้แกาธุรกิจโรงแรมของ 
ผู้ประกอมการเองอยาางมีประสิทธิภาพ 
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