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บทคัดยอ 
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F-test, Pearson Chi – square และ Multiple Regression Analysis โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ
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และดานผลิตภัณฑ มีผลตอการตัดสินใจเลอืกซือ้โปรแกรมทองเที่ยวผานสื่อสังคมออนไลนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this research is to study the effect of marketing mix of social 

media on the decision of buying tour package program. The results can be used as 

guidelines to plan and develop a strategic marketing plan for all tour agency which 

use social media for marketing. The questionnaire was used to collect data which 

were statistics, frequency, percentage and standard deviation. Statistics hypothesis 

was used to analyse the data by using T-test, F-test, Pearson Chi – square and 

Multiple Regression Analysis. The samples was 400 Thai tourists who usually buys 

tour package program via social media. Most respondents were female, aged 

between 21-30 years old, having a Bachelor’s degree, income between 20,000–30-

000 baht per month, work in private company, and have single status, used social 

media on the decision of buying tour package program. The result found that 1) The 

sample who have different demographic such as sex, age, occupation, have different 

opinions on decision to buy package tour program on social media 2) Marketing mix 

was associated with customers’ decision to buy package tour program on social 

media, the significant level is more than 0.01 3) Marketing Mix: Place Price Promotion 

and Product effect on customer decision to buy package tour program, the significant 

level is more than 0.05. This results from this research can be applied and benefit 

the travel business through social media purchases in the future. 

 

Keywords: Social Media, Marketing Mix, Decision of Buying Tour Package Program   
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  การตัดสินใจเลือกซือ้โปรแกรมทองเที่ยวผานสื่อสงัคมออนไลน 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

ในปจจบุันเทคโนโลยีนับวามีบทบาทที่สําคัญ มีอิทธิพลตอผูที่ใชสื่อสงัคมออนไลนเพื่อการ

ติดตอสื่อสารหรือคนหาขอมูลขาวสารตาง ๆ เน่ืองจากอินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีของการสือ่สารที่มี

การเจรญิเติบโตไปอยางรวดเร็วและไดรบัความนิยมเปนอยางมากในปจจบุัน และเปนการเช่ือมตอ

เครือขายหลาย ๆ เครือขายทั่วโลกเพื่อการติดตอสื่อสารกันไดในหลาย ๆ ทาง จากขอมูลเว็บไซตที่ม ี

การสํารวจเชิงคุณภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูใชสื่อสังคมออนไลนในประเทศไทย โดยบริษัท มลิวารด 

บราวน ไฟรฟลาย จํากัด (2011) ผูใหบริการวิจัยไดเปดเผยผลการวิจัยสําหรับประเทศไทยเมื่อป 2011 

วาเปนหน่ึงใน 15 ประเทศทีพ่ัฒนาแลวและกําลังพฒันาเกี่ยวกับทัศนะคติและพฤติกรรมตาง ๆ ชองผูใช

สื่อสงัคมออนไลนที่มีความเปนสากลทั่วโลก ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของผูใชสือ่สงัคมออนไลน

พบวาผูบริโภคชาวไทยใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อสรางความรูสึกของการเปนอันหน่ึงอันเดียวกันสําหรบั

คนไทย สื่อสังคมออนไลนเปนเครื่องมือในการแสดงตัวตนภายในกลุมและพวกเขาใชสื่อสังคมออนไลน

เพื่อตอบสนองความตองการในการไดรับการยอมรับและการเห็นดวย การใชสื่อสงัคมออนไลนใน

ประเทศไทยมีความแตกตางกับประเทศอื่นซึ่งสื่อสงัคมออนไลนถูกนํามาใชในการพูดถึงตนเองหรือ 

เพื่อแสดงบุคลิกลกัษณะเฉพาะของตนเอง นอกจากน้ีสื่อสังคมออนไลนยังเปดโอกาสใหผูบรโิภคไดเปน

สมาชิกของกลุมที่ตนเองสนใจ และรูสกึเปนสวนหน่ึงในชุมชนออนไลนทัง้น้ีเพื่อใหไดรับการยอมรบัจาก

จากสมาชิกในกลุมมากกวาการเปนนักการตลาด 

ความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารกอใหเกิดเครือขายสังคมใหมทีเ่ราเรียกกันวา “สังคม

ออนไลน” หรือ “เครือขายสงัคมออนไลน” (Social Network) (วิยะดา ฐิติมัชฌิมา, 2554) ซึ่งเปนที่

นิยมและมกีารเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและตอเน่ืองตอการดําเนินชีวิตของกลุมคนรุนใหมกอใหเกิด

วิวัฒนาการดานเทคโนโลยีของสื่อสังคมออนไลนหลากหลายประเภท อาทิเชน บล็อก (Blog) เว็บไซต

เครือขายสงัคมออนไลน (Social Networking Sites) เชน Facebook, Myspace เปนตน เว็บไซต

สําหรับแบงปนวิดีโอ (Video-sharing Sites) และผลงาน เชน YouTube เว็บประเภท Micro Blog 

เชน Twitter วิกิ (Wikis) และโลกเสมือน เชน Second Life และ World War Craft เปนตน 

สําหรับการบริโภคสื่อสังคมออนไลนของนักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญเลือกหาขอมลูการทองเทีย่วไม

วาจะเปนรายละเอียดวิธีการเดินทาง ขอมลูแหลงทองเที่ยว ราคาที่พัก หรือขอมลูอื่น ๆ จากผูทีม่ี

ประสบการณทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวน้ันๆมากอนผานทางสื่อเว็บไซตตาง ๆ อาทเิชน Pantip 

(พันทิป) หรอื Facebook (เฟสบุค) เปนตน เพื่อใชในการประกอบการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว  
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ซึ่งเครือขายอินเทอรเน็ตทําใหผูบริโภคเกิดกระบวนการรับรูเน่ืองจากสามารถถายทอดเรื่องราว 

ความรูสึก ทัศนคติและความคิดเห็นออกมาในรปูแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนตัวหนังสือ วีดีโอ รปูภาพ 

หรือขอมูลเสียง เพื่อใหผูอื่นไดรับทราบตามวัตถุประสงค (วิยะดา ฐิติมัชฌิมา, 2554) 

ในธุรกิจการทองเที่ยวทีป่จจุบันมีการใชสื่อสงัคมออนไลนกันแพรหลายมากข้ึน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อการทําโฆษณาประชาสมัพันธหรือใหบรกิารขอมูลแกนักทองเที่ยว สื่อสงัคมออนไลน

เปนชองทางการตลาดทีม่ีความสะดวกรวดเร็วสามารถเขาถึงและติดตอสื่อสารกบัผูบรโิภคและกลุม

ลูกคาไดโดยตรง นักทองเที่ยวสามารถเปรียบเทียบราคาและโปรโมช่ันของโปรแกรมทองเที่ยวในแต 

ละเว็บไซตเพื่อใชในการประกอบการตัดสินใจไดงายข้ึนและในบางเว็บไซตที่เกี่ยวกบัธุรกจิโปรแกรม

ทองเที่ยวไดมีการเปดชองทางใหกลุมลกูคาไดเขามาแสดงความคิดเห็นหรือพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ

การใชบรกิารของเว็บไซตระหวางผูใชบริการดวยกันเอง ซึง่สําหรับผูที่ใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อการ

ประกอบการตัดสินใจทองเที่ยวที่ถึงแมจะยังไมมีประสบการณทองเที่ยวในสถานที่น้ัน ๆ มากอนก็

สามารถเขาใจและเลือกซือ้ไดอยางไมมปีญหาทําใหผูใชบรกิารเกิดการรบัรูและสรางความนาเช่ือถือ 

ตอเว็บไซตหรือบริษัททองเที่ยวและสงผลตอการตัดสินใจเลอืกเดินทางทองเที่ยวแตการสื่อสารผานสื่อ

สังคมออนไลนยังถือเปนเรื่องที่ตองใชความรอบคอบเปนอยางมากเพื่อเปนการรักษาภาพลกัษณของ

องคกร บริษัทหรือองคกรที่ทําธุรกิจผานสื่อออนไลนจึงตองมีความคิดสรางสรรคไปในทางที่ดีและทําให

เกิดประโยชนแกองคกรสูงสุด 

สําหรับการทองเที่ยวของคนไทยในยุคสมัยน้ีมีการทองเที่ยวเดินทางเพื่อการพักผอนมากข้ึน  

ไมวาจะเปนในวัยรุนหรือวัยทํางานทีม่ีการแขงขันในการทํางานที่สูงข้ึนทําใหคนไทยเกิดภาวะความ 

เครียดและความกดดัน จงึตองการที่จะหลกีหนีจากหนาที่การงานและความวุนวายในชีวิตประจําวัน 

ไปเดินทางทองเที่ยวตามสถานที่ตาง ๆ ในชวงวันหยุดพักผอน ซึ่งจุดหมายปลายทางที่ทําใหเกิดการ

ตัดสินใจหาวันหยุดเพื่อไปยังสถานที่น้ัน ๆ เปนปจจัยทีม่ีอิทธิตอการตัดสินใจเปนอยางมาก จากการ

สํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติรวมกบัการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ทีท่ําการสํารวจ

พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของชาวไทยในป พ.ศ. 2558 ไดทําการสํารวจประชากรทั่วประเทศ 

ที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป ที่มีการเดินทางจากทีอ่ยูอาศัยไปยังสถานที่อยูในอีกจงัหวัดหน่ึงเปนการช่ัวคราว  

โดยมีจุดประสงคเพื่อการทองเที่ยวพกัผอน เย่ียมครอบครัวและญาติมิตร ประชุมหรือสมัมนา ประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา รวมทั้งเพื่อไปรักษาตัวหรือประกอบภารกิจอื่น ๆ ที่ไมใชเพื่อทํางานประจํา  

เพื่อการศึกษา หรือเพื่อซื้อสินคามาจําหนาย จึงถือวาเปนการเดินทางทองเที่ยว (สํานักงานสถิติแหง 

ชาติกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2558) 
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ตารางที่ 1.1: ขอมูลสถิติแสดงจํานวนรอยละของผูเดินทางทองเที่ยวของชาวไทยในรอบป 2553 – 2557 

 

ในรอบป จํานวนรอยละของผูท่ีเดินทางทองเท่ียว 

2557 64.9 

2556 64.7 

2555 57.8 

2554 54.8 

2553 50.1 
 

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย. 

(2558). การสํารวจพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2558. สืบคนจาก

http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/TravelFull58.pdf. 

 

จากตารางที่ 1.1 จากการสํารวจประชากรทั่วประเทศที่มีอายุ 15 ปข้ึนไปที่มีการเดินทางจากที่

อยูอาศัยไปยังสถานทีอ่ยูในอีกจังหวัดหน่ึงเปนการช่ัวคราว ซึง่ในรอบปที่ผานมา (2557) พบวา รอยละ

ของประชากรทีเ่ดินทางทองเที่ยว รอยละ 64.9 และจะเห็นไดวา ประชากรชาวไทยมีการเดินทาง

ทองเที่ยวมีอัตราที่เพิม่สงูข้ึนในทุก ๆ ป  

 

ตารางที่ 1.2: ขอมูลสถิติแสดงจํานวนรอยละของวัตถุประสงคหลักในการเดินทางทองเที่ยว 

 

วัตถุประสงคหลักในการเดินทางทองเท่ียว รอยละ 

เพื่อไปเย่ียมครอบครัวญาติ เพือ่น 37.4 

เพื่อการทองเที่ยวและพักผอน 23.4 

เพื่อไหวพระปฏิบัติธรรม 10.6 

เพื่อซื้อของ 8.4 

เพื่อประชุมสัมมนา 5.1 
 

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย. 

(2558). การสํารวจพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2558. สืบคนจาก

http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/TravelFull58.pdf. 
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จากตารางที่ 1.2 แสดงใหเห็นถึงวัตถุประสงคหลักที่ประชากรเดินทางจากจงัหวัดเพือ่ไปยัง

อีกจังหวัดหน่ึงเปนการช่ัวคราว โดยวัตถุประสงคหลักในการเดินทางทองเที่ยว 5 อันดับแรกไดแก 

เพื่อไปเย่ียมครอบครัว ญาติ เพื่อน รอยละ 37.4 เพื่อการทองเที่ยวและพักผอน รอยละ 23.4 เพื่อ

ไหวพระปฏิบัติธรรม รอยละ 10.6 เพื่อซื้อของ รอยละ 8.4 และเพือ่ประชุมสมัมนา รอยละ 5.1 

ตามลําดับ  

พิจารณาตามลักษณะการเดินทาง คือ แบบไมพักคางคืน และแบบพักคางคืน พบวา

ประชากรที่เดินทางไปทองเที่ยวแบบไมพักคางคืน สวนใหญเดินไปทองเที่ยวในภาคกลาง และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับประชากรสวนใหญเกือบทุกภาคจะเดินทางทองเที่ยวในพื้นทีบ่รเิวณภาค

ที่ตนเองอาศัยอยู สําหรับการเดินทางแบบพักคางคืนพบวา นักทองเที่ยวไทยเดินทางไปทองเที่ยวใน

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากทีสุ่ด รองลงมาคือภาคเหนือ โดยปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจเลือก

แหลงทองเที่ยวภายในประเทศไทยมากทีสุ่ดคือ ความสวยงามของแหลงทองเที่ยว รองลงมาคือความ

ปลอดภัยของแหลงทองเที่ยว และปจจัยทีม่ีผลตอการตัดสินใจเลอืกแหลงทองเที่ยวภายในประเทศ

นอยที่สุดคือการสงเสรมิการขาย (สํานักงานสถิติแหงชาติกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2558) 

จากขอมลูสถิติของเว็บไซต Thumbsup (2557) ผูใหบริการขาวสารและบทความทีเ่กี่ยวกับ

การตลาด ไดทําการสํารวจพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตในป พ.ศ. 2557 พบวา ปจจัยหลักทีท่ําให

เกิดการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการผานอินเทอรเน็ต ไดแก โปรโมช่ัน ขอมลูสินคาทีม่ีผลตอการ

ตัดสินใจ และความปลอดภัยของเว็บไซต นอกจากน้ี บุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากทีสุ่ด คือ 

กลุมเพื่อนหรือคนรูจกัที่เคยซื้อสินคาและบริการจากเว็บ ซึ่งพบวามีอิทธิพลตอการตัดสินใจมากกวา

ความคิดเห็นของ Blogger หรือโฆษณาผานหนาเว็บไซต (Thumbsup, 2557) ผูวิจัยจงึมีความสนใจ

ที่จะทําการศึกษาในหัวขอ “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลอืกซื้อโปรแกรม

ทองเที่ยวผานสื่อสงัคมออนไลน” เพือ่นําผลการศึกษาที่ไดไปเปนประโยชนตอผูที่ตองการศึกษาขอมลู

เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการเลอืกซื้อโปรแกรม

ทองเที่ยวผานสื่อสงัคมออนไลนในอนาคตตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย  

1.2.1 เพื่อศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตรที่มผีลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ

โปรแกรมทองเที่ยวผานสื่อสังคมออนไลน 

1.2.2 เพื่อศึกษาเกี่ยวกบัความสมัพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดตอกระบวนการ

ตัดสินใจเลอืกซื้อโปรแกรมทองเที่ยวผานสื่อสังคมออนไลน 
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1.2.3 เพื่อศึกษาเกี่ยวกบัอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรมทองเที่ยวผานสื่อสังคมออนไลน 

 

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาดังน้ี 

1.3.1 ขอบเขตดานประชากร 

กลุมตัวอยางของนักทองเที่ยวไทยที่เคยซื้อโปรแกรมทองเทีย่วผานสื่อสังคมออนไลนจํานวน 

400 คน 

1.3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 

ตัวแปรอิสระ 

- ปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตร 

เพศ 

อายุ 

ระดับการศึกษา 

อาชีพ 

รายได 

สถานภาพ 

- สวนประสมทางการตลาดของสื่อสังคมออนไลน 

ผลิตภัณฑ 

ราคา 

ชองทางจัดจําหนาย 

การสงเสรมิการขาย   

ตัวแปรตาม 

- กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ 

การรบัรูปญหา 

การคนหาขอมลู 

การประเมินทางเลือก 

การตัดสินใจซื้อ 

การประเมินผลหลงัการซื้อ 
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1.3.3 ขอบเขตดานระยะเวลา 

การวิจัยน้ีมรีะยะเวลาในการรวบรวมขอมลู ต้ังแตเดือน พฤศจิกายน 2558 – มกราคม 2559 

 

1.4 สมมติฐานงานวิจัย 

สมมติฐานขอท่ี 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่ตางกันมรีะดับความคิดเห็นตอกระบวนการ

ตัดสินใจตางกัน 

สมมติฐานขอที่ 1.1 กลุมตัวอยางที่มีเพศตางกันมรีะดับความคิดเห็นตอกระบวนการ

ตัดสินใจที่ตางกัน 

สมมติฐานขอที่ 1.2 กลุมตัวอยางที่มีอายุตางกันมีระดับความคิดเห็นตอกระบวนการ

ตัดสินใจที่ตางกัน 

สมมติฐานขอที่ 1.3 กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตางกันมีระดับความคิดเห็นตอ

กระบวนการตัดสินใจที่ตางกัน 

สมมติฐานขอที่ 1.4 กลุมตัวอยางที่มีอาชีพที่ตางกันมรีะดับความคิดเห็นตอ

กระบวนการตัดสินใจที่ตางกัน 

สมมติฐานขอที่ 1.5 กลุมตัวอยางที่มีรายไดตางกันมีระดับความคิดเห็นตอ

กระบวนการตัดสินใจที่ตางกัน 

สมมติฐานขอที่ 1.6 กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพตางกันมีระดับความคิดเห็นตอ

กระบวนการตัดสินใจที่ตางกัน 

สมมติฐานขอท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดสมัพันธกบักระบวนการตัดสินใจเลอืกช้ือ

โปรแกรมทองเที่ยวผานสื่อสังคมออนไลน 

สมมติฐานขอท่ี 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมผีลตอการตัดสินใจเลอืกช้ือโปรแกรม

ทองเที่ยวผานสื่อสงัคมออนไลน 

 

1.5 คําถามของงานวิจัย 

1.5.1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสําคัญตอการ

ตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรมทองเที่ยวหรือไม 

1.5.2 ผูมีประสบการณในการตัดสินใจซื้อโปรแกรมทองเที่ยวผานสือ่สังคมออนไลนให

ความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในระดับใด 

1.5.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลอืกซือ้โปรแกรม

ทองเที่ยวผานสื่อสงัคมออนไลนหรือไม 
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1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรบั 

 1.6.1 เพื่อนําผลการศึกษาในครัง้น้ีไปเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการธุรกจิทองเที่ยวใน

การพัฒนาสินคาใหตรงกบัความตองการของสินคา 

1.6.2 ผลจากการศึกษาในครัง้น้ี สามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนปรับปรงุและ

พัฒนาการสงเสริมการตลาดของสื่อสงัคมออนไลน 

1.6.3 ผลจากการศึกษาในครัง้น้ีทําใหทราบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรม

ทองเที่ยวจากสื่อสังคมออนไลน เพื่อใหเกิดการปรบัปรุงแกไขตอบริษัททองเที่ยวที่ทําการตลาดผาน

สื่อออนไลน 

 

1.7 คํานิยามเฉพาะศัพท 

1.7.1 สื่อสังคมออนไลน หมายถึง สื่อดิจิทลัทีเ่ปนเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสงัคม 

(Social Tool) เพื่อใชสือ่สารระหวางกันในเครือขายทางสงัคม (Social Network) ผานทางเว็บไซต

และโปรแกรมประยุกตบนสือ่ใด ๆ ที่มีการเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต (สภาการหนังสือพิมพ, 2553) 

โดยเนนใหผูใชทั้งทีเ่ปนผูสงสารและผูรับสารมีสวนรวม (Collaborative) อยางสรางสรรค (มานะ

ตรีรยาภิวัฒน, 2553) ในการผลิตเน้ือหาข้ึนเอง (User-Generate Content: UGC) ในรูปของขอมลู 

ภาพ และเสียง 

1.7.2 การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการเลอืกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงจากหลาย ๆ

ทางเลือกที่ไดพิจารณาหรือประเมินอยางดีแลววา เปนทางใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ

องคการ การตัดสินใจเปนสิ่งสําคัญและเกี่ยวของกับหนาที่การบรหิารหรือการจัดการเกอืบทกุข้ันตอน 

ไมวาจะเปนการวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การประสานงาน และการควบคุม 

1.7.3 สื่อ หมายถึง สิง่ใด ๆ ก็ตามที่เปนตัวกลางระหวางแหลงกําเนิดของสารกบัผูรับสาร 

เปนสิ่งที่นําพาสารจากแหลงกําเนินไปยังผูรบัสาร เพื่อใหเกดิผลใดๆตามวัตถุประสงคของการสื่อสาร 

1.7.4 สื่อสังคมออนไลน หมายถึง สื่อดิจิทลัที่ใชเปนเครือ่งมอืในการปฏิบัติการทางสงัคม 

(Social Tool) เพื่อใชสือ่สารระหวางกันในเครือขายทางสงัคม (Social Network) ผานทางเว็บไซต

และโปรแกรมประยุกตบนสือ่ใด ๆ ที่มีการเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต โดยเนนใหผูใชทัง้ที่เปนผูสงสาร

และผูรับสารมีสวนรวม (Collaborative) อยางสรางสรรค ในการผลิตเน้ือหาข้ึนเอง (User-

Generate Content: UGC) ในรูปของขอมลู ภาพ และเสียง 

1.7.5 สวนประสมการตลาด หมายถึงสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 

เครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจนํามาใช เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดเครื่องมือทางการตลาดน้ี

เรียกวา 4Ps ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่จําหนาย และการสงเสริม การขาย ซึ่งตัวแปรตาง ๆ 

ในแตละ P เปนดังน้ี (Kotler, 1997, p. 98) 
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            1) ผลิตภัณฑ (Product) ประกอบดวย ความหลากหลายของผลิตภัณฑ คุณภาพ   

การออกแบบรูปทรง ตราย่ีหอ บรรจุภัณฑหรือหีบหอ การรบัประกัน ขนาดและรปูรางการบริการ  

เปนตน 

            2) ราคา (Price) ประกอบดวย ราคาสินคา สวนลด การรับรูราคาสินคาของผูบริโภค

ระยะเวลาการจายเงิน เปนตน 

            3) สถานที่จําหนาย (Place) ประกอบดวย ชองทางการจําหนาย สถานที่จําหนายสินคา 

สินคาคงคลัง การขนสง เปนตน 

           4) การสงเสรมิการขาย (Promotion) ประกอบดวย กานสงเสริมการขาย การโฆษณา 

การประชาสมัพันธ การขายตรง การสงเสรมิการขายโดยผานตัวแทนจําหนาย เปนตน 

1.7.6 เครือขายสังคมออนไลน หมายถึง สงัคมออนไลนที่มีการเช่ือมโยงกันเพื่อสรางเครือขาย

ในการตอบสนองความตองการทางสังคมที่มุงเนนในการสรางและสะทอนใหเห็นถึงเครือขายหรือ

ความสัมพันธทางสังคมในกลุมคนที่มีความสนใจหรือมกีิจกรรมรวมกัน บรกิารเครือขายสงัคมออนไลน

จะใหบริการผานหนาเว็บและใหมีการตอบโตกันระหวางผูใชงานผานอินเทอรเน็ต 

1.7.7 การทองเที่ยว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากที่อยูอาศัยปกติไปยังที่อื่นเปนการ

ช่ัวคราว (ไมมากกวา 1 ป ติดตอกัน) เดินทางดวยความสมัครใจเพื่อการพักผอนหยอนใจ ติดตอธุระ

และวัตถุประสงคใด ๆ ก็ได แตไมใชเพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได 

1.7.8 โปรแกรมทองเที่ยว หมายถึง การทองเที่ยวทีร่วมทุกอยางไวในลักษณะของรายละเอียด

ที่ปะกอบไปดวยขอมลูและรูปภาพ เปนขอมลูที่แสดงโดยผูใหบริการทองเที่ยวจากเว็บไซตหรือบริษัทนํา

เที่ยวตาง ๆ ซึ่งในแตละรายละเอียดของโปรแกรมทองเที่ยวจะแตกตางกันไปตามทีผู่ใหบริการทองเที่ยว

จัดหาให 

1.7.9 นักทองเที่ยว (Tourist) หมายถึง ผูทีเ่ดินทางไปอยูในสถานที่อันมิใชที่พํานักถาวรของ

ตน ซึง่เปนการเดินทางไปอยูช่ัวคราวต้ังแต 24 ช่ัวโมงข้ึนไป (มีการคางคืนอยางนอย 1 คืน) แตไมเกิน 

90 วัน เปนการเดินทางไปโดยสมัครใจดวยวัตถุประสงคใด ๆ ก็ตามที่มิใชการไปประกอบอาชีพหรือ

หารายได ทั้งน้ีผูโดยสารมามาทางเรือสําราญทางทะเลแลวไมพักคางคืนบนฝงก็จะไมนับวาเปน

นักทองเที่ยว และผูโดยสารผานที่แวะพักเพื่อตอเครื่องบินกจ็ะไมนับวาเปนนักทองเที่ยวดวยเชนกัน 

 



บทท่ี 2 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

 

 ในการศึกษาเรือ่ง “สื่อสงัคมออนไลนมผีลตอการตัดสินใจเลอืกซื้อโปรแกรมทองเที่ยว” 

ผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูล รวมไปถึงแนวคิดทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ เพื่อเปน

แนวทางในการศึกษา ดังน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ของผูบริโภค  

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน 

2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทองเที่ยวและนักทองเทีย่ว 

 2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 2.8 กรอบแนวคิดจากงานวิจัย 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร 

 2.1.1 ความหมายของประชากรศาสตร 

 ฉลองศรี พมิลสมพงศ (2548, หนา 22) ไดใหความหมายของปจจัยทางประชากรศาสตร 

(Demographic Factor) หมายถึงลักษณะของประชากรทีเ่ปนองคประกอบของครอบครัว ไดแกเพศ 

อายุ การศึกษา ประสบการณระดับ รายไดอาชีพ เช้ือชาติสญัชาติ ซึ่งโดยรวมแลวจะมผีลตอรปูแบบ

ของอุปสงคและปริมาณการซื้อผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว 

 สุวสา ชัยสุรัตน (2537) ไดกลาววา ประชากรศาสตร (Demographic) หมายถึง ปจจัยทีบ่ง

บอกถึงลักษณะทางประชากรทีอ่ยูในตัวบุคคลน้ัน ๆ ไดแกอายุเพศ ขนาดครอบครัว รายได การศึกษา

อาชีพ วัฏจักรชีวิต ครอบครัวศาสนา เช้ือชาติสัญชาติและสถานภาพทางสังคม (Social Class)  

 Hanna และ Wozniak (2001) รวมถึง Schiffman และ Kanuk (1994) ไดใหความหมาย

ของลักษณะทางประชากรศาสตร โดยกลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตรหมายถึง ขอมลูเกี่ยวกับ

ตัวบุคคล เชน อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายไดศาสนาและเช้ือชาติ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบรโิภค 

โดยทั่วไปแลวใชเปนลักษณะพื้นฐานที่นักการตลาดมักจะนํามาพิจารณาในการแบงสวนตลาด 

(Market Segmentation) โดยนํามาเช่ือมโยงกบัความตองการความชอบและอัตราการใชสินคาของ

ผูบริโภค 
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 2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับประชากรศาสตร 

 ศิริวรรณ เสรรีัตน (2538, หนา 41) กลาววา การแบงสวนตลาดตามตัวแปรดาน

ประชากรศาสตรประกอบดวย เพศ อายุสถานภาพ ครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับ

การศึกษาอาชีพ และรายไดตอเดือน ลักษณะทางประชากรศาสตรเปนลกัษณะที่สําคัญ เปนสถิติที่วัด

ไดของประชากรและชวยในการกําหนดตลาดเปาหมาย ในขณะที่ลักษณะดานจิตวิทยาและสังคม

วัฒนธรรมชวยอธิบายถึงความคิดและความรูสึกของกลุมเปาหมายน้ัน ขอมูลดานประชากรจะ

สามารถเขาถึงและมีประสทิธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมายคนที่มีลักษณะประชากรศาสตรตางกัน

จะมลีักษณะทางจิตวิทยาตางกัน โดยวิเคราะหจากปจจัย ดังน้ี 

1) เพศ ความแตกตางกันทางเพศ ทําใหมีพฤติกรรมในการติดตอสื่อสารตางกัน คือ เพศหญงิ

มีแนวโนมและความตองการทีจ่ะสงและรบัขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายไมไดมีความ

ตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตตองการที่จะสรางความสมัพันธอันดีใหเกิด

จากการรบัและสงขาวสารน้ันดวย นอกจากน้ีเพศหญิงและเพศชายมีความแตกตางกันในเรื่อง

ความคิด คานิยมและทัศนคติเปนอยางมาก ทั้งน้ีเพราะวัฒนธรรมและสงัคมกําหนดบทบาทและ

กิจกรรมของคนสองเพศเอาไวตางกัน 

2) อายุ เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิดและพฤติกรรมแตกตางกันโดยคนที่อายุนอยสวนใหญ

จะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมาก ในขณะที่คนอายุ

มากสวนใหญจะมีความคิดที่อนุรกัษนิยม ยึดถือการปฏิบัติระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคนที่มี

อายุนอย เน่ืองจากผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะการใชสื่อก็แตกตางกัน โดยคนที่มี

อายุมากมักจะใชสื่อเพื่อแสวงหาขาวสารมากกวาความบันเทิง 

3) การศึกษา เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตางกัน

คนที่มีการศึกษาสูงจะไดเปรียบในการเปนผูรบัสารที่ดีเปนอยางมาก เน่ืองจากเปนผูมีความกวางขวาง

และเขาใจสารไดดีแตจะเปนคนที่ไมเช่ืออะไรงาย ๆ ถาไมมหีลักฐานหรือเหตุผลทีเ่พียงพอ ในขณะที่

คนมีการศึกษานอยมกัจะใชสือ่ประเภทวิทยุ โทรทัศนและภาพยนตรหากผูมกีารศึกษาสงูมเีวลาวาง

พอก็จะใชสื่อสิง่พิมพวิทยุ โทรทัศนและภาพยนตรแตหากมเีวลาจํากัดกม็ักจะแสวงหาขาวสารจากสือ่

สิ่งพมิพมากกวาประเภทอื่น 

4) สถานะทางสังคมและเศรษฐกจิ หมายถึง อาชีพ รายไดและสถานภาพทางสงัคมของ

บุคคลมีอทิธิพลและสําคัญตอปฏิกริิยาของผูรบัสารที่มีตอผูสงสารเปนอยางมาก เพราะแตละคนมี

วัฒนธรรมประสบการณทัศนคติคานิยมและเปาหมายที่ตางกัน ปจจัยบางอยางทีเ่กี่ยวของกบัตัวผูรบั

สารแตละคนเชนปจจัยทางจิตวิทยาและสังคมทีจ่ะมีอิทธิพลตอการรบัขาวสาร 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด  

 ศิริวรรณ เสรรีัตน (2541,  หนา 35-36, 337) ไดใหความหมายและองคประกอบของสวน

ประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ปจจัยทางการตลาดที่สําคัญในการทําเดินกจิการซึ่ง

สามารถควบคุมได รวมถึงตองมีการวางแผนกลยุทธทางการตลาดดวย  

 สวนประสมการตลาด ประกอบไปดวยองคปรกอบทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product) 

ดานชองทางจัดจําหนาย (Place) ดานราคา (Price) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

องคประกอบทั้งหมดน้ีมีความสําคัญทัง้ 4 ดานเทากัน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับผูประกอบธุรกจิวาจะใหความสําคัญ

ไปที่ดานใดเปนพเิศษอยูที่การวางแผนกลยุทธขององคกร แตตองตอบโจทยกบักลุมเปาหมายทีเ่ปน

ผูบริโภคดวย 

1) ผลิตภัณฑ (Product) ปจจัยตัวแรกจะแสดงใหเห็นวากิจการพรอมทีจ่ําทําธุรกจิและมสีิ่งที่

จะเสนอขาย ซึ่งผลิตภัณฑน้ันอาจเกิดจากความคิด ตัวตน เพื่อที่จะตอบสนองกับความตองการของ

ผูบริโภค นักการตลาดมักศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากการติดตามความพึงพอใจของผูใชสินคาและ

บริการ เพื่อนํามาปรบัปรุงวิธีการผลิตเพื่อใหผูบรโิภคเกิดความพึงพอใจมากข้ึน รวมไปถึงศึกษาเกี่ยว 

กับปญหาตาง ๆ ทีเ่กิดข้ึนจากตัวผลิตภัณฑ อาทเิชน สี ขนาด รูปทรง การใหบริการ การรบัประกัน 

เปนตน ซึ่งเปนสิ่งที่นักวางแผนการตลาดควรคํานึงถึงและใหความสําคัญ                

นอกจากน้ี ในปจจบุันจะเห็นไดวาผูบรโิภคใหความสนใจในตัวบรรจุภัณฑหรือรปูลกัษณของ

สินคามากข้ึน ไมวาจะเปนสสีันทีส่ะดุดตาหรือบรรจุภัณฑในรูปลักษณที่แปลกใหม ทั้งน้ีเพื่อให

ผูบริโภคไดเกิดการจดจําวาตัวบรรจุภัณฑน้ันมาจากองคกรผลิตใด ทําใหงายตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

และเกิดความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑน้ัน ๆ 

2) การจัดจําหนาย (Place or Distribution) สินคาหรือบริการที่ผลติข้ึนมาไมวาจะมีความ

นาสนใจหรือมีคุณภาพดีเพียงใด หากผูบริโภคไมทราบวาจะไปซื้อและใชบริการสินคาน้ันไดจากที่ไหน

เมื่อเกิดความตองการ สินคาหรือบริการน้ัน ๆ ก็จะไมสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาได 

นักการตลาดจึงควรศึกษาและใหความสําคัญในการวางแผนจัดการวา สินคาหรือผลิตภัณฑจะวาง

จําหนายที่ไหนและใครจะเปนผูจัดจําหนาย ซึง่เปนเรื่องที่ควรศึกษาและใหความสําคัญ 

กิจกรรมการจําหนายสินคาแบงออกเปน 2 สวน ไดแก ชองทางจําหนายสินคา โดยจะศึกษา

ถึงวิธีการจัดจําหนายสินคาไปใหผูบรโิภคผานทางใด เชน อาจผานสถาบันพอคาคนกลางไมวาจะเปน 

พอคาสง หรือพอคาปลกี และตัวแทนคนกลาง อีกสวนหน่ึงของกิจกรรมจําหนายสินคาคือ การแจก 

จายตัวสินคาใหถึงมอืของผูบริโภค โดยศึกษาถึงวิธีขนสงสินคา ไมวาจะเปนการขนสงผานรถ เรือ 

เครื่องบิน หรือใชบรกิารผานองคกรขนสงรบัจาง และตองคํานึงวาจะทําอยางไรใหเสียคาใชจายใน

สวนน้ีนอยที่สุดและทันเวลาทีสุ่ด ทั้งน้ีควรคํานึงถึงระยะเวลาการจัดเก็บของตัวสินคาหรือผลิตภัณฑ

เพื่อใหทันกับชวงเวลาทีผู่บริโภคตองการ 
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3) การกําหนดราคา (Price) นอกเหนือจากตัวผลิตภัณฑและวิธีการจําหนายสินคาแลว  

กลยุทธในการกําหนดราคาใหเหมาะสมกับเปาหมายตาง ๆ ก็มีความสําคัญที่นัดการตลาดควรศึกษา 

เน่ืองจากการกําหนดราคาที่เหมาะสมจะทําใหเกิดการยอมรบัจากตลาดเปาหมายและคูแขงอื่นใน

ตลาดได เชน การลดราคา หรือต้ังราคาสูงในสินคาที่มลีักษณะเฉพาะในตัว การกําหนดราคาสินคา

ตองคํานึงถึงกฎขอบงัคับทางกฎหมายที่จะสงผลกระทบตอราคาดวย ดังน้ัน ผูกําหนดกลยุทธ

การตลาดดานราคาตองคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

3.1) คุณคาที่รับรู ในสายตาของลูกคา ซึ่งตองพจิารณาวาการยอมรับของลูกคาใน

คุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาน้ัน ผลิตภัณฑน้ัน 

3.2) ตนทุนสินคาและคาใชจายทีเ่กี่ยวของ 

3.3) การแขงขัน 

  3.4) ปจจัยอื่น ๆ                   

  4) การสงเสรมิการตลาด (Promotion) เปนการศึกษาถึงวิธีการติดตอสือ่สารไปยังกลุมตลาด

เปาหมาย มีวัตถุประสงคเพื่อบอกใหผูบริโภคไดทราบถึงผลติภัณฑที่จะทําการออกจําหนายและเปน

การชักชวนผูบริโภคใหมาซือ้สินคา ในการศึกษาถึงกระบวนการติดตอสือ่สาร เพื่อใหเขาใจถึงความ 

สัมพันธระหวางผูรบัและผูสงโดยมีเครือ่งมือสําคัญที่จะใชอยู 4 ชนิดดวยกัน ที่เรียกวาสวนผสมของ

การสงเสรมิการตลาด (Promotion Mix) ไดแก                                 

4.1) การขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling) เปนการเสนอขายสินคาแบบ

เผชิญหนากัน (Face-to-Face) พนักงานขายตองเขาพบปะกับผูซื้อโดยตรงเพื่อเสนอขายสินคา การ

สงเสริมการตลาดโดยวิธีน้ีเปนวิธีที่ดีที่สุด แตเสียคาใชจายสูง 

4.2) การโฆษณา (Advertising) หมายถึง รปูแบบของการจายเงินเพือ่การสงเสริม

การตลาด โดยมิไดอาศัยตัวบุคคลในการนําเสนอหรือชวยในการขาย แตเปนการใชสื่อโฆษณา

ประเภทตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสอืพิมพ นิตยสาร ปายโฆษณา อินเทอรเน็ต (Internet)  

สื่อโฆษณาเหลาน้ีจะสามารถเขาถึงผูบริโภคเปนกลุมใหญ เหมาะสําหรบัสินคาที่ตองการกระจาย

ตลาดกวาง 

4.3) การสงเสรมิการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กจิกรรมที่ทําหนาที่ชวย

พนักงานขายและการโฆษณาในการขายสินคา การสงเสรมิการขายเปนการกระตุนผูบรโิภคใหเกิด

ความตองการในตัวสินคา การสงเสริมการขายจัดทําในรูปของการแสดงสินคา การแจกของตัวอยาง 

แจกคูปอง ของแถม การใชแสตมปเพือ่แลกสินคาการชิงโชคแจกรางวัลตาง ๆ ฯลฯ 

4.4) การเผยแพรและประชาสมัพันธ (Publicity and Public Relation) ในปจจุบัน

ธุรกิจมกัสนใจภาพพจนของกิจการ ธุรกิจไดใชเงินจํานวนมากเพื่อสรางช่ือเสียงและภาพพจนของ

กิจการ ปจจุบันองคกรธุรกิจสวนใหญไมไดเนนที่การแสวงหากําไร (Maximize Profit) เพียงอยางเดียว
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ตองเนนที่วัตถุประสงคของการใหบรกิารแกสังคมดวย (Social Objective) เพราะความอยูรอดของ

องคการธุรกิจจะข้ึนอยูกบัการยอมรับของกลุมผูบริโภคในสงัคม ถาหากกลุมผูบริโภคตอ ตานหรอืมี

ความคิดวาองคการธุรกิจแสวงหาผลประโยชนใหกบัตนมากจนไมคํานึงถึงสังคม หรือผูบริโภค เชน  

การผลิตสนิคา แลวปลอยนํ้าเสียลงแมนํ้าหรือทําใหอากาศเปนพิษ กอใหเกิดผลเสียแกสวนรวมโดยมิได 

หาวิธีแกไข จะสรางภาพพจนที่ไมดีขององคการธุรกจิ บริษัท บุญรอดบรเิวอรี่ จํากัด เปนกจิการขายเบียร 

ซึ่งมสีวนในการเสนอสิ่งที่เปนพิษภัยตอประชาชน จึงพยายามทําปายโฆษณาเพื่อเสริมสรางภาพพจน ดวย

การเสนอเรื่องการอนุรักษธรรมชาติอนุรักษวัฒนธรรมไทย เปนการชดเชย เบี่ยงเบนความรูสึกตอตานของ

สังคม หากกลุมผูบรโิภคไมพอใจและไมตองการซือ้สินคาและบริการของผูผลิต ยอมเปนสาเหตุทีจ่ะจํากัด

การเจรญิเติบโตของธุรกิจได 

4.5) กระบวนการ (Process) เปนการสรางสรรคและการสงมอบสวนประกอบของ

ผลิตภัณฑโดยอาศัยกระบวนการที่วางแผนมาเปนอยางดี กลยุทธทีส่ําคัญสําหรบัการบริการ คือ เวลา

และประสทิธิภาพในการบริการ ดังน้ันกระบวนการบริการทีดี่จึงควรมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ในกาสงมอบ รวมถึงตองงายตอการปฏิบัติการ เพื่อทีพ่นักงานจะไดไมเกิดความสับสน ทํางานไดอยาง

ถูกตองและมีแบบแผนเดียวกันและงานที่ไดตองดีมปีระสิทธิภาพและคุณภาพ อดุลย จาตุรงคกลุ 

(2543 ก, หนา 26) กลาวในเรื่อง ตัวแปรหรอืองคประกอบของสวนผสมทางการตลาด (4P’s) วาเปน

ตัวกระตุนหรือสิง่เราทางการตลาดที่กระทบตอกระบวนการตัดสินใจซือ้ โดยแบงออกไดดังน้ี 

(1) ผลิตภัณฑ (Products) ที่ตองมีคุณภาพและรูปแบบดีไซนตรงตาม

ความตองการของลูกคา หรือสินคาหรอืบริการที่บุคคลและองคกรซื้อไปเพื่อใชในกระบวนการผลิต

สินคาอื่น ๆ หรือในแนวทางการประกอบธุรกิจ หรือหมายถึงสินคาหรือบริการทีผู่ซื้อสินคาหรือบริการ

ที่ผูซือ้ไปเพือ่ใชในการผลิต การใหบริการ หรือดําเนินงานของกิจการหรือ แมผลิตภัณฑจะเปนอง

ประกอบตัวเดียวในสวนประสมของการตลาดก็ตาม แตเปนตัวสําคัญที่มรีายละเอียดทีจ่ะตอง

พิจารณาอีกมากมาย ดังน้ี เชนความหลากหลายของผลิตภัณฑ (Produce Variety) ช่ือตราสินคาของ

ผลิตภัณฑ (Brand Name) คุณภาพ ของผลิตภัณฑ (Quality) การรับระกันผลิตภัณฑ (Warranties) 

และการรับคืนผลิตภัณฑ (Returns)  

(2) ราคา (Pricing) ตองเหมาะสมกับตําแหนงทางการแขงขันของสินคาและ

สรางกําไรในอัตราที่เหมาะสมสูกจิการหรอืจํานวนเงินที่ถูกเรียกเก็บเปนคาสินคาหรือบรกิารหรผืลรวม

ของมูลคาทีผู่ซือ้ทําการแลกเปลี่ยนเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนจากการมีหรือการใชผลิตภัณฑสินคา

หรือบรกิารหรือนโยบายการต้ังราคา (Pricing Policies) หรือมูลคาของสินคาและบรกิารที่วัดออกมา

เปนตัวเงิน การกําหนดรามีความสําคัญตอกจิการมาก กิจการไมสามารถกําหนดราคาสินคาเองได

ตามใจชอบ การพิจารณาราคาจะตองกําหนดตนทุนการผลติ สภาพการแขงขัน กําไรที่คาดหมาย ราคา
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ของคูแขงขัน ดังน้ันกิจการจะตองเลือกกลยุทธที่เหมาะสมในการกํากําหนดราคาสินคาและบริการ

ประเด็นสําคัญจะตองพิจารณาเกี่ยวกบัราคาไดแก ราคาสินคาที่ระบุในรายการหรอืราคาทีร่ะบุ  

(List Price) ราคาที่ใหสวนลด (Discounts) ราคาที่มสีวนยอมให (Allowances) ราคาที่มีชวง

ระยะเวลาที่การชําระเงิน (Payment Period) และราคาเงือ่นไขใหสินเช่ือ (Credit Terms) 

(3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ก็เนนชองทางการกระจายสินคาที่

ครอบคลมุและทั่วถึง สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายทุกสวนไดเปนอยางดีหรอืเปนชองทางการจัด

จําหนายเปนเสนทางเคลื่อนยายจากผูผลิตไปยังผูบรโิภคหรอืลูกคา ซึ่งอาจผานคนกลางหรือไมผานก็ได 

ในชองทางการจัดจําหนายประกอบดวย ผูผลิต ผูบรโิภค หรอืผูใชทางอุตสาหกรรม (Industrial User) 

หรือลูกคาทางอุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง (Middleman) โลจิสติกสทาง

การตลาด เปนการวางแผนการปฏิบัติตามแผนและการควบคุมการเคลื่อนยายสินคาจากจุดเริ่มตนไปยง

จุดที่ตองการ เพือ่ตอบสนองความตองการของลกูคาโดยมุงผลกําไร หรอืกลยุทธทางการตลาดในการทํา

ใหมีผลิตภัณฑไวพรอมจําหนาย สามารถกออิทธิพลตอการพบผลิตภัณฑ แนนอนวาสินคาที่มีจําหนาย

แพรหลายและงายทีจ่ะซื้อก็จะทําใหผูบริโภคนําไปประเมินประเภทของชองทางที่นําเสนอกอ็าจกอ

อิทธิพลตอการรบัรูภาพพจนของผลิตภัณฑหรอื ชองทางการจัดจําหนายทีเ่กี่ยวของกบั หนวยเศรษฐกิจ

ตาง ๆ ที่มีสวนรวมในกระบวนการนําพาสินคาจากผูผลิตไปสูมือผูบริโภค ซึ่งการตัดสินใจเลือกชองทาง

การจัดจําหนายที่เหมาะสม มีความสําคัญตอกําไรของหนวยธุรกิจ รวมทั้งมผีลกระทบตอการกําหนด

สวนผสมทางการตลาดที่เกี่ยวของอื่น ๆ เชน การต้ังราคา การโฆษณา เกรดสินคา หรือ การกระจาย

สินคาเปนกิจกรรมทีเ่กี่ยวของกบัการเคลือ่นยายตัวสินคา จากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทาง

อุตสาหกรรมการขนสงและการเก็บรักษาตัวสินคา ภายในธุรกิจใดธุรกจิหน่ึงและระบบชองทางการจัด

จําหนายของธุรกิจน้ัน  

(4) การสงเสรมิการตลาด (Promotion) ที่เนนทัง้การโฆษณา 

ประชาสมัพันธสงเสรมิการขายและการตลาดโดยตรง ซึ่งสามารถเรียกวา 4P ซึ่งนําไปสูการได

ครอบครองสวนแบงทางการตลาดทีเ่พิ่มข้ึนตามเปาหมายของกิจการน่ันเอง ระดับทีส่องคือการตลาด 

ที่มุงเนนทางดานของการสรางประสบการณที่ดีนาประทบัใจใหกับลูกคา ก็จะนําไปสูการสรางความ

ผูกพันทางดานอารมณที่แนบแนน ตอผูบรโิภคแบบสนิทแนบแนน โดยผลลัพธที่คาดหวังจากกจิการใน

การดําเนินกลยุทธทางการตลาดระดับทีส่องน้ี คือ กิจการจะสามารถมสีวนแบงการตลาดในจิตใจของ

ลูกคาสงูข้ึนเมื่อเทียบกับคูแขงขันหรือ เปนกจิกรรมติตอสื่อสารไปยังตลาดเปาหมายเพื่อเปนการให

ความรู ชักจูง หรอืเปนการเตือน ความจําเปนของตลาดเปาหมายที่มีตอตราสินคาและผลิตภัณฑสินคา

หรือบรกิาร การโฆษณา การสงเสริมการขาย หรอืเปนเครือ่งมือการสือ่สารเพื่อสรางความพึงพอใจตอ

ตราสินคาหรือบริการความคิดตอบุคคลโดยใชเพือ่จงูใจใหเกดิความตองการเพื่อเตือนความทรงจําใน

ผลิตภัณฑโดยคาดวาจะมอีิทธิพลตอความรูสกึ ความเช่ือ และพฤติกรรมการซื้อ 



15 
 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ  

2.3.1 ความหมายของการตัดสินใจ 

Barnard (1938) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการตัดสินใจเอาไววา เปนเทคนิคในการทีจ่ะ

พิจารณาทางเลือกตาง ๆ ใหเหลือทางเลือกเดียว 

Simon (1960) ไดใหความหมายวา การตัดสินใจ เปนกระบวนการของการหาโอกาสที่จะทํา

การตัดสินใจ การหาทางเลือกที่พอจะเปนไปได และทางเลือกจากงานตาง ๆ ที่มีอยู 

Moody (1963) ไดใหความหมายวา การตัดสินใจเปนการกระทําที่ตองทําเมื่อไมมีเวลาที ่

จะคนหาขอเท็จจรงิอีกตอไป ปญหาที่เกิดข้ึนก็คือ เมื่อใดถึงจะตัดสินใจวาควรหยุดหาขอเทจ็จริง  

แนวทางแกไขจะเปลี่ยนแปลงไปตามปญหาที่ตองการแกไข ซึ่งการรวบรวมขอเท็จจรงิเกี่ยวพันกับ 

การใชจายและการใชเวลา 

Gibson, Ivancevich และ Donnelly (1997) ไดใหความหมายของการตัดสินใจไววา  

เปนกระบวนการสําคัญขององคการ ทีผู่บริหารจะตองกระทาํอยูบนพื้นฐานของขอมูลขาวสาร 

(Information) ซึ่งไดรับมาจากโครงสรางองคการ พฤติกรรมบุคคล และกลุมในองคการ 

สรปุความหมายของการตัดสินใจไดวาเปนกระบวนการในการพิจารณาและหาทางเลอืกใน

การจะทําสิง่ใดสิง่หน่ึง โดยในการพจิารณาจะประกอบไปดวยปจจัยในหลาย ๆ ปจจัยเพือ่เลือก

ทางเลือกที่เหมาะสมกบัผูที่กระทําการตัดสินใจมากทีสุ่ด 

2.3.2 กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค 

วุฒิชัย จํานงค (2523) ไดกลาววา การตัดสินใจเปนกระบวนการจัดการทีจ่ะนําไปสูกระบวนการ

ดําเนินการสําหรับทุก ๆ การปฏิบัติงานและในทุก ๆ กรณี ซึ่งอาจจะมเีครื่องมือเพื่อใชในการประกอบ 

การตัดสินใจไมวาจะเปน ความชอบ เหตุผลอารมณสวนตัว และมลีักษณะเปนกระบวนการประกอบ 

ดวยข้ันตอนตาง ๆ ตอเน่ืองกันไป ดังน้ี 

1) การแยกแยะตัวปญหา (Problem Identification) ในข้ันตอนแรกของการตัดสินใจเพื่อ

คนหาความเขาใจของปญหาที่แทจริงเมื่อผูทําการตัดสินใจเริม่รูสกึวาไดเกิดปญหาน้ันข้ึนมา ซึง่สิง่น้ัน

เปนความรูสึกทีเ่กิดข้ึนและปรากฏข้ึนภายในโดยมิไดเปนไปตามที่คาดคิด 

2) การหาขาวสารทีเ่กี่ยวกับตัวปญหาน้ัน (Information Search) การคนหาขาวสารตาง ๆ 

ที่ทําใหเกิดปญหาน้ัน ๆ ซึ่งขาวสารตาง ๆ อาจเกี่ยวของกับปญหาน้ันโดยตรงหรอืไมก็ได 

3) การประเมินคาขาวสาร (Evaluation of Information) การประเมินเพื่อดูวาขอมลู

ขาวสารที่ไดมาน้ันเพียงพอตอการนําไปวิเคราะหปญหาตอไดหรือไม 

4) การกําหนดทางเลือก (Listing Alternative) ข้ันตอนสําคัญในการตัดสินใจ เมื่อเราได

ขอมูลขาวสารที่เพียงพอและครอบคลมุตอปญหาที่เกิดข้ึนไดแลว จึงทําการกําหนดทางเลือกในการ

แกปญหาไดหลาย ๆ วิธีไดอยางเหมาะสมและครอบคลุม 
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5) การเลือกทางเลือก (Selection of Alternative) เมื่อไดทําการกําหนดลําดับและความ 

สําคัญของวิธีแกปญหาออกมาไดแลว ข้ันตอนตอไปคือ การเลือกทางเลือกในการทีจ่ะปฏิบัติการตอไป 

(Selection of a Course of Action) ซึ่งในข้ึนตอนน้ีถือเปนข้ันตอนที่เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา

เปนการตัดสินใจอยางแทจรงิ 

6) การปฏิบัติการตามการตัดสินใจ (Implement of Decision) เมื่อผูทําการตัดสินใจได

เลือกทางเลอืกเขามาแลว ก็สามารถปฏิบัติตามผลของการตัดสินใจหรือทางเลือกน้ันได 

สรปุไดวา กระบวนการตัดสินใจจะประกอบไปดวยข้ันตอนหลัก ๆ 6 ประการ เพื่อใหผูที่

ตัดสินใจไดพิจารณาและไตรตรองตามกระบวนการและไดผลสรุปหรือทางเลือกที่ตองการและ

เหมาะสมกับสถานการณของผูทีท่ําการตัดสินใจในชวงเวลาน้ัน ๆ มากที่สุด 

 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

 อดุลย จาตุรงคกุล (2543 ข, หนา 160-166) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของ 

ผูซื้อวา การซื้อสินคาน้ันประกอบไปดวยข้ันตอนตาง ๆ หลายข้ันตอน โดยผูซื้อจะตองผานข้ันตอน 

ตาง ๆ ดังกลาว อันจะนําไปสูการตัดสินใจซื้อข้ันตอนเหลาน้ีมีทั้งหมด 5 ข้ันตอน ดังภาพประกอบที่ 2.1 

กระบวนการซือ้เริ่มตนกอนที่การซื้อจริงจะเกิดข้ึนนานทีเดียวและก็เกิดติดตอกันไปอีกนานผูบริโภค

อาจจะดําเนินกจิกรรมทั้ง 5 ข้ันตอน ถาเปนเชนน้ันเราเรียกการดําเนินกจิกรรมในทํานองน้ีวา “ทุมเท

ความพยายามสูง” แตทวาในการซื้อชนิดเปน “กิจวัตร” ผูบริโภคมักขามบางข้ันตอน หรอืไมกส็ลบั

ข้ันตอน เชน ไมหาขาวสารจากแหลงภายนอก ซือ้สินคากอนประเมินทหีลัง รบีเรงซือ้ไมหาขาวสารและ

ไมประเมินสินคา เปนตน บางทีอาจเปนเพราะสินคาที่ใชการทุมเทความพยายามนอย ซึง่ผูซื้อจึงขาม

ข้ันตอนบางตอนไปทําการซื้อเลยกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ 

 

ภาพที่ 2.1: กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ 

 

 

 

 

 

ที่มา: อดุลย จาตุรงคกลุ. (2543 ข). พฤติกรรมผูบริโภค (พมิพครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

   

 

การตระหนัก

ถึงความ

ตองการ 

การเสาะ

แสวงหา

ขาวสาร 

การประเมิน

ทางเลือก 

พฤติกรรม

หลงัการซื้อ 

การ

ตัดสินใจซือ้ 
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Assael (1995, p. 384) ไดจําลองกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ดังภาพที่ 2.2 

 

ภาพที่ 2.2: กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

 

 
ที่มา: Assael, H. (1995). Consumer behavior and marketing action. Cincinnati, OH: South 

Western College. 

 

จากภาพที่ 2.2 การตัดสินใจซื้อของผูบรโิภคเริ่มตนจากไดรบัแรงกระตุนจากขอมลูขาวสารที่

ไดรับรูมา เมื่อเกิดการรบัรูแลวก็จะทําใหเกิดความสนใจ แลวจึงเขาสูกระบวนการคนหาขอมลูซึ่งจะ

ไดมาจากโฆษณา ประชาสมัพันธ เพื่อน ผูที่เคยมปีระสบการณมากอนและนํามาวิเคราะหตีความหมาย

ผานเขาสูกระบวนการความคิดของผูบริโภคอันเกิดจากตัวแปรตาง ๆ เชน การรับรู การเรียนรู ทัศนคติ 

และผลประโยชนทีจ่ะไดรบัรวมดวยกบัลกัษณะสวนบุคคลของผูบริโภค อายุ อาชีพ รายได การศึกษา 

การดําเนินชีวิต และบุคลิกภาพ หลงัจากน้ันผูบริโภคกจ็ะทําการตัดสินใจทีจ่ะตอบสนองตอสิง่เราวาจะ

ทําอยางไรเชน จะเลือกซื้อสินคาตราไหน ซื้อที่ไหน จํานวนเทาไร เมื่อไดตัดสินใจซื้อมาใชแลวก็จะ

เกิดผลตอบรบัวาสินคาน้ันดีหรอืไมดีตรงตามที่ไดคาดหวังหรอืไมซึ่งผลตอบรบัน้ีจะเปนปฏิกริิยาตอบ

กลับมายังผูบริโภคทําใหเกิดเปนทัศนคติหลังการซื้อ 

  Hawkins, Best และ Coney (2001) ไดสรุปกระบวนการตัดสินใจซือ้อยางเต็มรปูแบบมี  

5 ข้ันตอนดังน้ี 

1) การรบัรูปญหา (Problem Recognition) ผูบรโิภคจะรบัรูปญหาไดเกิดจากการเห็น

สภาพความแตกตางระหวางสภาพในปจจุบันกบัสภาพในความปรารถนา หากมีแรงกระตุนมากพอให

ผูบริโภคพยายามทีจ่ะไปอยูในสภาพแหงความปรารถนาแลว ผูบริโภคก็จะด้ินรนหาทางแกไข เชน 

เมื่อเกิดเปนสิวทําใหหนาดูไมเรียบ ผิวไมเนียน คนพบเห็นกร็ูสึกไมชวนมอง จงึปรารถนาจะทําใหหนา

เนียน เรียบ ไรปุมสิว ปญหาคือเปนสิว ทําใหตองหาวิธีการรกัษาใหหาย นักการตลาดหรือนักโฆษณา
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จึงตองพยายามช้ีจุดปญหาใหผูบรโิภคเห็น เชน โฆษณาโลช่ันของกิฟฟารีน เรียกแมวายาย แสดงให

เห็นวาปญหาเกิดจากการไมคอยดูแลบํารุง ทําใหผิวเหี่ยวกวาวัยอันควรเปนตน 

2) การคนหาขอมลู (Information Search) หลงัจากที่ผูบรโิภคไดแรงกระตุนทําใหรบัรูถึง

ปญหาแลว ในข้ันน้ีผูบรโิภคก็จะแสวงหาขอมลูเพื่อนําไปใชในการตัดสินใจโดยจะคนหาขอมลูจาก

แหลงภายในกอน (Internal Search) และหากขอมลูมีไมเพยีงพอกจ็ะหาจากแหลงขอมูลภายนอก 

(External Search) ซึ่งขอมลูภายนอกน้ัน เปนขอมูลที่ผูบริโภคคนควาหาจากแหลงอื่น ๆ ที่ไมไดมา

จากความทรงจํา เชน 

2.1) จากตัวบุคคล เชน เพื่อน สมาชิกในครอบครัวที่อาจเคยใชสนิคาหรือไดขอมลู

ขาวสารมาบางหรืออาจสอบถามจากพนักงานขาย ซึ่งมีความรูเกี่ยวกับสินคาที่ขายโดยผานการ

ฝกอบรมมา 

2.2) จากโฆษณา เชน ในชวงหนารอนตองการซื้อแอรติดบานสักตัว ก็ดูโฆษณาจาก

สื่อตาง ๆ ทีเ่จาของผลิตภัณฑไดลงไว 

2.3) จากแหลงขอมลูทั่วไป เชนจากในหนังสือ นิตยสาร อินเทอรเน็ต 

2.4) การหาขอมลู ณ จุดขาย หรือสถานที่จําหนายสินคา เชน ในหางสรรพสินคา  

หากมีความตองการซื้อโทรทัศนสักเครื่อง ก็แวะไปที่แผนกเครื่องใชไฟฟา พิจารณาดูวาแตละย่ีหอมี

ความแตกตางกันอยางไร สสีัน ขนาด ราคา รูปลกัษณะ เปนตน 

3) การประเมินทางเลอืก (Alternative Evaluation) เมื่อผูบริโภคไดรับขอมูลตางๆเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑทีส่นใจแลว ก็จะทําการประเมินวาสินคาย่ีหอใดดีกวากัน โดยจะคํานึงถึงประโยชนที่คาดวา

จะไดรับและตอบสนองความพึงพอใจได ดังน้ัน ผลิตภัณฑตองสามารถช้ีใหเห็นจุดเดนที่ชัดเจน ตรงใจ 

เพื่อผูบรโิภคจะไดนําไปใชในการตัดสินใจซื้อ เชน ผูบรโิภคในยุคเศรษฐกิจบีบรัดตัว ตองการจะใชเงิน

แบบประหยัดที่สุด แตก็ยังคงอยากไดรบัความสะดวกสบายเหมือนเดิม กาช NGV จึงออกโฆษณา 

เพื่อช้ีใหผูบริโภคเห็นวา หากเปลี่ยนมาใช จะตองจายเงินเติมกาชแค 100 – 200 บาทตอครั้งเทาน้ัน 

ประหยัดกวาใชนํ้ามันและยังไดรับความสะดวกสบาย คือ สามารถขับรถไปทํางานไดเหมือนเดิมไม

ตองไปพึ่งรถบริการสาธารณะ 

 4) การตัดสินใจซื้อ (Purchase) เปนข้ันที่ผูบริโภคไดลงความเห็นวาจะจายเงินเพื่อใหได

ผลิตภัณฑที่คิดวาดีที่สุดสําหรับเขา บางครัง้แมวาผูบริโภคไดตัดสินใจซือ้แลวก็ตาม แตอาจมีปจจัย

บางอยางเขามากระทบทําใหเกิดการลาชา ลงัเล เชน กลัววาจายเงินไปแลว จะมเีงินเหลือใชไมพอถึง

สิ้นเดือน ไมแนใจวาผลิตภัณฑจะดีจรงิเหมือนที่ไดโฆษณาไวหรือไม เพื่อนหรือคนใกลชิแนะนําใหลอง

ทบทวนอีกทีกอน ดังน้ันโฆษณาควรหาวิธีในการโฆษณาเพือ่เรงใหเกิดการตัดสินใจซื้อเร็วข้ึน 
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วิธีการเรงรัดการตัดสินใจ   

   4.1) สรางความแตกตาง (Differentiation)   

    4.1.1) ดานผลิตภัณฑ (Product) นักการตลาดจะตองพยายามสรางความเดน

ความแปลกใหกับผลิตภัณฑเพื่อจะเรงการตัดสินใจ เชน ออกแบบเฟอรนิเจอรเปนที่น่ังสําหรับเด็ก ๆ  

ทั่ว ๆ ไปอาจเปนเกาอี้น่ังธรรมดามลีวดลายการตูนแตเราฉีกแนวออกแบบเปนรูปสัตวหรือผลไม ซึ่งชวย

เพิ่มความนาสนใจนาลองน่ังสําหรับเด็ก ๆ ในขณะที่นักโฆษณาตองพยายามช้ีหรอืดึงใหเห็นจุดเดนที่

แตกตางของผลิตภัณฑที่ชัดเจน เชน จากตัวอยางที่กลาวมา ในการโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพควรใหเห็น

ผลิตภัณฑที่ชัดเจน ใสขอความใหเห็นวาถาซื้อไปแลวจะจูงใจใหเด็กอยากน่ัง เวลาใหน่ังรบัประทาน

อาหารหรือน่ังทําการบานเด็กกจ็ะไมซกุซนว่ิงไปมาเพราะอยากจะน่ังอยูบนเกาอีส้วย ๆ ที่ชอบ 

    4.1.2) ดานราคา (Pricing) โดยปกติผูบริโภคมีแนวโนมจะประเมิน

ผลิตภัณฑราคาตํ่าในเรื่องความคุมคา (อดุลย จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกลุ, 2549, หนา 17) 

ดังน้ันหากมกีารเสนอราคาที่ไมแพงจะทําใหการตัดสินใจทําไดงายข้ึน 

    สําหรับสินคาฟุมเฟอย ราคากลายเปนเครื่องประเมนิคุณคาของผลิตภัณฑ 

บางครัง้ราคาสงูก็อาจเปนตัวเรงการตัดสินใจซื้อได เชน เพชรบลูไดมอนด หากต้ังราคาไวแพงตางจาก

ราคาเพชรธรรมดามาก จะทําใหเกิดการตัดสินใจซือ้ไดเร็วเพราะวาดูเปนสินคาที่มีคุณคา หายาก  

ตองรบีซื้อเพราะของมจีํานวนนอยมากในโลก  

    สําหรับนักโฆษณา สามารถดึงเอาจุดเดนทางดานราคามาเปนจุดเราใจได 

หากเห็นวาราคาเปนจุดสนใจทีผู่บริโภคจะพิจารณาเปนอันดับตน ๆ  

    4.1.3) สถานที่จําหนาย (Place) หากสถานทีจ่ัดจําหนายมทีัว่ถึงทําใหการ 

ไปหาซื้อไดงายก็จะเรงใหเกิดการตัดสินใจไดเร็วข้ึน หรอืสถานที่จดัจําหนายสงเสรมิภาพลักษณใหกับ

สินคา เชน กระเปาแบรนดเนม หากวางขายในตลาดนัดเปดทาย อาจไมไดรับความสนใจหรือผูบริโภค

ไมตัดสินใจซือ้ เพราะลงัเลวาจะเปนของแทหรือไม ในการโฆษณาหากไดใสสถานทีจ่ัดจําหนายไว

ชัดเจน ทําใหผูบริโภคไมเสียเวลาในการไปตระเวนหา ก็ชวยใหผูบริโภคตัดสินใจไดงาย 

    4.1.4) การสงเสรมิการขาย (Promotion) เชน การลด แลก แจก แถม  

ซึ่งสามารถกระตุนการตัดสินใจซื้อไดโดยเฉพาะของทีม่ีจํานวนจํากัดหรือชวงเวลาในการแถมจํากัด 

หากไมรบีซื้อจะไมไดรบัของแถม   

   4.2) ลดความเสี่ยง (Reduced Perceived Risk) ผูบริโภคมกัตองการความเช่ือมั่น

ในการซื้อสินคาเพราะบอยครั้งที่การซื้อสินคาต้ังอยูบนความเสี่ยง เชน เสี่ยงวาจะไดรับสินคาที่ไมมี

คุณภาพเสี่ยงวาจะเสียเงินแพง นักโฆษณาตองพยายามสรางโฆษณาที่ชวยสงเสริมภาพลักษณเพิม่

ความมั่นใจวาสินคาดีมีคุณภาพ เพื่อทีผู่บริโภคจะไดลดความลังเลใจเรงการตัดสินใจใหเร็วข้ึน   
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    วิธีการลดความเสี่ยง  

    4.2.1) การรบัประกัน สินคาทีม่ีการรบัประกันจะชวยสรางความอุนใจ

ใหกับผูบริโภควาหากซื้อไปแลวสินคาเสียหรือไมไดคุณภาพก็สามารถเปลี่ยนคืนได 

    4.2.2) ภาพลักษณของบริษัท บริษัทที่มีภาพลักษณที่ดีเปนทีย่อมรบัใน

สังคมทําใหเกิดความเช่ือมั่นไดวาจะขายสินคาทีม่ีคุณภาพดีดวย เพราะจะไมกลาเสี่ยงตอการขาย

สินคาคุณภาพตํ่าเน่ืองจากภาพลักษณหากเสียไปจะสรางกลบัมาใหมตองใชเวลานาน 

    4.2.3) ภาพลักษณของตราสินคา ถาสินคาไดมีการสรางภาพลักษณที่ดีมา

อยางตอเน่ือง และมกีารสื่อสารใหผูบริโภคไดรู เชน การโฆษณาจะชวยทําใหผูบริโภคเกิดความสบาย

ใจและกลาตัดสินใจมากข้ึน 

    4.2.4) ภาพลักษณของตัวบคุคลทีเ่กี่ยวของกบัผลิตภัณฑหากมีภาพลักษณ

ที่ดีแลวก็จะชวยเสรมิความมัน่ใจ ลดความรูสกึเสี่ยงทีจ่ะตัดสินใจ เชน ภาพลักษณของพนักงานขาย 

การแตงตัวสะอาด กริยาเรียบรอยพูดแนะนําสินคาดวยความมั่นใจ ไมลงัเล ดูมีความจริงใจหรอื

ภาพลักษณของผูบรโิภคคนอื่น ๆ ที่เคยซื้อสินคาไปกอนหนาน้ัน ถาเปนคนมีช่ือเสียงมีความนาเช่ือถือ

แลวไดเคยใชสินคามากอนจะชวยเพิ่มความสบายใจมากข้ึน 

  5) การประเมินผลหลังการซือ้ (Post Purchase) เปนข้ันตอนสุดทายหลังจากทีผู่บริโภคไดซื้อ

สินคาแลวนํามาใช หากผลที่ไดรบัเปนไปตามความคาดหวังจะทําใหเกิดความพึงพอใจและมทีัศนคติที่ดี

มีแนวโนมที่จะกลบัมาซื้อซ้ําอกีแตหากผลที่ไดรับไมเปนไปตามความคาดหวังก็จะเกิดความไมพอใจและ

เกิดพฤติกรรมตาง ๆ ตามมาหลายประการ เชน ผูบริโภคหยุดการใชสินคาหลังจากการใชครั้งแรก  

ถาความตองการหยุดลงหรอือาจเก็บความไมพอใจไวจนกระทั่งเกิดการซื้อครัง้ตอไป อันเน่ืองมาจาก

สินคามีเงื่อนไขพิเศษที่ดึงดูดใจ เชน ราคาถูก ผูบรโิภคจะสอบถามวิธีการแกไขจากพนักงานขายหรือ

ปรึกษาผูเช่ียวชาญเพิ่มเพราะอาจใชไมถูกวิธีทําใหไดผลไมนาพอใจ 

 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสื่อสังคมออนไลน 

2.5.1 คําจํากัดความของสื่อสังคมออนไลน  

Encyclopedia of Sociology (1992, p. 1887) ไดใหนิยามเกี่ยวกับเครอืขายทางสังคม 

(Social Network) หมายถึง ปรากฏการณทางสงัคมในรปูแบบหน่ึงที่แสดงใหเห็นถึงรปูแบบการ

จัดเรียงความสมัพันธ (Patterned Arrays of Relationship) ระหวางปจเจกชน (Individual) ที่รวม

กระทําการในสังคม 

The SAGE Dictionary of Sociology (2006, p. 239) ใหนิยามเกี่ยวกับเครือขายทาง

สังคมไววา คือรูปแบบความสัมพนัธทางสงัคม (Pattern of Social Relationship) ของปจเจกชน 

(Individual) ซึ่งนักสังคมวิทยาถือวา เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) ในการศึกษาและใชวิธี
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ศึกษาโดยการสงัเกต (Observation) กอนจะเขียนออกมาเปนแผนทีป่ฏิสัมพันธ (Interaction 

Mapping)  

อิทธิพล ปรีติประสงค (2555) กลาววา เครือขายสังคมออนไลนเปนปรากฏการณของการ

เช่ือมตอระหวางบุคคลในโลกของอินเทอรเน็ตและยังหมายรวมถึงเครือขายสังคมออนไลนดวย 

2.5.2 แนวคิดเก่ียวกับสื่อสังคมออนไลน 

กติกา สายเสนีย (2554) กลาววา Social Network คือ การที่ผูคนสามารถทําความรูจัก  

และเช่ือมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหน่ึง หากเปนเว็บไซตเรยีกวา Social Network ก็คือเว็บไซตที่

เช่ือมโยงผูคนไวน่ันเอง ตัวอยางของเว็บไซตทีเ่ปน Social Network เชน Digg.com ซึ่งเปนเว็บไซตที่

เรียกวาเปน Social Bookmark ซึ่งไดรับความนิยมอีกแหงหน่ึงและเหมาะมากทีจ่ะนํามาเปนตัวอยาง

เพื่อใหเขาใจไดงายข้ึน โดยเว็บไซต Digg.com ผูคนจะชวยแนะนํา URL ที่นาสนใจเขามาในเว็บและ

ผูอานจะชวยกันใหคะแนน URL หรือขาวน้ัน ๆ เปนตน โดย Social Network ที่คนไทยนิยมใน

ปจจุบัน ไดแก Facebook, Hi5, Twitter และ MySpace เปนตน 

ศิริพร กนกชัยสกุล (2553) กลาววา เครือขายสังคมออนไลนเปนผลมาจากการพฒันาเทคโนโลยี

และเว็บรูปแบบใหมน้ันเอง ผูใชสามารถใชเผยแพรขอมลูสวนบุคคลและความเปนตัวตนเขียนเลาเรื่อง 

ราวตาง ๆ ผาน Blog หรือแสดงรูปภาพเพื่อใหเพื่อน ๆ ไดรบัขอมูลที่เปนปจจบุัน (Update) ของตน 

รวมถึงเปดโอกาสใหรูจกักันผานเพื่อนของเพือ่น ซึ่งก็คือการใช Networking ของเพื่อนทําความรูจักกบั

บุคคลอื่นน่ันเอง นอกจากน้ันผูใชยังสามารถเลนเกมตาง ๆ กับเพือ่นโดยสงขอความถึงกันไดในเวลา

เดียวกันผูใชและเพื่อน ๆ จงึมีชองทางติดตอกันเพิ่มข้ึนทัง้น้ีผูใชยังสามารถกําหนดสิทธ์ิเฉพาะบุคคลที ่

อยูในสังคมเสมือนของตน 

โดยสรปุแลวอาจกลาวไดวา เว็บไซตเครอืขายสังคมออนไลน (Social Network Sites: SNS) 

เปนซอฟแวรที่นิยมใชงานบนอินเทอรเน็ต เพือ่ตอบสนองวิถีการดําเนินชีวิตของคนยุคน้ีที่ใชเวลากบั

การใชอินเทอรเน็ตมากข้ึนจนเกิดเปนสังคมออนไลน สําหรบัเปนแหลงเผยแพรขอมลูสวนตัว 

บทความ รูปภาพ ผลงาน พบปะ แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ หรือความสนใจ

รวมกัน และกจิกรรมอื่น ๆ รวมไปถึงเปนแหลงขอมลูจํานวนมหาศาลทีผู่ใชสามารถชวยกันสราง

เน้ือหาข้ึนไดตามความสนใจของแตละคน 

2.5.3 แนวคิดเก่ียวกับ Facebook 

Facebook เปนเครือขายสังคมออนไลนขนาดใหญที่ไดรบัความนิยมแหงหน่ึงของโลกที่ให 

บริการบนอินเทอรเน็ต โดยสามารถติดตอสื่อสารและทํากจิกรรมรวมกับผูใช Facebook รายอื่น ๆ 

ไดไมวาจะเปนลงอัพโหลดขอความ รูปภาพ คลิปวีดีโอ หรือแชทคุยกัน นอกจากน้ียังสามารถทํา

กิจกรรมอื่น ๆ ผานแอปพลเิคชันเสริม (Applications) ที่มอียูอยางมากมาย ซึ่งแอปพลเิคชันดังกลาว

ไดถูกพัฒนาเขามาเพิ่มเติมอยูเรื่อย ๆ 
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Facebook ไดทําการเปดตัวข้ึนเมื่อป 2548 โดย Mark Zuckerburg เปนผูกอต้ังเว็บไซต

ประเภท Social Network ซึ่งมีการเติบโตและพฒันาฟงคช่ันตาง ๆ บนเว็บไซต อาทเิชน การแบงปน

บทความหรือรปูภาพไปยังสมาชิกคนอื่นที่ช่ืนชอบได ทําใหย่ิงเปนที่นิยมกันอยางลนหลาม และมีผู

รวมลงทุนใน Facebook เปนจํานวนเงิน 240 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพือ่และกับหุนจํานวน 1.6 % 

(กระปุกดอทคอม, ม.ป.ป. อางใน Dhamma Article, 2554) 

 

ภาพที่ 2.3: สวนประกอบของหนาเว็บ Facebook 

 

 
 

ที่มา: facebook. (ม.ป.ป.). สืบคนจาก https://www.facebook.com. 

 

ภาพที่ 2.4: หนาเว็บ Facebook ที่เกี่ยวกับโปรแกรมทองเทีย่ว 

 

 

ที่มา: Goeasyholiday. (ม.ป.ป.). สืบคนจาก https://www.facebook.com/Goeasyholiday. 
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เว็บไซต MThai Technology (2557) ไดอธิบายข้ันตอนการใชงานไววา 

1) เปดหนาตาง Internet Explorer และพิมพ www.facebook.com ลงไปในชอง URL 

จากน้ันกด Enter 1 ครั้ง เพื่อเปดเว็บ Facebook ปรากฏข้ึนมา 

2) กรอกขอมูลของตนเองในชองวางใหกอนตรวจสอบความถูกตอง ซึ่งประกอบไปดวย  

ช่ือ-นามสกุล (ควรเปนช่ือและนามสกุลจริง เพื่อใหสะดวกตอการคนหา), อีเมลที่ใชอยู โดยตองใส

ยืนยัน 2 ครั้ง, รหัสผานทีเ่ราตองการใช, วันเดือนปเกิด, และเพศกรอกขอมลูเสร็จเรียบรอย กดปุม 

สมัครใชงาน 

3) ระบบจะแนะนําวิธีการใชงานตาง ๆ ของเว็บไซต ซึง่หากเราตองการคนหาเองกส็ามารถ

แตะที่ “ขามข้ันตอนน้ีไป” เพื่อไปข้ันตอนตอไป 

4) เมื่อแตะปุม “ขามข้ันตอนน้ีไป” แลว ระบบจะข้ึนกลองขอความยืนยันอีกครั้ง ใหเรากด

ปุมขามอีกครั้ง 

5) ใสขอมูลรายละเอียดของตนเองใหครบถวน เสร็จเรียบรอยแลวกดปุม ถัดไป (สามารถกด

ที่ขาม เพื่อขามข้ันตอนน้ีได) 

6) ข้ันตอไประบบจะใหใสรูปภาพประจําตัวโดยโหลดจากในเครือ่งคอมพิวเตอรของคุณ หาก

มีภาพอยูแลวใหคลกิที่ “เพิ่มรปูภาพ” หรือเลือก “ถายรูป” เพื่อถายภาพจากกลองเว็บแคมก็ไดเมื่อ

ใสรูปภาพเสร็จเรียบรอย ใหแตะที่ “ถัดไป” 

7) ข้ันตอนตอไประบบจะใหเรายืนยันตัวตนของเราในอเีมล ซึ่งระบบจะสงอีเมลไปใหเราตาม

อีเมลที่เราใสไวในข้ันตอนที่ 2 ใหเราคลิกที่ “ยืนยันตอนน้ี” ที่ดานบนจากน้ันกด “ยอมรับ” เพื่อยืนยัน 

8) การยืนยันการสมัคร Facebook เสรจ็เรียบรอย 

ประเภทโฆษณาบน Facebook 

กัญสพฒัน อัศวรุจานนท (2557) ไดใหระดับความสําคัญทีเ่จาของเพจมอืใหมควรเลอืกใชใน

การโปรโมทเพจเปนอันดับแรก ๆ กอนเลอืกใชโฆษณาหรือเครื่องมือประเภทอื่น ๆ 

1) การมสีวนรวมในหนา Page Post Engagement ก็คือ การโปรโมตโพสตตาง ๆ ที่เราไดโพสต

ไวบน Timeline ของเพจน่ันเอง การโฆษณาแบบน้ี จะทําใหโพสตของเรามีโอกาสไปปรากฏบนหนาของ

กลุมเปาหมายทีเ่ราไดเลือกไว ย่ิงไปกวาน้ัน เรายังสามารถเลอืกไดดวยวาจะใหข้ึนตรง News Feed หรือ

ตรง Side Bar (แถบดานขาง) หรือข้ึนทัง้ 2 ที่เหมาะสําหรบัการโพสตขายของโดยตรงเพราะเราจะไดเน้ือ

ที่เยอะกวาทกุแบบทั้ง Text และรปูภาพประกอบขนาดใหญสามารถไลคไดแชรไดโดยตรงเลย แตโปรโมท

ไดมองเห็นทลีะ 1 โพสตเทาน้ัน 

2) การถูกใจหนา Page Likes เพราะพื้นฐานของความนาเช่ือถือทุกการซื้อขายบนโลก

ออนไลนมาจาก “จํานวนไลคเพจ” และจํานวนไลคเพจที่ไดมาจากการโฆษณาประเภทน้ีถือวาเปน 

“วาที่ลูกคาของเรา” ในอนาคตเพราะเคากดไลคดวยความสนใจในเพจเราจริง ๆ น่ันเอง เหมาะสําหรบั
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เพจเพิ่งเปดใหมยังมียอดไลคไมมากตองการความนาเช่ือถือ และตองการใหทุกโพสตบนเพจเรามี

โอกาสที่คนจะเห็นมากข้ึน (เพราะเรามีแฟนเพจเพิ่มมากข้ึนน่ันเอง) 

3) จํานวนคลิกไปยังเว็บไซต Clicks to Website เหมาะสําหรบัรานคาที่มเีว็บไซตเปนของ

ตัวเองนอกเหนือจาก facebook เมื่อลกูคาคลิก Ad ก็จะถูกสงไปยังเว็บไซตขางนอก  

4) การแปลงบนเว็บไซต Website Conversions ถาเรายังไมไดมีกิจการอะไรใหญโต ไมไดมี

เว็บไซตเปนของตัวเองก็ไมสําคัญ แตถามีเว็บและอยากใหคนอานมีปฏิสมัพันธกันเว็บไซต เชน  

Shop Now (ช็อปเลย) Learn More (ขอมูลเพิม่เติม) Sign Up (สมัครเลย) Book Now (จองตอนน้ี) 

การโฆษณาแบบน้ีก็ไดผล 

5) การติดต้ังแอปพลเิคชัน App Installs เหมาะสําหรบัผูที่มีแอปพลเิคชันเปนของตัวเอง 

ตัวเลือกน้ีจึงไมมีความจําเปนใด ๆ สําหรับเราเลย 

6) การมสีวนรวมในแอป App Engagement ในสวนน้ี หากเราไมมีแอปเปนของตัวเอง 

ตัวเลือกน้ีจึงไมมีความจําเปนใด ๆ 

7) การตอบกลบักจิกรรม Event Responses จะสงเปนคําชวนบน News Feed วาจะไป

รวมกิจกรรมดวยกันหรือไมตัวอยางกิจกรรมทีเ่ชิญ อาทิเชน งานฉลองเปดรานใหม งานรับปรญิญา 

งานปารต้ี งานบวช เปนตน 

8) การขอรบัขอเสนอ Offer Claims เหมาะสําหรับลักษณะผิวเผินดูไมตางจาก Ad ประเภทที่ 

1 (การโปรโมทโพสตเลย) แตการทํา Offer (ขอเสนอ) มันทาํใหรานของเราดูมลีูกเลนนาสนใจมากข้ึน 

ลูกคาจะรูสึกเหมือนไดรับอภิสทิธ์ิพิเศษเพราะมกีารแสดง “เวลาหมดอายุ” “จํานวนคนที่ใชสิทธ์ิไป

แลว” “และสวนลดราคาสินคาที่ชัดเจน” 

9) การชมวิดีโอ Video Views เหมาะสําหรับรานคาที่อยากโชวเทพ มีคลปิวิดีโฆษณาสนิคา

เปนของตัวเอง และอยากโปรโมทคลปิโฆษณาน้ีไปทั่วทั่งโลกออนไลน 

สรปุประเภทของการโฆษณาบน Facebook จะเห็นไดวาสามารถทําการโฆษณาไดหลาย

รูปแบบ ข้ึนอยูกับประเภทของธุรกิจและการเลือกกลุมเปาหมายของเจาของธุรกิจน้ัน ซึ่งในธุรกิจที่

เกี่ยวกับโปรแกรมการทองเที่ยวสามารถนําไปเลือกใชใหเหมาะสมกบัธุรกจิและกลุมเปาหมายของ

ตนเองได 

2.5.4 แนวคิดเก่ียวกับ Pantip  

Pantip เปนผูใหบรกิาร เว็บบอรด โดยใหสมาชิกสามารถต้ังกระทูเพื่อใหสมาชิกคนอื่นเขามา

ตอบกระทูได ซึ่งไดมีการพฒันาและปรบัปรุงเว็บไซตใหเขากบัยุคสมัยปจจุบันอยูเสมอ ผูใช Pantip 

สามารถอพัโหลดรปูภาพ วิดีโอ ลงในกระทูที่ตัวเองต้ังหรือโพสตเพือ่แสดงความคิดเห็นสําหรับสมาชิก

ผูใชทานอื่นไดเชนเดียวกัน 
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Pantip (ม.ป.ป.) กอต้ังโดยนายวันฉัตร ผดุงรัตน โดยนําช่ือมาจากหางพันธุทิพยพลาซา  

ซึ่งเปนแหลงรวมการคาคอมพิวเตอรใหญที่สุดในประเทศไทย เพื่อใหผูชมเขาใจผิดวาเปนเว็บไซตของ

ทางหาง แตผลตอบรบัจากผูเย่ียมชมกลับช่ืนชอบที่จะใชกระดานขาวสาธารณะในการออกความ

คิดเห็นในดานตาง ๆ มากกวารปูแบบแม็กกาซีน จึงทําใหพนัทิป.คอมเปลี่ยนเปาหมายทางธุรกิจเปน

การดําเนินงานทางดานกระดานขาวและเลี่ยงการสะกดเปน พันทิป โดยหารายไดจากการโฆษณาเปน

หลักและขยายรปูแบบการทํางานเปนกระดานขาวเปนหมวดตาง ๆ  

 

ภาพที่ 2.5: สวนประกอบของหนาเว็บ Pantip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา: Pantip. (ม.ป.ป.). สืบคนจาก https://www.pantip.com. 

 

ภาพที่ 2.6: หนาเว็บ Pantip ที่เกี่ยวกับโปรแกรมทองเที่ยว 

 

ที่มา: Pantip. (ม.ป.ป.). สืบคนจาก https://www.pantip.com. 
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 ปจจุบันพันทิปเปนเว็บไซตที่มผีูเขาชมจากประเทศไทยมากเปนอันดับที่ 5 (7 ตุลาคม 2558) 

จากการจัดอันดับโดย Alexa Internet (2015) ดังภาพที่ 2.7 

 

ภาพที่ 2.7: อัตราการเขาใชบริการเว็บไซต Pantip 

 

 
ที่มา: Alexa Internet. (2015). Retrieved from http://www.alexa.com/siteinfo/pantip.com. 

 

เว็บไซตพันทิปมีขัน้ตอนการสมัครใชงานอยางงาย ๆ ดังนี ้

1) เปดเว็บเบราวเซอรและพิมพ www.pantip.com ลงไปในชอง URL จากน้ันกด Enter 1 

ครั้งเพือ่เปดเว็บ Facebook ปรากฏข้ึนมา 

2) ระบุอเีมลที่ตองการใชในการสมัคร และพมิพอักษรตามทีป่รากฏอยูในชอง 

3) รอรบัอีเมลยืนยัน เมื่อไดรบัอีเมลแลวใหกดทีปุ่มยืนยัน 

4) ระบบจะทําการเปดเบราวเซอรหนาตางเว็บไซตพันทิปข้ึนมา 

5) กําหนดรหัสผานโดยใชอักษรและสัญลักษณตามทีเ่ว็บไซตกําหนด 

6) ระบบจะปรากฏหนาข้ึนใหม ใหกรอกอีเมลและรหสัผานที่ไดสมัครไวแลวจงึกด Enter 

7) เริ่มใชงานเว็บไซต Pantip.com 

Pantip 3G 

อภิศิลป ตรุงกานนท (2554) ผูจัดการพฒันาผลิตภัณฑของเว็บไซต Pantip.com ไดอธิบาย

“โครงการ Pantip 3G” วาตองการใหเน้ือหาที่ผูใชงาน Pantip สรางข้ึนมา มีคาตอสงัคมออนไลน 

มากที่สุด โดยแบงออกเปน 2 เรื่องหลกัคือ Personalization และ Super Template สวน 

Personalization หลัก ๆ คือ Pantip จะเนนเรื่อง Personalization หรือความเปน “เฉพาะ

บุคคล” มากข้ึน อยางเชน บางคนชอบอานกระทูในหอง Blue Planet ชอบคนชอบอานกระทู 

ในหองเฉลิมไทย ตามความสนใจของตัวเอง แตจะตองมหีนาที่เปน Dashboard ที่แสดงผลแบบ 

Personalization ใหผูใชงานน้ัน ๆ โดยเฉพาะเชน ผูใชงานคนหน่ึงทีป่กติอาจไมไดอานกระทูของหอง

เฉลิมไทยแตชอบอานกระทูของคน ๆ หน่ึงที่โพสตอยูในหองเฉลิมไทย กเ็ลอืกติดตามเฉพาะผูใชงานคน
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น้ัน ๆ ได หรือถาชอบแคกระทูน้ันก็เลือกติดตามเฉพาะกระทูน้ัน เวลามีอะไรอัพเดทกจ็ะข้ึนในหนา 

Dashboard ของผูที่ติดตาม 

สวน Super Template คือ “รูปแบบกระทู” หรือเรียกวา “Super Template” กลาวคือ 

โดยปกติกระทูจะมีอยู 2 ประเภท ไดแก กระทูปกติ กระทูโหวต ซึ่งตอไปจะมีกระทูรีวิว, กระทูขาว 

และกระทูถาม-ตอบ ทุกอยางจะเกิดจากการสังเกตพฤติกรรมผูใช โดยกระทูรีวิว ผูพัฒนาจะผลกัดัน

เรื่องการรีวิวสินคา โดยแบงเปน Consumer Review หรือวาเปน Advertorial (โฆษณาแบบ

บทความที่อานแลวไดประโยชน) ซึง่กจ็ะมีกระทูรีวิวที่แตกออกมาเปนแบบใหม โดยในกระทูแตละ

แบบกจ็ะมี Format ที่ตางออกไป เชน กระทูโหวต ในอนาคตตอไปจะมกีราฟ จะมีฟเจอรใหม ๆ  

มาใหใชกระทูถาม-ตอบ เปน Q&A แบบ Yahoo! Answers และ Google กูร ู

2.5.5 แนวคิดเก่ียวกับ YouTube 

YouTube กอต้ังข้ึนวันที่ 14 เดือนกมุภาพันธ 2005 โดยมีอดีตพนักงานของ PayPalสามคน

คือ Chad Hurley, Steve Chen และ Jawed Karim เปนผูรวมกันกอต้ัง ซึง่ในปจจบุัน PayPal ถูก 

eBay ซื้อไปแลว แตตอมา Jawed Karim ไดออกจาก YouTube เพื่อไปศึกษาตอที่มหาวิทยาลัย

Standford YouTube มีสํานักงานต้ังอยูทีเ่มืองซานมาทีโอ รัฐแคลิฟอรเนีย ปจจุบันมพีนักงาน

จํานวน 67 คน  

YouTube เติบโตอยางรวดเร็วในชวงระยะเวลาสั้น ๆ และไดรับความ สนใจเปนอันมาก 

โดยเฉพาะการบอกแบบปากตอปากทีท่ําใหการเติบโตของ YouTube เปนไปอยางรวดเร็ว YouTube 

มาเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายตอเน่ือง เมื่อมีการนําภาพวิดีโอชวง Lazy Sunday ของรายการ

Saturday Night Live มาแสดงบนเว็บ ซึ่งตอมาเมื่อเดือนกมุภาพันธ 2006ทางสถานีโทรทัศนเอ็นบซีี 

(NBC) ก็ไดเรียกรองใหทาง YouTube เอาคลปิวิดีโอทีม่ีลิขสิทธ์ิทั้งหลายออกจากเว็บ ซึง่ YouTube 

เองกม็ีนโยบายที่จะไมเอาคลปิทีล่ะเมิดลิขสิทธ์ิมาแสดงเชนกนั น่ันทําใหตอมา YouTube กําหนด

นโยบายที่ชัดเจนข้ึนในเรื่องน้ี อยางไรก็ตามกรณีพิพาทกบัสถานีโทรทัศนเอ็นบซีีก็ไดทําให YouTube 

เปนขาวและเพิ่มความดังมากข้ึนไปอีก 

ตอมา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2006 Google ไดตกลงตัดสินใจเขาซื้อ YouTube ดวยมูลคา 

1,650 ลานเหรียญสหรฐั ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนหุน อยางไรก็ตาม YouTube ก็ยังคงดําเนิน

กิจกรรม ของบริษัทไปตามปกติ โดยเปนอิสระจากการควบคุมของ Google การรวมกันของสอง

บริษัทน้ีจะมุงเนนไปที่การเพิ่มประสบการณที่ดีข้ึนและเขาใจไดมากข้ึน สําหรับผูใชที่สนใจในการ 

อัพโหลด การดูวิดีโอ และการแชรภาพวิดีโอ รวมถึงการนําเสนอโอกาสใหม ๆ สําหรับผูเปนเจาของ 

ขอมูล (Content) ที่เปนมืออาชีพที่จะนําเสนองานของพวกเขาไปสูคนวงกวาง (บริษัท สนุกออนไลน 

จํากัด, 2556) 
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ภาพที่ 2.8: สวนประกอบของหนาเว็บ YouTube 

 

ที่มา: YouTube. (n.d.). Retrieved from https://www.youtube.com.  

 

ภาพที่ 2.9: หนาเว็บ YouTube ที่เกี่ยวกับโปรแกรมทองเทีย่ว 

 

 

 

 

ที่มา: YouTube. (n.d.). Retrieved from https://www.youtube.com.  
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YouTube (ยูทูบ) เปนเว็บไซตแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอที่มีช่ือเสียง โดยในเว็บไซตน้ีผูใชสามารถ

อัพโหลดภาพวิดีโอเขาไป เปดดูภาพวิดีโอที่มีอยูและแบงภาพวิดีโอเหลาน้ีใหคนอื่นดูไดโดยไมเสีย

คาใชจายใด ๆ ใน YouTube จะมีขอมูลเน้ือหารวมถึงคลิปภาพยนตรสั้น ๆ และคลิปทีม่าจากรายการ

โทรทัศน มิวสกิวิดีโอ และวิดีโอบล็อกกิ้ง (ซึ่งเปนการสรางบล็อกโดยมีสวนของขอมูลที่เปนภาพ วิดีโอ

เปนสวนประกอบ โดยเฉพาะเปนภาพวิดีโอที่เกิดจากมือสมคัรเลนถายกันเอง) คลิปวิดีโอที่เผยแพรอยู

บนเว็บไซต YouTube สวนมากเปนไฟลคลปิสั้น ๆ ประมาณ 1 - 10 นาที ถายทําโดยประชาชนทั่วไป 

แลวอัพโหลดข้ึนสูเว็บไซตของ YouTube โดยมีการแบงประเภทและจัดอันดับคลิปเอาไวดวย เชน 

ไฟลลาสุด, ไฟลทีม่ีผูชมมากทีสุ่ด และไฟลที่ไดรบัการโหวตมากที่สุด ฯลฯ 

YouTube เปนเว็บไซตที่ใหบริการวิดีโอผานอินเทอรเน็ตที่มยีอดผูชมวิดีโอของทางเว็บไซต

ทะลหุลกั 100 ลานครัง้ตอวัน หรือคิดเปนราว 29 เปอรเซ็นตของยอดการเปดดูคลปิวิดีโอทัง้หมดใน

สหรัฐฯ ในแตละเดือนมีผูอัพโหลดวิดีโอข้ึนเว็บกวา 65,000 เรื่อง 

สถิติจาก Nielsen/ Net Ratings ซึ่งเปนผูนําวิจัยการตลาดและสื่ออินเตอรระดับโลกระบุวา 

ปจจุบัน YouTube มีสมาชิกเพิม่ข้ึนเดือนละ 20 ลานคน นอกจากน้ี ในป 2006 นิตยสารไทม ยกยอง

ใหเว็บไซต YouTube เว็บไซตใหบริการดาวนโหลดไฟลวิดีโอช่ือดัง เปน “Invention of the Year”

หรือรางวัลสิ่งประดิษฐแหงป อีกดวย (บริษัท สนุกออนไลน จํากัด, 2556) 

การทําการตลาดบน YouTube เหมาะสําหรบัธุรกจิทุกประเภททุกขนาด ไมวาจะเปนการ

ขายสินคา, บริการ, ธุรกิจ SME หรอืบริษัทกส็ามารถสราง Network ของผูทีส่นใจในสินคาหรือ

บริการน้ัน ๆ ได โดยเนนการใชสื่อประเภท VDO เปนหลกั นอกจากน้ี บริษัทตาง ๆ สามารถใช 

YouTube เปนเครื่องมอืประกอบในการทํา CRM เพื่อรักษาและสรางสัมพันธกบัลกูคาเกาได และอีก

มุมหน่ึงบริษัทสามารถใช YouTube หาลูกคาใหมไดเชนกัน 

รูปแบบการใหบริการทําการตลาดออนไลนโดยใช YouTube 

1) True View In-Stream Ads เปนการแสดงโฆษณา YouTube ของผูลงโฆษณากอน

แสดงวีดีโอ YouTube อื่น ๆ และหลังจากน้ัน 5 วินาที ผูชมสามารถเลือกไดวาจะชมโฆษณาตอหรือ

จะ Skip เพื่อเขาสูวีดีโอ YouTube ที่ตองการจุดเดนคือ ดึงดูดความสนใจของผูชมไดมากทีสุ่ด

สามารถอธิบายธุรกิจของคุณใหงายและนาสนใจมากข้ึนผานคลิปวีดีโอ หากความยาวของโฆษณา

YouTube ยาวเกินกวา 30 วินาที จะเสียคาโฆษณาเมือ่ผูชมดูวีดีโอ YouTube ของผูลงโฆษณา  

30 วินาทีข้ึนไป แตถาความยาวของนอยกวา 30 วินาที จะเสียคาโฆษณาเมื่อวีดีโอ YouTube  

ถูกแสดงจนจบ 

2) YouTube Overlay Ads เพื่อที่จะสราง Brand Awareness สามารถแสดงขอความ

โฆษณาหรือภาพแบนเนอรบนวีดีโอ YouTube การโฆษณาดวยวิธีน้ีเปนที่นิยมของนักการตลาด

ออนไลนในปจจบุันเพราะสามารถทํา Mass Marketing ไดในเวลาทีร่วดเร็วโดยไมตองใชเวลาในการ
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สรางวีดีโอ YouTube เพียงแคสรางขอความโฆษณาหรอืภาพแบนเนอรและนําไปแสดงบนวีดีโอ

YouTube ที่เปนทีส่นใจของกลุมลูกคาเปาหมายหลงัจากทีผู่ชมคลิกบนขอความโฆษณาก็จะเขาสู

เว็บไซตของผูลงโฆษณาเพื่อดูรายละเอียดของสินคาและบรกิารทีเ่ขาสนใจจุดเดนคือ สรางแบรนด

ธุรกิจใหเปนที่รูจักในเวลาอันรวดเร็วโดยไมจําเปนตองมีคลิปวีดีโอ YouTube เพียงแสดงแบนเนอร 

บน YouTube ตาง ๆ 

3) True View In-Search & In-Display Ads เปนการแสดงวีดีโอYouTubeในหนา

YouTube Search เมื่อมีผูคนหาคลปิวีดีโอตาง ๆ ตามคียเวิลดที่กําหนดขอความโฆษณาของผูลง

โฆษณาพรอมกบัวีดีโอ YouTube ก็จะแสดงข้ึน (คลาย ๆ กบัการคนหาบน Google Search) หรือ

นําวีดีโอ YouTube ไปแสดงตามเน้ือหาทีผู่ชมกําลงัชมวีดีโอ YouTube อื่น ๆ ภาพ Thumbnail 

วีดีโอก็แสดงเปนวีดีโอแนะนําทางดานขาวมือของหนา YouTube จุดเดนคือสราง Brand 

Awareness โดยภาพ Thumbnail จะกระจายไปในกลุม YouTube ตาง ๆ วิธีน้ีจะเสียคาโฆษณา

เมื่อมผีูคลกิเขาชมโฆษณา YouTube 

2.5.6 แนวคิดเก่ียวกับ Tripadvisor 

TripAdvisor (2014) เปนเว็บไซตทองเที่ยวที่ใหญทีสุ่ดในโลกที่ใหขอมลู ขอเสนอแนะ และ

ความคิดเห็นจากนักทองเที่ยวหลายลานคน ซึ่งชวยใหนักทองเที่ยววางแผนและมกีารทองเที่ยวที่

สมบรูณแบบ ชุมชนน้ีมีความเปนมิตรในบรรยากาศสบาย ๆ เปยมไปดวยการสนทนาจรงิในหมู

นักทองเที่ยว 

โดยในเว็บไซต TripAdvisor (2014) จะโพสตเน้ือหาโดยเฉลีย่ 80 รายการตอนาที ดวยขอมูลที่

มีใหอานมากมาย ผูใชอานสามารถทําการตัดสินใจจากขอมลูประกอบเกี่ยวกับที่พกั ที่กิน และที่เที่ยวได

จากทุกที่ที่ตองการเดินทางเมื่อคนหาขอมลูเสรจ็สิ้น นอกจากน้ี ผูใชงานสามารถจองการเดินทางผาน

เว็บไซตตัวแทนการจองบน TripAdvisor (2014) ได เชน Expedia, Hotels.com และอื่น ๆ อีก

มากมาย ระบบจะนําผูใชงานไปยังเว็บไซตเหลาน้ีเพื่อทําการจองหรือซื้อ เน่ืองจาก TripAdvisor (2014) 

ไมรับการจองโดยตรง ผูใชงานจะตองติดตอตัวแทนการจองออนไลนเองหากตองการเปลี่ยนแปลง

แผนการเดินทาง  
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ภาพที่ 2.10: สวนประกอบของหนาเว็บ Tripadvisor 

 

 
 

ที่มา: TripAdvisor. (2014). About TripAdvisor. Retrieved from https://www.tripadvisor.com 

/PressCenter-c6-About_Us.html. 

 

ภาพที่ 2.11: หนาเว็บ Tripadvisor ที่เกี่ยวกับโปรแกรมทองเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา: TripAdvisor. (2014). About TripAdvisor. Retrieved from https://www.tripadvisor.com 

/PressCenter-c6-About_Us.html. 
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การสมัครใชงาน Tripadvisor (2014) สามารถทําได 2 วิธี ดังน้ี 

1) หากผูสมัครมีบญัชี Facebook สามารถสรางบัญชี TripAdvisor ไดอยางรวดเร็วโดยใช

ขอมูลเขาสูระบบจาก Facebook ของผูสมัคร วิธีน้ีเปนวิธีที่งายที่สุดในการเปนสมาชิกกับเรา (และไม

ตองจํารหสัผานเพิ่ม) หากตองการสมัครสมาชิกผาน Facebook คลิก “เขาสูระบบโดยมี Facebook” 

หรือคลิกปุม “f Connect” หากยังไมไดเขาสูระบบ Facebook จะตองเขาสูระบบในข้ันตอน

ลงทะเบียน 

2) หากผูสมัครไมมบีัญชี Facebook สามารถสรางบัญชี TripAdvisor ไดโดยกรอกอเีมล

และเลือกรหสัผาน และตองเลอืกช่ือหนาจอหรือช่ือทีเ่ปนมิตร จากน้ันกรอกช่ือเมืองที่อยูในปจจบุัน

ของผูสมัคร หลังจากสรางบญัชีเสร็จเรียบรอยแลวใหกรอกขอมูลในโปรไฟลของผูใชงานเพือ่ใหสมาชิก

รายอื่นไดรูจกั อยาลืมกรอกแผนที่ทองเที่ยวของผูใชงานดวยสถานที่ที่เคยไปมา จุดหมายปลายทางที่

ผูใชงานโปรดปราน และสถานที่ทีผู่ใชงานตองการไป หากคุณเปนเจาของหรือเปนผูบริหารธุรกจิอยู 

ใหทําการลงทะเบียนในฐานะเจาของธุรกิจเพื่อโฆษณาผาน TripAdvisor 

ประเภทการแสดงขอมลูของ Tripadvisor  

TripAdvisor (2014) แสดงขอมลูสถานที่ต้ังถาวรที่นักทองเที่ยวสนใจ หากเราสามารถยืนยัน

ไดวาธุรกิจหรอืสถานที่น้ันตรงตามหลักเกณฑของเรา เราจะเพิ่มสถานที่น้ันบนไซตประเภทที่แสดงบน

เว็บไซต ไดแก 

1) ที่พักรวมถึงโรงแรม ทีพ่ักพรอมอาหารเชา/ โรงแรมขนาดเลก็ หรือทีพ่ักแบบพิเศษ  

(ไมรวมการเชาบานพกัตากอากาศ) 

2) รานอาหาร 

3) สถานที่ทองเที่ยวรวมถึงสถานที่ต้ังถาวรทีส่นใจ และทัวรระหวางวัน 

4) การเชาบานพกัตากอากาศโดยรวมมือกับ FlipKey.com และ holidaylettings.co.uk 

ในการแสดงขอมูลการเชาบานพักตากอากาศบน TripAdvisor ปจจบุัน ผูใชงานจะตองไปยังเว็บไซต

ใดเว็บไซตหน่ึงเพื่อแสดงขอมลูการเชาบานพักตากอากาศทีต่องการ 

2.5.7 แนวคิดเก่ียวกับ Instagram 

อนุสรณ เมืองศรี (2558) ไดอธิบายเกี่ยวกับ Instagram วา Instagram อานวา อินสตาแก

รมทีม่าจากคําวา Instant กับ Telegram ที่ถือกําเนิดข้ึนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ที่ซิลิคอนวัลเลย 

เมืองซานฟรานซิสโก กอต้ังโดย เควิน ซิสตรอม และไมเคิล ไมค ครีเกอร เปนแอปพลเิคชันถายภาพ

และแตงภาพบนสมารทโฟน ทีม่าพรอมกบัลูกเลนการแตงเติมสสีันใหกบัรปูภาพดวย Filters 

(ฟลเตอร) ตาง ๆ ที่ใหเราสามารถเลือกปรับภาพไดหลากหลายและสวยงาม แนวอารต ๆ ไดตามใจ

ชอบทั้งในเรื่องของ สี แสง เรียกไดวาสามารถปรับอารมณของรปูภาพไดตามตองการ และสามารถ

แชรรูปภาพสวย ๆ อวดเพื่อน ๆ ที่อยูในสงัคมออนไลนอื่น ๆ เชน Twitter, Facebook, Tumblr 
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และ Foursquare เปนตน และในตัว Instagram เองกเ็ปนสังคมออนไลนการแบงปนภาพถาย 

(Social Photo Sharing) เพราะ Instagram มีระบบ Followers และ Following ใหผูใชงาน

สามารถเลือกติดตามชมรปูภาพ ความเคลื่อนไหวการใชงานของเพื่อน ๆ ที่ใชงานแอพพลเิคช่ันหาก

ถูกใจ ชอบรูปภาพไหน สามารถกด Like รวมไปถึง Comment รูปภาพน้ันได 

ปจจุบัน Instagram มียอดผูใชงานทั่วโลกกวา 100 ลานคนและมียอดผูใชงานตอวันถึง 11 

ลานคน หลงัจาก Facebook เขาซื้อกจิการและออกเวอรช่ันแอนดรอยดเมื่อเดือนเมษายนป 2555  

ที่ผานมาสงผลใหยอดผูใชงาน Instagram สูงสุดและกลายเปนแอปพลิเคชันแตงภาพยอดนิยมตลอด

กาล สําหรบัแอปพลิเคชัน Instagram สามารถใชงานไดบนระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone, iPad 

และ iPod Touch) และระบบปฏิบัติการ Android เวอรช่ัน 2.2 ข้ึนไป สวน Instagram สําหรบั

ระบบปฏิบัติการอื่น ๆ เชน Windows Phone, BlackBerry คาดวาจะตามมาในอนาคต (กระปุก

ดอทคอม, 2556) 

 

ภาพที่ 2.12: สวนประกอบของหนาเว็บ Instagram 

 

ที่มา: Instagram. (ม.ป.ป.). สืบคนจาก https://instagram.com. 
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ภาพที่ 2.13: หนาเว็บ Instagram ที่เกี่ยวกับโปรแกรมทองเที่ยว 
 

ที่มา: Instagram. (ม.ป.ป.). สืบคนจาก https://instagram.com. 

 

จุดเดนทีท่ําให Instagram ไดรับความนิยมอยางสงูตลอดระยะเวลาทีผ่านมา คือ ใชงานงาย 

สะดวกรวดเร็ว มีผูใชงานรวมกันเยอะ มีอินเทอรเฟสทีส่วยงาม มีความสนุกอยูในตัว และย่ิงมีดาราดัง

ชอบใชกันอีกก็ย่ิงเปนปจจัยทีส่งผลใหกระแสของ Instagram แรงข้ึนตามลําดับ 

5 สูตรการตลาดผาน Instagram (Rachel Sprung, 2013) 

1) จัดแคมเปญกระตุนใหผูชมสงรปูของตัวเองมารวมกับแบรนดเราดวย โดยกําหนด 

Hashtag ใหผูใชติดกํากับรูปของพวกเคาดวย โดยตองนําหนาดวยเครื่องหมาย # ขอน้ีจะชวยให

ผูสนใจ Search ดูรูปในแคมเปญได และทมีงานก็คนหาดูไดทั้งหมดเพื่อนํามาตอยอดทางการตลาด

ตอไป และทีส่ําคัญคือเพิม่การมีสวนรวมจากบรรดาผูใชอินสตาแกรมทัง้หลาย อีกทัง้เพื่อน ๆ ของเขา

เหลาน้ันที่ไดเห็นรปูก็จะไดรับรูแคมเปญน้ัน ๆ ดวย 

2) ขออนุญาตถายรูปลูกคาทีม่าใชบริการในการอัพโหลดข้ึนในอินสตาแกรมโดยใหลูกคาดูรปู

กอนอัพดวยเพื่อความยินดีของทุกฝายเปนการโชวความนาเช่ือถือและความนาสนใจของรานบริการ

หรือตัวสินคามากข้ึนอาจจะเลือกรปูที่เขาขายนาสนใจและดูดีจากทีผู่ชมสงมาในขอ 1) มาอัพโหลดข้ึน

ในอัลบั้มของแบรนดเองก็ได 
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3) ต้ัง Hasgtag ทุกครัง้ที่ออกบูธหรือจัด Event ตาง ๆ แลวใหทีมงานโพสตรูปบูธรูป

บรรยากาศกิจกรรมในงานพรอมกับติดแทก็ที่ต้ังไวและกระตุนจูงใจใหผูที่ไปใหมาชวยกันถายรูปและ

โพสตติด Hashtag เดียวกันน้ีดวยขอน้ีจะชวยใหใครที่ไมไดไปแตสนใจอยากรูสามารถคนหาคําน้ีใน

อินสตาแกรมเพือ่ดูรปูทั้งหมดทีม่าจากงานอีเวนทน้ันได 

4) ใสรหัสรับสวนลดหรือของแจกไวที่ใตรปูตาง ๆ เชน รปูสินคาหรือรูปรานแลวใหผูชมจด

หรือนําหนาจอแสดงโคดน้ีไปรับสวนลดหรอืของแถมทีร่านได 

5) แตงหนา Profile ในเว็บใหสวยเดนนาสนใจดวยเพื่อจะไดขยายฐานผูชมไปยังกลุมผูใช

คอมพิวเตอรดวยชวยเพิ่มความถ่ีในการเขาชมและมีสวนรวมกดถูกใจและแสดงความคิดเห็น หากไมทํา

ก็จะเปนการจํากัดตัวเองไวแตกลุมผูใชแอปพลิเคชันอินสตาแกรมบนมือถือ iPhone และ Android 

เทาน้ันอยางนาเสียดายซึ่งกลุมน้ีเองหลาย ๆ ครัง้ก็เขาดู Instagram ผานเว็บไซตบนจอคอมพิวเตอร

หรือโนตบุคดวย 

 

2.6 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการทองเท่ียวและนักทองเท่ียว 

2.6.1 ความหมายของการทองเท่ียว 

Mason (1990, p. 8) ไดกลาววา การทองเที่ยวเปนการเดินทางออกจากบานเปนเวลา  

24 ช่ัวโมง หรอืมากกวาในชวงวันหยุดโดยทีผู่เดินทางทองเทีย่วมีกิจกรรมตาง ๆ 

 Mathieson และ Wall (1982) ไดกลาววาการทองเที่ยวเปนการเคลื่อนที่ช่ัวคราวของคนที่มี

จุดหมายปลายทางขางนอกจากที่ปกติคือที่ทํางานหรอืที่อยูอาศัย มีกิจกรรมตาง ๆ เกิดข้ึนในระหวาง

ที่พักทีป่ลายทางน้ันและมีการจัดหาความสะดวกสบายเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว 

นิคม จารุมณี (2535) ไดใหความหมายวา การทองเที่ยว (Tourism) หมายถึง การเดินทาง

ใดๆที่เปนการเดินทางที่อยูในเงื่อนไข3 ประการคือการเดินทางจากสถานที่อยูอาศัยประจําไปยัง

สถานที่อื่น ๆ เปนการช่ัวคราวการทองเที่ยวเปนการเดินทางดวยความสมัครใจ มิไดถูกบงัคับและเปน

การเดินทางดวยวัตถุประสงคใด ๆ ก็ตาม แตมิใชเดินทางเพือ่ไปประกอบอาชีพหรือหารายได 

จากคํานิยามและความหมายของการทองเที่ยว สรปุไดวา การทองเที่ยว หมายถึง การเดินทาง

จากที่อยูปจจุบันไปยังสถานที่ใดสถานทีห่น่ึงเปนการช่ัวคราวดวยความสมัครใจ และมเีหตุผลในการ

เดินทางมิใชเพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได 

2.6.2 ความหมายของนักทองเท่ียว 

 องคการสหประชาชาติ (United Nation: UN) ใหความหมายของ “นักทองเที่ยว” ไวดงน้ีผู

มาเยือน (Visitor) หมายถึง บุคคลที่เดินทางไปยังประเทศทีต่นมิไดพักอาศัยอยูเปนประจําดวยเหตุผล

ใด ๆ ก็ตามที่มิใชไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได ดังน้ัน ผูมาเยือนจงึหมายรวมถึงผูเดินทาง 2 

ประเภท คือ 



36 
 

1) นักทองเที่ยว (Tourist) คือ ผูเดินทางมาเยือนช่ัวคราวทีพ่ักอยูในประเทศที่มาเยือนไม

นอยกวา 24 ช่ัวโมง 

2) นักทัศนาจร (Excursionist) คือ ผูเดินทางมาเยือนช่ัวคราวและอยูในประเทศที่มาเยือน

นอยกวา 24 ช่ัวโมง 

ประเทศไทยไดกําหนดวา “นักทองเที่ยว” หมายถึง บุคคลทีเ่ดินทางจากทองถ่ินที่อยูโดย

ปกติของตน ไปยังทองถ่ินอื่นเปนการช่ัวคราวดวยความสมัครใจ และดวยวัตถุประสงคที่มิใชเพื่อ

ประกอบธุรกิจหรือหารายได 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดนิยามศัพททางนักทองเที่ยวเพื่อใชในงานสถิติดังน้ี 

1) นักทองเที่ยวระหวางประเทศ (International Visitor) คือ บุคคลที่มิไดมทีี่พํานักถาวรใน

ราชอาณาจักรไทย เดินทางเขามาเพือ่ประกอบภารกจิใด ๆ ทั้งน้ีตองมิไดรับคาจางในการประกอบ

ภารกิจน้ันจากผูใดในราชอาณาจักรไทย 

1.1) นักทองเที่ยวระหวางประเทศที่คางคืน (International Tourist) คือ นักทองเที่ยว

ระหวางประเทศทีเ่ขามาในราชอาณาจกัรไทยแตละครัง้อยางนอย 1 คืน และไมเกิน 60 วัน 

1.2) นักทองเที่ยวระหวางประเทศที่ไมคางคืน (International Excursionist)

คือ นักทองเที่ยวระหวางประเทศที่เขามาในราชอาณาจักรไทยแตละครัง้และไมไดคางคืน 

2) นักทองเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Visitor) คือ บุคคลทุกสญัชาติที่มีทีพ่ํานักถาวร  

อยูในราชอาณาจักรไทย และเดินทางไปยังสถานทีห่น่ึงในอกีจังหวัดหน่ึง ซึ่งมิใชถ่ินที่อยูประจําเพื่อ

ประกอบภารกิจใด ๆ ทั้งน้ีตองไมไดรบัคาจางในการประกอบภารกิจน้ัน ๆ จากผูใด ณ สถานที่แหงน้ัน 

2.1) นักทองเที่ยวภายในประเทศที่คางคืน (Domestic Tourist) คือ นักทองเที่ยว

ภายในประเทศที่ไปพักคางคืนนอกที่พํานักอาศัยในปจจุบันแตละครั้งอยางนอย 1 คืน 

2.2) นักทองเที่ยวภายในประเทศที่ไมคางคืน (Domestic Excursionist)

คือ นักทองเที่ยว ภายในประเทศไทยที่มิไดพักคางคืนนอกทีพ่ํานักอาศัยในปจจุบัน 

2.6.3 องคประกอบของการทองเท่ียว 

การทองเที่ยว เปนกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกจิ ที่มอีงคประกอบดังน้ี (สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2540)  

1) แหลงทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวเปนทรัพยากรทีส่ําคัญ จดัเปนอปุทานการทองเที่ยว ซึ่ง 

Peter (1969 อางใน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2545) ไดจัดหมวดหมูของแหลงทองเที่ยวเปน  

4 ประเภท ดังน้ีคือ (1) แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (2) แหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ (3) แหลง

ทองเที่ยวที่ใหความบันเทงิ (4) แหลงทองเที่ยวอื่น ๆ ที่มีลกัษณะเฉพาะตัว (Specific Attractions)        
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          นอกจากน้ีการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2545) ยังไดจําแนกแหลงทองเที่ยวออกเปน 3 

ประเภท คือ แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวประวัติศาสตร โบราณคดี และแหลงทองเที่ยว

ศิลปวัฒนธรรม สวนแหลงทองเที่ยวที่ใหความบันเทิงน้ัน จัดเปนสวนหน่ึงในสถานบรกิารนักทองเที่ยว 

 2) บริการการทองเที่ยว บรกิารทีร่ับรองการทองเที่ยวเปนอปุทานประเภทหน่ึง ซึง่ไมไดเปน

จุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยว แตเปนบรกิารที่รองรบัความสะดวกสบายและความบันเทงิแก

นักทองเที่ยว ซึ่งในบางโอกาสอาจเปนตัวดึงดูดใจไดเชนกัน การบริการการทองเที่ยวทีส่ําคัญ ไดแก  

ที่พัก อาหาร แหลงจําหนายสินคา แหลงบันเทงิ แหลงกิจกรรมและบริการอื่น ๆ ทั้งน้ี รวมถึง

โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทีจ่ําเปนอื่น ๆ ดวย 

          3) ตลาดการทองเที่ยว ตลาดการทองเที่ยว เปนการแสดงออกของอปุสงค (Tourism 

Demand) ซึ่งมีความปรารถนาในการทองเที่ยวจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง เพื่อเขารวมในกจิกรรมการ

พักผอนหยอนใจ และเพือ่กิจกรรมอื่น ๆ (ปกติตลาดการทองเที่ยวจะเนนที่นักทองเที่ยว) ซึง่ใน

กระบวนการจัดการไดรวมถึงการสงเสริมและพฒันาการขายและการใหบริการแกนักทองเที่ยวดวย 

2.6.4 รูปแบบการทองเท่ียว 

รูปแบบการทองเที่ยว ในประเทศไทยไดมพีัฒนาการมาต้ังแต พ.ศ. 2467 สมัยพระเจาบรม

วงศเธอกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน ครั้งทรงดํารงตําแหนงผูบญัชาการรถไฟ ซึ่งในครัง้น้ันการ

ทองเที่ยวในประเทศไทยยังเปนการทองเที่ยวเพือ่ชมธรรมชาติและสถานทีร่าชการ หรือสถานที่สําคัญ

ที่ทางชาวตางประเทศที่เขามาในประเทศไทยสรางข้ึน แตเมือ่ประมาณ 10 ป ที่ผานมาทางองคการ

ทองเที่ยวโลก (www.unwto.org) ไดมีการกําหนดรปูแบบการทองเที่ยวได 3 รูปแบบหลัก ไดแก 

รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ รปูแบบการทองเทีย่วในแหลงวัฒนธรรม และรปูแบบการ

ทองเที่ยวในความสนใจพเิศษ ซึ่งแตละรูปแบงไดดังน้ี 

1) รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ (Natural Based Tourism) แบงออกเปน  

4 รูปแบบ ซึง่ประกอบดวย (1) การทองเที่ยวเชิงนิเวศน เปนการทองเที่ยวเพื่อชมระบบนิเวศนและ

ศิลปวัฒนธรรมในชุมชนเหลาน้ัน (2) การทองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล เปนการทองเที่ยวที่คํานึงถึง 

การรกัษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล (3) การทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยา เปนการทองเที่ยวตามแหลง

ธรรมชาติ อาทิเชน หินงอกหินยอย ผา ถํ้า รวมถึงการศึกษาธรรมชาติของกินและแรตาง ๆ (4) การ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร เปนการทองเที่ยวเพือ่ปลูกฝงและเพิม่จติสึกนึกในแกนักทองเที่ยวในการรักษา

สิ่งแวดลอมแกสถานทีท่ี่ไดไปเย่ียมชม (5) การทองเที่ยวเชิงดาราศาสตร เปนการทองเที่ยวเพื่อเย่ียม

ชมปรากฏการณทางธรรมชาติทีเ่กี่ยวกับดาราศาสตร เชน ฝนดาวตก จันทรุปราคา เปนตน รปูแบบ

การทองเทียวที่ไดกลาวมาน้ันจะเนนใหนักทองเที่ยวไดมีกิจกรรมรวมกันตาง ๆ รวมถึงปลูกจิตสํานึก

ใหนักทองเที่ยวเรียนรูวิธีการรกัษาธรรมชาติใหอยูอยางย่ังยืน 
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2) รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงวัฒนธรรม (Cultural Based Tourism) แบงออกเปน 3 

รูปแบบ ประกอบดวย (1) การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร การทางทองเที่ยวตามแหลงทองเที่ยวทาง

โบราณคดี ประวัติศาสตร เพื่อศึกษาและช่ืนชมสถานทีท่องเที่ยว (2) การทองเที่ยวงานชมวัฒนธรรม

และประเพณี เปนการทองเที่ยวตามงานประเพณีตาง ๆ ที่ชาวบานในทองถ่ินไดจัดข้ึน (3) การ

ทองเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท เปนการทองเที่ยวและศึกษาเกีย่วกับภูมิปญญาชาวบานตามหมูบาน 

ตาง ๆ การทองเที่ยวตามแหลงวัฒนธรรมเปนการทองเที่ยวเพื่อใหเกิดความเขาใจและปลูกฝงให

นักทองเที่ยวมจีิตสํานึกในการรกัษาวัฒนธรรมมรดกของพื้นที่ที่ไดเดินทางไปเย่ียมชม 

3) รูปแบบการทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) แบงออกเปน  

10 รูปแบบ ประกอบดวย (1) การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เปนการทองเที่ยวเกี่ยวกับสุขภาพและความ

งามตาง ๆ (2) การทองเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา เปนการทองเที่ยวเพื่อแลกเปลี่ยนความรูความ

เขาใจในเรื่องของศาสนารวมไปถึงภูมิปญญาตาง ๆ เชน รวดแผนไทย มวยไทย และรําไทย เปนตน 

(3) การทองเที่ยวเพื่อศึกษากลุมชาติพันธุหรือวัฒนธรรมกลุมนอย เปนการทองเที่ยวเพื่อศึกษา

วัฒนธรรมของชนกลุมนอยหรือชนเผาตาง ๆ เชน หมูบานกระเหรี่ยง หมูบานจีนฮอ เปนตน (4) การ

ทองเที่ยวเชิงกีฬา เปนการทองเที่ยวเพือ่ประกอบกิจกรรมกฬีาตาง ๆ เชน ดํานํ้า ตกปลา ตีกอลฟ 

เปนตน (5) การทองเที่ยวแบบผจญภัย เปนการทองเที่ยวเพือ่การผจญภัยและเพิ่มประสบการณชีวิต

ใหม ๆ ตามความสนใจ (6) การทองเที่ยวแบบโฮมสเตยและฟารมสเตย เปนการทองเที่ยวเพือ่ศึกษา

และทําความเขาใจในวัฒนธรรมทองถ่ินของผูอาศัยในชุมชนเหลาน้ัน (7) การทองเที่ยวพํานักระยะ

ยาว เปนการทองเที่ยวสําหรับผูที่ใชชีวิตหลงัปลดเกษียณอายุจากการประกอบอาชีพมาใชชีวิตในตาง

แดนและพํานักอยูคราวละนาน ๆ (8) เปนการทองเที่ยวของกลุมผูทีป่ระสบความสําเร็จในอาชีพแลว

ไดรับรางวัล เชน ขายสินคาน้ัน ๆ ไดตามเปาหมายที่บริษัทต้ังไว เปนการเที่ยวเพื่อเย่ียมชมสถานที่

ทองเที่ยวตาง ๆ พํานักอยูเปนอาทิตย (9) การทองเที่ยวเพื่อการประชุม เปนการทองเที่ยวทีจ่ัดข้ึน

กอนหรือหลังจากทีบ่ริษัทมีการประชุม เพื่อผอนคลายกลงัจากการเจรจาประชุมโดยพํานักทองเที่ยว

ในระยะสั้น (10) การทองเที่ยวแบบผสมผสาน เปนการทองเที่ยวที่ไดพํานักอยูเปนเวลาหน่ึงอาทิตย

ข้ึนไป เชน การทองเที่ยวเชิงสุขภาพและศาสนา หรือการทองเที่ยวเชิงกีฬาและการผจญภัย เปนตน  

นอกจากน้ีในปจจุบัน การทองเที่ยวไดที่จัดข้ึนจะพจิารณาจากความตองการหรอืพฤติกรรม

นักทองเที่ยวเพิม่เติมซึ่งทําใหเกิดรปูแบบการทองเที่ยวที่มีแนวคิดใหม ข้ึนมาเชน Green Tourism ที่

คนมาทองเที่ยวจะตองการอนุรกัษธรรมชาติหรือชวยลดภาวะโลกรอน เชน การทองเที่ยวในเกาะสมุย 

หรือ War Tourism ที่นักทองเที่ยวตองการสัมผัสกับอดีตในสมัยสงคราม เชน การทองเที่ยวสะพาน

ขามแมนแคว จังหวัดกาญจนบุรหีรือ Volunteer Tourism ที่นักทองเที่ยวเปนอาสาสมัครมาชวยทํา

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ในสถานที่และเดินทางทองเที่ยวตอ เชน การที่มีอาสาสมัครมาชวยงาน    

สึนามิในประเทศไทย เปนตน 
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โดยสรปุ การทองเที่ยวในประเทศไทย มหีลากหลายข้ึนอยูกบัพฤติกรรมของนักทองเที่ยวเอง 

และข้ึนอยูกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางทางสงัคมและวัฒนธรรม  ผลของการทองเที่ยวจะเกิด

มิติในแงบวกหรือลบ ข้ึนอยูกบันักทองเที่ยววามีพฤติกรรมอยางไร  (วารัชต มัธยมบุรุษ, ม.ป.ป.) 

2.6.5 ประเภทของนักทองเท่ียว 

การจัดประเภทของนักทองเที่ยวสามารถจําแนกไดหลายลักษณะ (ชวัลนุช อุทยาน, 2551) 

ดังน้ี 

1) ตามการจัดการเดินทาง 

1.1) Mass Tourists กลุมนักทองเที่ยวที่มจีํานวนมาก มีการเดินทางทองเที่ยวใน

รายการเดียวกัน พักโรงแรมในระดับเดียวกัน รบัประทานอาหารและทํากจิกรรมการทองเที่ยวอื่น ๆ

ในแบบเดียวกัน                                                             

1.2) Eco Tourists นักทองเที่ยวที่เดินทางทองเที่ยวโดยมีจดุประสงคทีมุ่งรักษา

สภาพแวดลอมของระบบนิเวศน 

2) ตามจํานวนมากนอยของนักทองเที่ยว 

2.1) เปนกลุม (Group Tour หรือ Escort Tour) 

2.2) เปนสวนบุคคล (Independent Tour) 

3) ตามวัตถุประสงคของการเดินทาง 

ความมุงหมายในการเดินทางของนักทองเที่ยว ซึง่แบงได 7 ประการ คือ 

3.1) การทองเที่ยวเพื่อพกัผอนหยอนใจในวันหยุด (holiday-mass Popular 

Individual) 

3.2) การทองเที่ยวเพื่อวัฒนธรรมและศาสนา (Cultural Religion) เปนการเดินทาง

เพื่อเรียนรูวัฒนธรรมของสังคมตาง ๆ เชนการศึกษาความเปนอยู การชมศิลปะ ดนตรี ละคร  

การนมสัการศูนยศาสนา เปนตน 

3.3) การทองเที่ยวเพื่อการศึกษา (Educational) เปนการเดินทางเพื่อการทําวิจัย

การศึกษา สอนหนังสือ ฝกอบรม หรอืดูงานตางประเทศ ซึ่งจะตองพํานักอยูสถานที่น้ัน ๆ เปนเวลานาน 

3.4) การทองเที่ยวเพื่อการกีฬาและบันเทิง (Sport and Recreation) คือการเดินทาง

ไปชม หรือรวมแขงขันกีฬา หรือนันทนาการตาง ๆ 

3.5) การทองเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร และความสนใจพิเศษ (Historical and Special 

Interests) 

3.6) การทองเที่ยวเพื่องานอดิเรก (Hobbies) หมายถึงการทองเที่ยวเพื่อทํางานอดิเรก 

เชนการวาดภาพ การเขียนนวนิยาย เปนตน 
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3.7) การทองเที่ยวเพื่อเย่ียมญาติมิตร (Visiting Friend and Relative) การทองเที่ยว

เพื่อธุรกจิ (Business) เปนการเดินทางของนักธุรกิจที่จัดเวลาบางสวนของการเดินทางหลงัจะทําธุรกจิ

เสร็จสิ้นแลว ใชเวลาในการทองเที่ยวกอนเดินทางกลบั 

4) รูปแบบวิธีการเดินทาง 

4.1) แบบเหมาจาย (Package Tour) 

4.2) แบบเบ็ดเสรจ็ (Inclusive Tour) 

4.3) แบบเปนรางวัล (Incentive Tour) 

4.4) แบบเชาเหมาลํา (Charter Tour) 

4.5) ตามอายุ 

4.6) ตามเพศ 

4.7) ตามฐานะทางสังคม 

4.8) ตามประสบการณและบทบาท 

4.8.1) The Organized Mass Tourists 

4.8.2) The Individual Mass Tourists 

4.8.3) The Explorer 

4.8.4) The Drifter 

 

2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ปุลณัช เดชมานนท (2556) ไดศึกษาเกี่ยวกับ การตัดสินใจซือ้สินคาผานสื่อเครือขายสงัคม

ออนไลนในชวงเวลาจํากัด พบวา กลุมเปาหมายลูกคาที่มรีายไดคอนขางสูงจะใหความนาเช่ือถือตอ

ผลิตภัณฑ ในปจจัยสวนประสมทางการตลาด คือสถานที่จัดจําหนาย ดังน้ันในการวางแผนการตลาดจึง

ควรใหความสําคัญกบัสถานทีจ่ัดจําหนายเปนอันดับแรกซึง่สอดคลองกบัทฤษฎีของ ณัฐ ฉันทพิริยพันธ 

(ม.ป.ป. อางใน ปุลณัช เดชมานนท, 2556) ไดศึกษาเกี่ยวกับความตองซื้อสินคาและบรกิารผานระบบ

อินเทอรเน็ตของผูใชบริการผานอินเทอรเน็ต สรุปวา ผูบริโภคมีประสบการณในการซื้อสินคาและมี

แนวโนมที่จะซื้อสินคาหรือบรกิารผานอินเทอรเน็ต โดยสวนใหญทีซ่ื้อสินคาและบริการจะเปนกลุม

นักศึกษาและกลุมคนทํางาน แลวยังพบวาปจจัยที่มผีลกับความตองการซื้อสินคาและบริการผาน

อินเทอรเน็ต ภาพลักษณของสินคาและบริการ รวมทั้งวิธีการชําระเงิน ความหลากหลายและรูปแบบ 

การนําเสนอ 

กิตติยา เดนชัย (2558) ไดศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการใชและการรบัรูขอมลูผานสือ่สังคม

ออนไลนที่มผีลตอการตัดสินใจเลอืกแหลงทองเที่ยวและสถานที่พักของนักทองเที่ยวชาวไทยในเมือง

พัทยา พบวา จากพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนที่ไดจากผลการวิจัยในครั้งน้ีนักทองเที่ยวสวน
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ใหญนิยมอานหรอืเขียนบันทึกประสบการณทองเที่ยวหรอืการใชบริการสถานทีพ่ักเชน ในเว็บไซต 

พันทิป ซึ่งการแสดงความคิดเห็นจากผูเขียนบันทึกอาจระบถึุงขอเสียหรอืมีการแสดงความคิดเห็น 

แนวโจมตีสถานทีท่องเที่ยวหรือสถานที่พักจากบุคคลที่เขาไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทานอื่น ๆ

ผูประกอบการควรใหความสําคัญตอปญหาทีจ่ะเกิดข้ึนในจุดน้ีอยางมาก เน่ืองจากผลกระทบที่เกิด

จากสือ่สงัคมออนไลนมักจะทําใหเกิดผลเสียกับช่ือเสียงขององคกรอยางรวดเร็ว ดังน้ันองคกรควรมี

ทีมงาน ผูดูแลระบบหรอืผูที่มีหนาที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดการแกไขปญหากบัสือ่สงัคมออนไลนโดยตรง

เพื่อใหเกิดความทันทวงทีในการใหคําอธิบายในเรื่องราวหรือปญหาตางๆทีเ่กิดข้ึน 

พรรณิสา บัวรา (2558) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร ทัศนคติ การตัดสินใจซื้ออาหาร

ปรุงสําเร็จพรอมทานผานสื่อสังคมออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา  

1) การเปดรับขาวสารอาหารปรงุสําเรจ็พรอมทานผานสือ่สงัคมออนไลนของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก 2) การเปดรับขาวสารมีความสัมพันธกบัทัศนคติตออาหารปรุงสําเรจ็

พรอมทานผานสื่อสังคมออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญ 3) การเปดรับ

ขาวสารมีความสมัพันธกับการตัดสินใจซื้ออาหารปรุงสําเร็จพรอมทานผานสื่อสังคมออนไลนของ

ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญ 4) ทัศนคติมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซือ้อาหาร

ปรุงสําเร็จพรอมทานผานสื่อสังคมออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญ 

Soyeon (1996) ไดศึกษาถึงความแตกตางของปจจัยที่มีอิทธิพลตาง ๆ เพื่อนํามาจัดประเภท

ของลักษณะการตัดสินใจของวัยรุน โดยใชมุมมองดานการขัดเกลาทางสังคมของผูบริโภค (Consumer 

Socialization) ในการศึกษาดานเพศ พบวา ลักษณะการตัดสินใจของวัยรุนเพศชายเกี่ยวของกับการ

ตระหนักถึงคุณภาพที่สูง ความสมบรูณแบบและการจงรกัภักดีตอตราสินคา ขณะที่การตัดสินใจของ

วัยรุนเพศหญิงเกี่ยวของกบัความตระหนักดานราคาและความคุมคาของการจาย ความบันเทงิ 

สนุกสนาน ความแปลกใหมและสิ่งที่อยูในกระแสหรอืแฟช่ัน 

ลีชัย ปญญาวงศงาม (2552) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอทิธิพลตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวใน

กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาปจจยัสําคัญ 5 ดาน คือ ปจจัยดานที่พัก ปจจัยดานอาหาร ปจจัยดานการ

บริการ ปจจัยดานแหลงทองเที่ยว และปจจัยดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม ผลการศึกษาพบวา  

1) นักทองเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นตอปจจัยทั้ง 5 ดานเรยีงลําดับจากสูงสุดไปนอยสดุไดดังน้ี  

ดานแหลงทองเที่ยวในกรงุเทพมหานคร ปจจัยดานบริการ ปจจัยดานที่พัก ปจจัยดานบรรยากาศและ

สิ่งแวดลอม และปจจัยดานอาหาร 2) นักทองเที่ยวชาวไทยรูสึกพึงพอใจตอปจจัยดาน แหลงทองเที่ยว 

มากที่สุด รองลงมาคือ ดานอาหาร ดานที่พัก ดานบริการ และดานบรรยากาศและสิง่แวดลอมตาม 

ลําดับ สรุปไดวา ปจจัยสําคัญทั้ง 5 ดานที่มีอิทธิพลตอนักทองเที่ยวชาวไทยเล็งเห็นความสําคัญและ   

พึงพอใจตอปจจัยตาง ๆ ในระดับปานกลาง 
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ศิริลักษณ โรจนกจิอํานวย (2555) ไดศึกษาเกี่ยวกับการบรหิารจัดการภาพลักษณจุดหมาย

ปลายทางของประเทศไทยในยุคเครือขายสังคม พบวา องคประกอบหลกัทีส่งผลตอการสราง

ภาพลักษณจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวไทยไดแก องคประกอบดานการจัดการเครือขายสงัคม 

องคประกอบคุณลักษณะเชิงจิตวิทยา และองคประกอบคุณลักษณะสถานทีท่องเที่ยว โดยมีปจจัย

ดานการจัดการองคความรูเปนปจจัยซึง่สงผลในเชิงบวกตอภาพลักษณจุดหมายปลายทางมากทีสุ่ด 

และรองลงมาคือ ปจจัยดานความนาเช่ือถือ และปจจัยดานการจัดการเว็บไซตตามลําดับ สําหรบั

องคประกอบคุณลักษณะเชิงจิตวิทยาประกอบดวย ปจจัยดานความรูและการปฏิสมัพันธทางสังคม 

และปจจัยดานแรงจงูใจดานพื้นฐาน สวนองคประกอบคุณลกัษณะของสถานทีท่องเที่ยวประกอบดวย

ปจจัย 6 ปจจัย ไดแก การเดินทางสะดวกสบาย สภาพภูมิอากาศและบรรยากาศที่ดี ธรรมชาติที่นา

รื่นรมย กิจกรรมที่นาสนใจ โครงสรางพื้นฐานมีความนาเช่ือถือ และวัฒนธรรมที่นาสนใจ ปจจัยยอย

ตาง ๆ เหลาน้ีลวนมีอทิธิพลตอการสรางภาพลักษณจุดหมายปลายทางที่ดีอยางมีนัยสําคัญทั้งสิ้น 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทําใหผูวิจัยมีแนวทางในการทําวิจัยและชวยให

การออกแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดมผีลตอการตัดสินใจ

เลือกซื้อโปรแกรมทองเที่ยวผานสื่อสังคมออนไลนเพื่อประโยชนและสามารถนํามาประยุกตใชในงานวิจัย 

ดังน้ัน ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีจึงมุงทีจ่ะศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมผีลตอการตัดสินใจเลือก

ซื้อโปรแกรมทองเที่ยวผานสือ่สงัคมออนไลน โดยจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ 

อายุระดับการศึกษา รายได อาชีพ และสถานภาพการสมรส จําแนกตามกระบวนการตัดสินใจ ไดแก 

การรบัรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินทางเลอืก การตัดสินใจซือ้ และการประเมินผลหลังการซือ้ 

จําแนกตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนาย 

และดานการสงเสริมการขาย 
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2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ภาพที่ 2.14: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

การตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรมทองเท่ียว

ผานสื่อสังคมออนไลน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภัณฑ 

- ราคา 

- ชองทางจัดจําหนาย 

- การสงเสรมิการขาย 

ปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตร 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได 

- สถานภาพ 



บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมผีลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรม

ทองเที่ยวผานสื่อสงัคมออนไลน ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและใชเครื่องมอืสําหรบัการ

วิจัยเพื่อกําหนดแนวทางในการวิจัย ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1.1 ประเภทของงานวิจัย 

1.2 กลุมประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

1.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1.4 การทดสอบเครื่องมือ 

1.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู 

 

3.1 ประเภทของงานวิจัย 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) ซึ่งผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูล

ในรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ 

 

3.2 กลุมประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในงานวิจัย 

กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ กลุมนักทองเที่ยวไทยที่เคยซือ้โปรแกรมทองเที่ยว

ผานสื่อสังคมออนไลน 

การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยในครั้งน้ี คือ นักทองเที่ยวชาวไทยทีเ่คยซื้อโปรแกรมทองเที่ยว

ผานสื่อสังคมออนไลน เน่ืองจากการวิจัยในครั้งน้ีไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ดังน้ันผูวิจัยจึงใช

การหาขนาดกลุมตัวอยางจากการคํานวณดวยสูตร Cochran (1953) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
 

 สูตร  n = P(1-P)(Z2) 

    e2 

 

เมื่อ   n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

P แทน คาเปอรเซ็นตที่ตองการจะสุมจากประชากรทัง้หมด (ถาไมทราบใหกําหนด  

p = 0.5) 
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       Z แทน ระดับความเช่ือมั่นทีผู่วิจัยกําหนดไวที่ 95% (มีคาเทากับ 1.96) 

       e แทน คาเปอรเซ็นตของความคลาดเคลื่อน (e = 0.5) จากการสุมตัวอยาง 

โดยคา P ตองกําหนดไมตํ่ากวา 50% ขนาดของกลุมตัวอยางจึงจะอยูในระดับที่เช่ือถือได 

(ธานินทร ศิลปจาร,ุ 2550, หนา 48) จากการแทนคา 
 

    n = (0.5)(1-0.5)(1.96) 2 

         0.05 
 

       = (0.5)(0.5)(3.8416) 

        0.025 
 

       = 0.9604 

           0.025 
 

       = 384.16 หรือ 384 คน 

 

 ดังน้ัน จากการคํานวณกลุมตัวอยางจะไดเทากบั 384 คน ผูวิจัยไดทําการสํารองไวกรณี

แบบสอบถามไมสมบูรณ จํานวน 15 คน รวมเปนจํานวนทัง้หมด 400 คน 

 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 การเกบ็รวบรวมขอมูลครัง้น้ี ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามออนไลน (Questionnaire) ที่สราง

ข้ึนมาเปนเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมขอมลูเพื่อนํามาทําการวิเคราะห โดยมีการแบงออกเปน 3 สวน 

ดังน้ี 

 สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมลูดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรสระดับการศึกษา อาชีพ รายได โดยเปนคําถามปลายปด จํานวน 

6 ขอ ดังตอไปน้ี  

เพศ  ใชระดับการวัดผลเปนประเภทนามกําหนด (Nominal Scale) 

อายุ  ใชระดับการวัดผลเปนประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

 สถานภาพ  ใชระดับการวัดผลเปนประเภทนามกําหนด (Nominal Scale) 

 ระดับการศึกษา ใชระดับการวัดผลเปนประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

 อาชีพ  ใชระดับการวัดผลเปนประเภทนามกําหนด (Nominal Scale) 

 รายไดตอเดือน ใชระดับการวัดผลเปนประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
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 สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกบัการตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรมทองเที่ยวของผูตอบ

แบบสอบถาม มี 5 ข้ันตอน ไดแกข้ันตอนการรับรูปญหา ข้ันตอนการคนหาขอมูล ข้ันตอนการ

ประเมินทางเลือก ข้ันตอนการตัดสินใจซื้อ และข้ันตอนการประเมินผลหลงัการซื้อ โดยแบบสอบถาม

เปนแบบปลายปด (Close-ended Response Questions) มีจํานวนทั้งหมด 14 ขอ ซึ่งใหผูตอบ

แบบสอบถามเลือกเพียงคําตอบเดียว 

 ซึ่งสรางแบบสอบถามแบบ Likert Scale โดยแบงเปน 5 ระดับ และมีเกณฑการใหคะแนน 

5 ระดับ ดังน้ี 

  ระดับที่ 5 หมายถึง  มากที่สุด 

  ระดับที่ 4  หมายถึง  มาก 

  ระดับที่ 3  หมายถึง  ปานกลาง 

  ระดับที่ 2  หมายถึง  นอย 

  ระดับที่ 1  หมายถึง  นอยที่สุด 
 

 การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใชระดับการวัดขอมลูประเภทอันตรภาค 

(Interval Scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลจากสูตรน้ี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2542, หนา 110) 

  ความกวางของอนัตรภาค = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

        จํานวนช้ัน 

     = 5 – 1 

        5 

     = 0.8 
 

 ซึ่งเกณฑในการแปลผลเกี่ยวกบักระบวนการตัดสินใจซื้อโปรแกรมทองเที่ยวของผูบรโิภค 

เปนดังน้ี 

  4.21 – 5.00 หมายถึง นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีความคิดเหน็ตอกระบวนการ

ตัดสินใจซือ้โปรแกรมทองเที่ยวในระดับมากทีสุ่ด 

  3.41 – 4.20 หมายถึง นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีความคิดเหน็ตอกระบวนการ

ตัดสินใจซือ้โปรแกรมทองเที่ยวในระดับมาก 

  2.61 – 3.40 หมายถึง นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีความคิดเหน็ตอกระบวนการ

ตัดสินใจซือ้โปรแกรมทองเที่ยวในระดับปานกลาง 

  1.81 – 2.60 หมายถึง นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีความคิดเหน็ตอกระบวนการ

ตัดสินใจซือ้โปรแกรมทองเที่ยวในระดับนอย 



47 

  1.00 – 1.80 หมายถึง นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีความคิดเหน็ตอกระบวนการ

ตัดสินใจซือ้โปรแกรมทองเที่ยวในระดับนอยที่สุด 

 สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดมผีลตอการตัดสินใจ

เลือกซื้อโปรแกรมทองเที่ยวผานสื่อสังคมออนไลนในแตละตัว จําแนกตามแนวคิดสวนประสม

การตลาด 4Ps จํานวนทั้งหมด 15 ขอ 

 โดยที่วัดระดับความสําคัญของนักทองเที่ยวชาวไทย แบงออกเปน 4 ดาน ดังน้ี 

  ดานที่ 1 ผลิตภัณฑ 

  ดานที่ 2 ราคา 

  ดานที่ 3 ชองทางการจําหนาย 

  ดานที่ 4 การสงเสริมการขาย 

 โดยแบงระดับความสําคัญเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 

  ความสําคัญมากทีสุ่ด คะแนนเทากับ 5 

  ความสําคัญมาก  คะแนนเทากับ 4 

  ความสําคัญปานกลาง คะแนนเทากับ 3 

  ความสําคัญนอย  คะแนนเทากับ 2 

  ความสําคัญนอยทีสุ่ด คะแนนเทากับ 1 
 

ทั้งน้ี สําหรับคําถามเชิงลบ ผูวิจัยจะทําการปรบั Scale ใหเปนคําถามเชิงบวกกอนนําไป

วิเคราะหตอไป โดยมีการแบงเกณฑการแปลผล ดังน้ี 
 

 ความกวางของอัตราภาคช้ัน = (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด) 

         จํานวนช้ัน 

     = 5 – 1 

   5 

     = 0.80 

 

  4.21 – 5.00 หมายถึง  ความสําคัญมากทีสุ่ด 

  3.41 – 4.20 หมายถึง  ความสําคัญมาก 

  2.61 – 3.40 หมายถึง  ความสําคัญปานกลาง 

  1.81 – 2.60 หมายถึง  ความสําคัญนอย 

  1.00 – 1.80 หมายถึง  ความสําคัญนอยทีสุ่ด 
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3.4 การทดสอบเครื่องมือ 

 3.4.1 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามสรางข้ึนใหอาจารยทีป่รกึษาและผูเช่ียวชาญตรวจสอบความ

ถูกตองของเน้ือหา (Content Validity)  

3.4.2 ผูวิจัยไดนําเครื่องมือในการทดสอบคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามหรือทีเ่รียกวา 

Index of Item Objective Congruence: IOC โดยเมื่อการทําแบบสอบถามผูวิจัยไดนํา

แบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒทิั้ง 3 ทาน ทําการตรวจสอบเน้ือหาที่ครอบคลมุเกี่ยวกับการตัดสินใจ

เลือกซื้อโปรแกรมทองเที่ยวผานสื่อออนไลนของนักทองเที่ยวชาวไทยซึ่งมีเกณฑในการทดสอบ

เครื่องมือดังน้ี 

การแปลความหมายของคะแนนที่ได 

คา +1 สอดคลอง 

คา 0 ไมแนใจ 

คา -1 ไมสอดคลอง 
 

 ทั้งน้ีผูวิจัยเลือกขอคําถามทีม่คีา IOC มากกวา 0.5 จากผูเช่ียวชาญทั้ง 3 ทาน ซึ่งได

ตรวจสอบแบบสอบถามแลวเห็นวาแบบสอบถามทกุขอทีผู่วิจัยสรางข้ึนน้ันมีความเที่ยงตรงของเน้ือหา 

ครอบคลมุในแตละดานและครอบคลมุวัตถุประสงคของการวิจัยดีแลว 

 3.4.3 การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ผูวิจัยจะหาความเช่ือมั่นโดยการนํา

แบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดสอบ (Try Out) เพื่อหาคาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติหาคาความเช่ือมั่น และนําแบบสอบถามไปใชในการดําเนินการตอไป 

 

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอมลู 

 สําหรับงานวิจัยน้ีมี 2 แหลงสําคัญ คือ 

1) การเกบ็ขอมลูแบบปฐมภูมิ เปนการเก็บขอมลูแบบกลุมตัวอยางที่ไดจากแบบสอบถาม

ออนไลนจากนักทองเที่ยวที่ตัดสินใจซื้อโปรแกรมทองเที่ยวจากการหาขอมูลผานสื่อสงัคมออนไลน 

และมีการรวบรวมขอมลู และทําการตรวจสอบความถูกตอง เพื่อนําไปวิเคราะหขอมลูตามข้ันตอน

ตอไป 

2) การเกบ็ขอมลูแบบทุติยภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทฤษฎี แนวคิดตาง ๆ 

รวมไปถึงเอกสารทางวิชาการ และขอมลูที่ไดจากอนิเทอรเน็ต 



49 

3.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมลู มีวิธีดังตอไปน้ี 

1) การวิเคราะหขอมลูเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

1.1)  การใชตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) แสดงผลเปนคารอยละ 

(Percentage) เพื่ออธิบายขอมูลเกี่ยวกบัปจจัยดานประชากรศาสตร ในแบบสอบถามตอนที่ 1 ไดแก 

เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

1.2)  การใชสถิติคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนคามาตรฐาน (Standard 

Deviation) เพื่ออธิบายขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธตอกระบวนการตัดสินใจซื้อโปรแกรมทองเที่ยวใน

คําถามสวนที่ 2 และการเปรียบเทียบความแตกตางกับเกี่ยวปจจัยสวนประสมทางการตลาดของสื่อ

สังคมออนไลนทีม่ีอิทธิพลการตัดสินใจเลอืกซื้อโปรแกรมทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทย ในคําถาม

สวนที่ 3 ไดแก สวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จําหนาย และดานการสงเสรมิการตลาดการแปรคาลําดับความสําคัญของกลุมตัวอยางตอปจจัยสวน

ประสมการตลาดมีการกําหนดการใหคะแนนดังน้ี 

คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง  ระดับความสําคัญมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50  หมายถึง  ระดับความสําคัญมาก 

คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50  หมายถึง  ระดับความสําคัญปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50  หมายถึง  ระดับความสําคัญนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50  หมายถึง  ระดับความสําคัญนอยทีสุ่ด 

2) การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

2.1) คาสถิติ t-test เปนการใชทดสอบเพื่อหาคาความตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุม

ตัวอยาง 2 กลุม เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 1.1 ในดานความแตกตางระหวางเพศกับการตัดสินใจ

เลือกซื้อโปรแกรมทองเที่ยวจากสื่อสังคมออนไลน  

2.2) คาสถิติ One-Way Anova ใชทดสอบคา f-test โดยใชเปรียบเทียบกลุมตัว

แปรอสิระที่มีมากกวา 3 กลุมข้ึนไป เพื่อทดสอบสมมติฐานในดานความแตกตางระหวาง อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดตอเดือนของนักทองเที่ยวที่ตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรม

ทองเที่ยวผานสื่อสงัคมออนไลน 

2.3) คาสถิติ Pearson Chi–square ใชทดสอบความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปร 

ที่มีมาตรฐานวัดตัวแปรในระดับ Nominal หรือ Ordinal หรือเปนตัวแปรเชิงกลุม เพื่อทดสอบ

สมมติฐานในดานของกระบวนการตัดสินใจ ซึง่อยางนอยมี 1 ตัว ที่มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ

ตอการตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรมทองเที่ยวผานสื่อสังคมออนไลน 
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2.4) คาสถิติ Multiple Regression Analysis เปนการวิเคราะหการเปรียบเทียบ

และวิเคราะหความสมัพันธของขอมลูที ่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษา โดยนําขอมูลทีไดจากกลุม

ตัวอยางอางอิงมาอธิบายคุณลักษณะของประชากรโดยใชการทดสอบจากโปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป 

 



(ตารางมีตอ) 

บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมผีลตอการตัดสินใจเลอืกซือ้

โปรแกรมทองเที่ยวผานสื่อสังคมออนไลน” โดยในการวิเคราะหขอมลูและการแปลผลความหมายของ

ผลวิเคราะหขอมูล ไดแบงเปนขอมูลทั่วไปเกี่ยวกบัแบบสอบถาม ประกอบดวยเพศ อายุ สถานภาพ 

กาศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยแจกแจงความถ่ี และคารอยละดังตอไปน้ี 
 

4.1 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมลู 

 แบบสอบถามที่ใชในการวิจัยมจีํานวน 400 ตัวอยาง ซึ่งการนําเสนอแบงออกเปน 3 สวน 

 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมลูทั่วไปของประชากร 

 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมลูเกี่ยวกบัปจจัยสวนประสมทางการตลาดและกระบวนการตัดสินใจ 

 สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของประชากร 

 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

โดยแจกแจงความถ่ี และคารอยละ ดังรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

ตารางที่ 4.1: แสดงความถ่ีและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม ดานประชากรศาสตร 
 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

ชาย 165 41.15 

หญิง 236 58.85 

รวม 401 100.00 

2. อาย ุ   

อายุตํ่ากวา 20 ป 45 11.22 

อายุ 21-30 ป 261 65.09 

อายุ 31-40 ป 78 19.45 

อายุมากกวา 40 ป 17 4.24 

รวม 401 100.00 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ): แสดงความถ่ีและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม ดานประชากรศาสตร 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

3. สถานภาพ   

โสด 287 71.57 

สมรส 101 25.19 

อื่น ๆ 13 3.24 

รวม 401 100.00 

4. การศึกษา   

ตํ่ากวาปริญญาตร ี 47 11.7 

ปริญญาตร ี 296 73.8 

สูงกวาปริญญาตร ี 58 14.5 

รวม 401 100.00 

5. อาชีพ   

นักเรียน นักศึกษา 121 30.17 

ขาราชการ 76 18.95 

พนักงานบริษัทเอกชน 128 31.92 

ธุรกิจสวนตัว 65 16.21 

อื่น ๆ 11 2.74 

รวม 401 100.00 

6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน   

ตํ่ากวา 10,000 บาท 96 23.94 

10,000-20,000 บาท 94 23.44 

20,000-30,000 บาท 145 36.16 

มากกวา 30,000 บาท 66 16.46 

รวม 401 100.00 

  

 จากตารางที่ 4.1 แสดงขอมลูของผูตอบแบบสอบถาม 6 ดาน คือ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ของผูตอบแบบจํานวนทั้งสิ้น 401 คน จําแนก

รายละเอียดแตละดาน ดังน้ี  
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 เพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญงิ 236 คน คิดเปนรอยละ 58.85  

และเพศชาย จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 41.15  

 อายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมอีายุ 21-30 ป จํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 

65.09 อายุ 31-40 ป จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 19.45 อายุตํ่ากวา 20 ป จํานวน 45 คน  

คิดเปนรอยละ 11.22 และอายุมากกวา 40 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.24  

 สถานภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มสีถานภาพโสด 287 คน คิดเปนรอยละ 

71.57 สถานภาพสมรส 101 คน คิดเปนรอยละ 25.19 และสถานภาพอื่น ๆ 13 คน คิดเปนรอยละ 

3.24  

 ระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมรีะดับการศึกษา ปรญิญาตรี 296 คน      

คิดเปนรอยละ 73.8 สูงกวาปรญิญาตรี 58 คน คิดเปนรอยละ 14.5 และตํ่ากวาปริญญาตรี 47 คน 

คิดเปนรอยละ 11.7  

 อาชีพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 128 คน 

คิดเปนรอยละ 31.92 เปนนักเรียน นักศึกษา 121 คน คิดเปนรอยละ 30.17 ประกอบอาชีพ

ขาราชการ 76 คน คิดเปนรอยละ 18.95 ธุรกิจสวนตัว 65 คน คิดเปนรอยละ 16.21  และอื่น ๆ  

11 คน คิดเปนรอยละ 2.74  

 รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมรีายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,000-

30,000 บาท 145 คน คิดเปนรอยละ 36.16 รายไดตํ่ากวา 10,000 บาท 96 คน คิดเปนรอยละ 

23.94 รายได 10,000-20,000 บาท 94 คน คิดเปนรอยละ 23.44 และรายไดมากกวา 30,000 บาท 

66 คน คิดเปนรอยละ 16.46 

 

 สวนท่ี 2 การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดและกระบวนการตัดสินใจ  

 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา  

ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ 

ไดแก ดานการรับรูปญหา ดานการคนหาขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ และ

ดานการประเมินผลหลังการซื้อ โดยแจกแจงจํานวน และคารอยละดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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ตารางที่ 4.2: แสดงคาความถ่ี คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม                                              

ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (ดานผลิตภัณฑ)  

 

ดานผลิตภัณฑ 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

X̅ S.D แปลผล อันดับ 

ภาพประกอบทีอ่ยูในสื่อสังคม

ออนไลนที่ทานเลอืกมีความ

สวยงาม 

3.73 1.099 มาก 1 

ขอมูลจากสือ่สงัคมออนไลน 

ที่ทานเลือกมีความนาเช่ือถือ 

3.56 1.083 มาก 3 

ขอมูลจากสือ่สงัคมออนไลน 

ที่ทานเลือกมีขอมูลครบตาม 

ที่ทานตองการ 

3.59 1.092 มาก 2 

โปรแกรมทองเที่ยวจากสื่อ

สังคมออนไลนทีท่านเลือกมี

ความหลากหลาย 

3.52 1.054 มาก 4 

รวม 3.60 1.082 มาก  

  

จากตารางที่ 4.2 แสดงความถ่ี คารอยละและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานขอมลูเกี่ยวกบั

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (ดานผลิตภัณฑ) พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกบั

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (ดานผลิตภัณฑ) โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.60 เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมรีะดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากทีสุ่ดไปหาคานอยที่สุดดังน้ี ภาพประกอบที่

อยูในสื่อสงัคมออนไลนที่ทานเลอืกมีความสวยงาม มีคาเฉลีย่ 3.73 (S.D = 1.099) ขอมูลจากสื่อ

สังคมออนไลนทีท่านเลือกมีขอมูลครบตามที่ทานตองการ มคีาเฉลี่ย 3.56 (S.D = 1.083) ขอมูลจาก

สื่อสงัคมออนไลนที่ทานเลอืกมีความนาเช่ือถือ มีคาเฉลี่ย 3.59 (S.D = 1.092) โปรแกรมทองเที่ยว

จากสือ่สงัคมออนไลนที่ทานเลือกมีความหลากหลาย มีคาเฉลี่ย 3.52 (S.D = 1.054) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.3: แสดงคาความถ่ี คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม                                              

ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (ดานราคา)  

 

ดานราคา 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

X̅ S.D แปลผล อันดับ 

สื่อสงัคมออนไลนที่ทานเลอืก 

มีราคารวมคาใชจายตลอด

การเดินทาง (ไมมีคาใชจาย

แอบแฝง) 

3.53 1.102 มาก 3 

สื่อสงัคมออนไลนที่ทานเลอืก 

มีราคาที่เหมาะสมกับรายการ

นําเที่ยว 

3.60 1.061 มาก 1 

สื่อสงัคมออนไลนที่ทานเลอืก 

แสดงรายละเอียดราคาของ

โปรแกรมทองเที่ยวอยาง

ชัดเจน 

3.55 1.130 มาก 2 

สื่อสงัคมออนไลนที่ทานเลอืก 

มีราคาตํ่ากวาผูใหบรกิารราย

อื่น 

3.52 1.013 มาก 4 

รวม 3.55 1.077 มาก  

  

 จากตารางที่ 4.3 แสดงความถ่ี คารอยละและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานขอมลูเกี่ยวกบัปจจัย

สวนประสมทางการตลาด (ดานราคา) ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด (ดานราคา) โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลีย่ 3.55 เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบัปจจัยสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับมาก โดย

เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากที่สุดไปหาคานอยทีสุ่ดดังน้ี สื่อสงัคมออนไลนที่ทานเลือก มรีาคาที่เหมาะสม

กับรายการนําเที่ยว มีคาเฉลี่ย 3.6 (S.D = 1.06) สื่อสงัคมออนไลนที่ทานเลือก แสดงรายละเอียดราคา

ของโปรแกรมทองเที่ยวอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.55 (S.D = 1.13) สื่อสังคมออนไลนทีท่านเลือก มี

ราคารวมคาใชจายตลอดการเดินทาง (ไมมีคาใชจายแอบแฝง) มีคาเฉลี่ย 3.53 (S.D = 1.102) สื่อสังคม

ออนไลนที่ทานเลอืก มีราคาตํ่ากวาผูใหบริการรายอื่น มีคาเฉลี่ย 3.51 (S.D = 1.01) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.4: แสดงคาความถ่ี คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม                                              

ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (ดานชองทางการจัดจําหนาย)  

 

ดานชองทาง 

การจัดจําหนาย 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

X̅ S.D แปลผล อันดับ 

สื่อสงัคมออนไลนที่ทานเลอืก

มีการชําระเงินหลายชองทาง 

เชน การโอนเงินผานธนาคาร 

ใชบัตรเครดิต 

3.58 1.097 มาก 2 

สื่อสงัคมออนไลนที่ทานเลอืก 

มีรายการนําเที่ยวใหเลอืก

อยางเพียงพอตอความ

ตองการของผูใชบริการ 

3.50 1.093 มาก 3 

สื่อสงัคมออนไลนที่ทานเลอืก

อยูในอันดับตน ๆ ของ 

Search Engine 

3.42 1.084 มาก 4 

สื่อสงัคมออนไลนที่ทานเลอืก

มีความสะดวกสบายในการ

ชําระเงินผานระบบ

อินเทอรเน็ต 

3.63 1.044 มาก 1 

รวม 3.53 1.080 มาก  

  

จากตารางที่ 4.4 แสดงความถ่ี คารอยละและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานขอมลูเกี่ยวกบัปจจัย

สวนประสมทางการตลาด (ดานชองทางการจัดจําหนาย) ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกบั

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (ดานชองทางการจัดจําหนาย) โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 

3.53 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากที่สุดไปหาคานอยทีสุ่ดดังน้ี สื่อ

สังคมออนไลนทีท่านเลือกมีความสะดวกสบายในการชําระเงินผานระบบอินเทอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 3.6 

(S.D = 1.043) สื่อสงัคมออนไลนที่ทานเลือกมีการชําระเงินหลายชองทาง เชน การโอนเงินผาน

ธนาคาร ใชบัตรเครดิต มีคาเฉลี่ย 3.58 (S.D = 1.097) สื่อสงัคมออนไลนที่ทานเลือก มรีายการนํา
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เที่ยวใหเลือกอยางเพียงพอตอความตองการของผูใชบรกิาร มีคาเฉลี่ย 3.5 (S.D = 1.093) สื่อสงัคม

ออนไลนที่ทานเลอืกอยูในอันดับตน ๆ ของ Search Engine มีคาเฉลี่ย 3.421 (S.D = 1.084) 

ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.5: แสดงคาความถ่ี คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม                                              

ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (ดานการสงเสริมการตลาด) 

  

ดานการสงเสริมการตลาด 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

X̅ S.D แปลผล อันดับ 

สื่อสงัคมออนไลนที่ทานเลอืก

มีการจัดกิจกรรมสงเสริม 

การขายอยางสม่ําเสมอ  

(เชน ลดราคา แจกของ)  

ในการซื้อโปรแกรมทองเที่ยว 

3.48 1.025 มาก 2 

สื่อสงัคมออนไลนที่ทานเลอืก

มีการแจงขาวสารแกลูกคา

เกี่ยวกับรายละเอียดโปรแกรม

ทองเที่ยวใหม ๆ อยูเสมอ 

3.64 1.040 มาก 1 

รวม 3.56 1.033 มาก  

  

จากตารางที่ 4.5 แสดงความถ่ี คารอยละและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานขอมลูเกี่ยวกบัปจจัย

สวนประสมทางการตลาด (ดานการสงเสรมิการขาย) ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย

สวนประสมทางการตลาด (ดานการสงเสรมิการขาย) โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.56  

เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมรีะดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากที่สุดไปหาคานอยทีสุ่ดดังน้ี สื่อสังคม

ออนไลนที่ทานเลอืกมกีารแจงขาวสารแกลูกคาเกี่ยวกับรายละเอียดโปรแกรมทองเที่ยวใหม ๆ อยูเสมอ 

มีคาเฉลี่ย 3.64 (S.D = 1.04) สื่อสงัคมออนไลนที่ทานเลอืกมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยาง

สม่ําเสมอ (เชน ลดราคา แจกของ) ในการซื้อโปรแกรมทองเที่ยว มีคาเฉลี่ย 3.48 (S.D = 1.025) 

ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.6: ขอมูลคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มผีลตอ

กระบวนการตัดสินใจโดยรวม 
 

ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 

กระบวนการตัดสินใจ 

คาเฉลีย่ S.D แปลผล 

ดานผลิตภัณฑ 3.60 1.082 มาก 

ดานราคา 3.55 1.077 มาก 

ดานชองทางจัดจําหนาย 3.53 1.080 มาก 

ดานการสงเสรมิการขาย 3.56 1.033 มาก 

รวม 3.56 1.068 มาก 

 

จากตารางที ่4.6 พบวา ในภาพรวมปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีความคิดเห็นโดยรวมอยู

ในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 และเมื่อพจิารณารายขอพบวาดานผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 

3.60 รองลงมาคือดานการสงเสริมการขายมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 ตอมา คือดานราคา มีคาเฉลี่ยเทากบั 

3.55 และดานชองทางจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.7: แสดงคาความถ่ี คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม                                            

ดานขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ (ดานการรับรูปญหา)  
 

ดานการรบัรูปญหา 
กระบวนการตัดสินใจ 

X̅ S.D แปลผล อันดับ 

ทานมีความตองการเดินทาง

เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศทีจ่ําเจ 

ในชีวิตประจําวัน 

3.60 

 

1.13 

 

มาก 

 

2 

 

ทานมีความตองการเดินทาง 

เพื่อช่ืนชมความงดงามของ 

สถานที่ทองเที่ยวและสถานทีพ่ัก 

3.72 

 

1.097 

 

มาก 

 

 

1 

 

ทานมีความตองการเดินทาง

เพื่อทองเที่ยวตามกระแสที่

สังคมกําลังนิยม 

3.22 

 

1.125 

 

ปานกลาง 

 

 

3 

 

รวม 3.51  มาก  
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 จากตารางที่ 4.7 แสดงความถ่ี คารอยละและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานขอมลูเกี่ยวกบั

กระบวนการตัดสินใจ (ดานการรับรูปญหา) พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการ

ตัดสินใจโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.51 เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ระดับความ

คิดเห็นเกีย่วกับการตัดสินใจอยูในระดับมาก และระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมาก

ที่สุดไปหาคานอยที่สุดดังน้ี นักทองเที่ยวมีความตองการเดินทางเพือ่ช่ืนชมความงดงามของสถานที่

ทองเที่ยวและสถานที่พัก มีคาเฉลี่ย 3.72 (S.D = 1.097) นักทองเที่ยวมีความตองการเดินทางเพื่อ

เปลี่ยนบรรยากาศทีจ่ําเจในชีวิตประจําวัน มีคาเฉลี่ย 3.60 (S.D = 1.13) นักทองเที่ยวมีความตองการ

เดินทางเพื่อทองเที่ยวตามกระแสทีส่ังคมกําลงันิยม มีคาเฉลีย่ 3.22 (S.D = 1.125) ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.8: แสดงคาความถ่ี คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม                                              

ดานขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ (ดานการคนหาขอมูล)  
 

ดานการคนหาขอมลู 
กระบวนการตัดสินใจ 

X̅ S.D แปลผล อันดับ 

กอนทานซื้อโปรแกรมทองเที่ยว

ทานไดรับขอมลูของสถานที่

ทองเที่ยวหรือสถานทีพ่ักผาน

การสอบถามขอมลูจากเพือ่นที่

แชรมาในสังคมออนไลนของ

ทาน 

3.47 1.084 มาก 2 

กอนทานซื้อโปรแกรมทองเที่ยว 

ทานไดรับชมความสวยงามของ

สถานที่ทองเที่ยวหรือสถานที่พกั

จากภาพและวีดีโอผานการแชร

จากสงัคมออนไลน เชน เฟสบุค 

หรืออินสตาแกรม  

3.56 1.098 มาก 1 

กอนทานซื้อโปรแกรมทองเที่ยว 

ทานคํานึงถึงประสบการณการ

ซื้อโปรแกรมทองเที่ยวในอดีต

จากสือ่ออนไลนที่เคยซือ้ 

3.36 1.075 ปานกลาง 3 

รวม 3.46  ปานกลาง  
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จากตารางที่ 4.8 แสดงความถ่ี คารอยละและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานขอมลูเกี่ยวกบั

กระบวนการตัดสินใจ (ดานการคนหาขอมลู) พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ตัดสินใจ (ดานการคนหาขอมลู) โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.46 เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจอยูในระดับมาก และ

ระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากทีสุ่ดไปหาคานอยที่สุดดังน้ี กอนทานซื้อโปรแกรม

ทองเที่ยว ทานไดรับชมความสวยงามของสถานที่ทองเที่ยวหรือสถานที่พักจากภาพและวีดีโอผานการ

แชรจากสงัคมออนไลน เชน เฟสบุค หรอือินสตาแกรม มีคาเฉลี่ย 3.56 (S.D = 1.098) กอนทานซื้อ

โปรแกรมทองเที่ยวทานไดรบัขอมลูของสถานที่ทองเที่ยวหรอืสถานที่พัก ผานการสอบถามขอมลูจาก

เพื่อนที่แชรมาในสังคมออนไลนของทาน มีคาเฉลี่ย 3.47 (S.D = 1.084) กอนทานซื้อโปรแกรม

ทองเที่ยว ทานคํานึงถึงประสบการณการซื้อโปรแกรมทองเที่ยวในอดีตจากสือ่ออนไลนที่เคยซือ้  

มีคาเฉลี่ย 3.36 (S.D = 1.075) ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.9: แสดงคาความถ่ี คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม                                              

ดานขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ (ดานการประเมินผลทางเลอืก) 
 

ดานการประเมนิผลทางเลือก 
กระบวนการตัดสินใจ 

X̅ S.D แปลผล อันดับ 

ขอมูลของการประชาสัมพันธ

ของเว็บไซตมกีารปรบัเปลี่ยน

ขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ 

3.58 0.999 มาก 1 

ผูดูแลระบบของเว็บไซตน้ัน  

มีการโตตอบสือ่สารและให

ขอมูลกบัผูบรโิภคอยาง

สม่ําเสมอ 

3.57 1.03 มาก 2 

การจัดกจิกรรมการประกวด

ภาพถายและวีดีโอของสถานที่

ทองเที่ยวหรือสถานทีพ่ักผาน

สื่อสงัคมออนไลนสงเสรมิให

ทานเลอืกซื้อโปรแกรม

ทองเที่ยว 

3.40 1.056 ปานกลาง 3 

รวม 3.51  มาก  
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 จากตารางที่ 4.9 แสดงความถ่ี คารอยละและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานขอมลูเกี่ยวกบั

กระบวนการตัดสินใจ (ดานการประเมินผลทางเลอืก) พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับการตัดสินใจ (ดานการประเมินผลทางเลอืก) โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.51 

เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมรีะดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจอยูใน

ระดับมาก และระดับปานกลาง โดยเรยีงลําดับจากคาเฉลี่ยมากที่สุดไปหาคานอยทีสุ่ดดังน้ี ขอมลูของ

การประชาสมัพันธของเว็บไซตมีการปรับเปลี่ยนขอมลูใหทันสมัยอยูเสมอ มีคาเฉลี่ย 3.58 (S.D = 

0.999) ผูดูแลระบบของเว็บไซตน้ัน มกีารโตตอบสือ่สารและใหขอมูลกับผูบริโภคอยางสม่ําเสมอ  

มีคาเฉลี่ย 3.57 (S.D = 1.03) การจัดกจิกรรมการประกวดภาพถายและวีดีโอของสถานทีท่องเที่ยว

หรือสถานที่พักผานสื่อสงัคมออนไลนสงเสรมิใหทานเลอืกซือ้โปรแกรมทองเที่ยว มีคาเฉลี่ย 3.40  

(S.D = 1.056) ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.10: แสดงคาความถ่ี คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม                                              

ดานขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ (ดานการตัดสินใจซื้อ)  

 

ดานการตัดสินใจซื้อ 
กระบวนการตัดสินใจ 

X̅ S.D แปลผล อันดับ 

ทานตัดสินใจซื้อโปรแกรม

ทองเที่ยวจากภาพลักษณของ

สื่อสงัคมออนไลนที่มีช่ือเสียง

เปนที่ยอมรบั 

3.45 1.043 ปานกลาง 1 

ทานตัดสินใจซื้อโปรแกรม

ทองเที่ยวเพราะมีชองทาง

ชําระเงินไดหลายวิธี เชน

ชําระผานบัตรเครดิต เปนตน 

3.42 1.050 ปานกลาง 2 

รวม 3.44  ปานกลาง  

  

จากตารางที่ 4.10 แสดงความถ่ี คารอยละและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานขอมลูเกี่ยวกบั

กระบวนการตัดสินใจ (ดานการตัดสินใจซื้อ) พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ตัดสินใจ (ดานการตัดสินใจซื้อ) โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.44 เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง 



62 

 

โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากที่สุดไปหาคานอยทีสุ่ดดังน้ี ทานตัดสินใจซื้อโปรแกรมทองเที่ยวจาก

ภาพลักษณของสือ่สงัคมออนไลนที่มีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับ มคีาเฉลี่ย 3.45 (S.D = 1.043) ทาน

ตัดสินใจซือ้โปรแกรมทองเที่ยวเพราะมีชองทางชําระเงินไดหลายวิธี เชนชําระผานบัตรเครดิต เปนตน 

มีคาเฉลี่ย 3.42 (S.D = 1.050) ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.11: แสดงคาความถ่ี คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม                                              

ดานขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ (ดานพฤติกรรมภายหลงัการซื้อ)  

 

ดานพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
กระบวนการตัดสินใจ 

คาเฉลีย่ S.D แปลผล อันดับ 

หากทานมีความพงึพอใจตอ

โปรแกรมทองเที่ยวที่ซือ้ไปทาน

จะกลับมาซื้อโปรแกรมทองเที่ยว

ผานสื่อออนไลนเดิมอีกครั้ง 

3.61 1.052 มาก 1 

หากทานมีความพงึพอใจตอ

โปรแกรมทองเที่ยวที่ซือ้ไป  

ทานจะแนะนําใหเพื่อนหรอืคน

ใกลชิดซื้อโปรแกรมทองเที่ยว

ผานสื่อออนไลนน้ัน 

3.57 1.032 มาก 2 

 

 

 

รวม 3.59  มาก  

  

จากตารางที่ 4.11 แสดงความถ่ี คารอยละและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานขอมลูเกี่ยวกบั

กระบวนการตัดสินใจ (ดานพฤติกรรมภายหลังการซื้อ) พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับการตัดสินใจ (ดานพฤติกรรมภายหลังการซื้อ) โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.59 

เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบัการตัดสินใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยู

ที่ 3.57 – 3.61 โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากทีสุ่ดไปหาคานอยที่สุดดังน้ี หากทานมีความพงึพอใจ

ตอโปรแกรมทองเที่ยวทีซ่ื้อไปทานจะกลับมาซื้อโปรแกรมทองเที่ยวผานสื่อออนไลนเดิมอีกครั้ง มี

คาเฉลี่ย 3.61 (S.D = 1.052) หากทานมีความพึงพอใจตอโปรแกรมทองเที่ยวที่ซื้อไป ทานจะแนะนํา

ใหเพื่อนหรอืคนใกลชิดซื้อโปรแกรมทองเที่ยวผานสื่อออนไลนน้ัน มีคาเฉลี่ย 3.57 (S.D = 1.032) 

ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.12: ขอมูลคาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน การตัดสินใจซื้อทีม่ผีลตอโปรแกรม

ทองเที่ยวโดยรวม 

 

การตัดสินใจซื้อท่ีมีผลตอ

โปรแกรมทองเท่ียว 

กระบวนการตัดสินใจ 

คาเฉลีย่ S.D แปลผล 

ดานการรบัรูปญหา 3.51 0.816 มาก 

ดานการคนหาขอมลู 3.46 0.807 ปานกลาง 

ดานการประเมินทางเลอืก 3.51 0.749 มาก 

ดานการตัดสินใจซื้อ 3.44 0.897 ปานกลาง 

ดานการประเมินผลหลังการซื้อ 3.59 0.902 มาก 

รวม 3.50 0.834 ปานกลาง 

  

จากตารางที ่4.12 พบวา ในภาพรวมการตัดสินใจที่มผีลตอโปรแกรมทองเที่ยว มีความคิดเห็น

อยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 และเมื่อพจิารณารายขอพบวาดานการประเมินผลหลัง

การซื้อมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.59 รองลงมาคือดานการรบัรูปญหามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 ตอมา คือ

ดานการประเมิลทางเลือก มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.51 ตอมา คือ ดานการคนหาขอมูล มีคาเฉลี่ยเทากบั 

3.46 และดานการตัดสินใจซื้อมีคานอยสุดเทากบั 3.44 ตามลําดับ 

 

 สวนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่ตางกันมรีะดับความคิดเห็นตอกระบวนการ

ตัดสินใจตางกัน 

 H0: กลุมตัวอยางที่มเีพศตางกันมีระดับความคิดเห็นตอกระบวนการตัดสินใจไมตางกัน 

 H1: กลุมตัวอยางที่มเีพศตางกันมีระดับความคิดเห็นตอกระบวนการตัดสินใจที่แตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.13: ปจจัยดานประชากรศาสตรที่ตางกันมรีะดับความคิดเห็นตอกระบวนการตัดสินใจ

ตางกัน จําแนกตามเพศ 

 

T-TEST FOR EQUALITY 

ขอมูลเก่ียวกับ 

กระบวนการตัดสินใจ 
เพศ n Mean S.D t Sig 

ดานการรบัรูปญหา ชาย 165 3.46 0.819 -1.061 0.289 

หญิง 236 3.55 0.814 

ดานการคนหาขอมลู ชาย 165 3.39 0.778 -1.492 0.137 

หญิง 236 3.51 0.825 

ดานการประเมินทางเลอืก ชาย 165 3.47 0.762 -0.930 0.353 

หญิง 236 3.54 0.740 

ดานการตัดสินใจซื้อ ชาย 165 3.42 0.902 -0.203 0.839 

หญิง 236 3.44 0.896 

ดานการประเมินผล 

หลงัการซื้อ 

ชาย 165 3.48 0.947 -2.049* 0.041* 

หญิง 236 3.67 0.862 

  

จากตารางที่ 4.13 การวิเคราะหการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่

มีเพศตางกันโดยใชสถิติ Independent Samples t- test ในการทดสอบพบวา ดานการประเมินผล

หลงัการซื้อมีคาเทากับ 0.041 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวายอมรับสมมติฐานหลัก (H1) และปฏิเสธ

สมมติฐานรอง (H0) หมายความวา กลุมตัวอยางที่มีเพศที่แตกตางกันมรีะดับความคิดเห็นตอกระบวน 

การตัดสินใจแตกตางกันในดานการประเมินผลหลงัการซื้ออยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 โดยกลุมตัวอยางที่

มีเพศแตกตางกนัมีระดับความคิดเห็นตอกระบวนการตัดสินใจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่ 0.05 

ไดแก ดานการรับรูปญหามคีาเทากบั 0.289 ดานการคนหาขอมูลมีคาเทากบั 0.137 ดานการประเมิน

ทางเลือกมีคาเทากบั 0.353 และดานการตัดสินใจซื้อมีคาเทากับ 0.839   
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ตารางที่ 4.14: แสดงขอมูลการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีระดับความคิดเห็น

ตอกระบวนการตัดสินใจ จําแนกตามอายุ 

 

กระบวนการ

ตัดสินใจ 

แหลงความ

แปรปรวน 

ss 

 

df 

 

MS 

 

F 

 

Sig 

 

ดานการรบัรูปญหา ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2.064 

264.587 

266.651 

3 

397 

400 

.688 

.666 

1.032 0.378 

ดานการคนหาขอมลู ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

6.732 

254.081 

260.812 

3 

397 

400 

2.244 

.640 

3.506* 0.015* 

ดานการประเมิน

ทางเลือก 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

.042 

224.346 

224.387 

3 

397 

400 

.014 

.565 

0.025 

 

0.995 

ดานการตัดสินใจซื้อ ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

4.008 

317.806 

321.814 

3 

397 

400 

1.336 

.801 

1.669 0.173 

ดานการประเมินผล

หลงัการซื้อ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

5.148 

320.095 

325.243 

3 

397 

400 

1.716 

.806 

2.128 0.096 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 

 ผลจากตารางที่ 4.14 การทดสอบสมมติฐานดวยคา F-TEST (One-way ANOVA) โดยการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับความเช่ือมั่น 95% พบวา ดานการคนหาขอมูลมีคาเทากบั 

0.015 ซึ่งนอยวา 0.05 แสดงวายอมรบัสมมติฐานหลกั (H1) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H0) หมายความ

วา กลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกันมรีะดับความคิดเห็นตอกระบวนการตัดสินใจแตกตางกันในดาน 

การคนหาขอมลูอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 โดยกลุมตัวอยางทีม่ีอายุแตกตางกันมรีะดับความคิดเห็นตอ

กระบวนการตัดสินใจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่ 0.05 ไดแก ดานการรับรูปญหามีคา เทากับ 

0.378 ดานการประเมินทางเลือกมีคาเทากบั 0.993 ดานการตัดสินใจซื้อมีคาเทากบั 0.173 และดาน

การประเมินผลหลงัการซื้อมีคาเทากับ 0.096 
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ตารางที่ 4.15: แสดงขอมูลการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีระดับความ

คิดเห็นตอกระบวนการตัดสินใจ จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

กระบวนการ

ตัดสินใจ 

แหลงความ

แปรปรวน 

ss 

 

df 

 

MS 

 

F 

 

Sig 

 

ดานการรบัรูปญหา ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

1.111 

265.540 

266.651 

2 

398 

400 

.556 

.667 

0.833 0.436 

ดานการคนหาขอมลู ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

.113 

260.700 

260.812 

2 

398 

400 

.056 

.655 

 

0.086 0.917 

ดานการประเมิน

ทางเลือก 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2.079 

222.308 

224.387 

2 

398 

400 

1.040 

.559 

1.861 0.157 

ดานการตัดสินใจซื้อ ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

1.333 

320.482 

321.814 

2 

398 

400 

.666 

.805 

0.827 0.438 

ดานการประเมินผล

หลงัการซื้อ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

4.906 

320.337 

325.243 

2 

398 

400 

2.453 

.805 

3.048* 0.049* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 

 ผลจากตารางที่ 4.15 การทดสอบสมมติฐานดวยคา F-TEST (One-way ANOVA) โดยการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับความเช่ือมั่น 95% พบวา ดานการประเมินผลหลงัการซื้อมี

คาเทากับ 0.049 ซึ่งนอยวา 0.05 แสดงวายอมรบัสมมติฐานหลัก (H1) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H0) 

หมายความวา กลุมตัวอยางทีม่ีระดับการศึกษาแตกตางกันมรีะดับความคิดเห็นตอกระบวนการ

ตัดสินใจแตกตางกันในดานการประเมินผลหลงัการซื้ออยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 โดยกลุมตัวอยางที่มี

ระดับการศึกษาแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นตอกระบวนการตัดสินใจแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญที่ 0.05 ไดแก ดานการรับรูปญหามีคาเทากบั 0.436 ดานการคนหาขอมูลมีคาเทากบั 

0.917 ดานการประเมินทางเลือกมีคาเทากบั 0.157 และดานการตัดสินใจซื้อมีคาเทากบั 0.438 
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ตารางที่ 4.16: แสดงขอมูลการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีระดับความ

คิดเห็นตอกระบวนการตัดสินใจ จําแนกตามอาชีพ 

 

กระบวนการ

ตัดสินใจ 

แหลงความ

แปรปรวน 

ss 

 

df 

 

MS 

 

F 

 

Sig 

 

ดานการรบัรูปญหา ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

13.260 

253.391 

266.651 

4 

396 

400 

3.315 

.640 

5.181* 0.000* 

ดานการคนหาขอมลู ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

7.198 

253.614 

260.812 

4 

396 

400 

1.800 

.640 

2.810* 0.025* 

ดานการประเมิน

ทางเลือก 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3.652 

220.735 

224.387 

4 

396 

400 

.913 

.557 

1.638 0.164 

ดานการตัดสนิใจซื้อ ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

5.754 

316.060 

321.814 

4 

396 

400 

1.438 

.798 

1.802 0.128 

ดานการประเมินผล

หลงัการซื้อ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

4.026 

321.218 

325.243 

4 

396 

400 

1.006 

.811 

1.241 0.293 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 

 ผลจากตารางที ่4.16 การทดสอบสมมติฐานดวยคา F-TEST (One-way ANOVA) โดยการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับความเช่ือมั่น 95% พบวา ดานการรับรูปญหามีคาเทากบั 

0.000 และดานการคนหาขอมลูมีคาเทากับ 0.025 ซึ่งนอยวา 0.05 แสดงวายอมรบัสมมติฐานหลกั 

(H1) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H0) หมายความวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพแตกตางกันมรีะดับความ

คิดเห็นตอกระบวนการตัดสินใจแตกตางกันในดานการรบัรูปญหาและดานการคนหาขอมูลอยางมี

นัยสําคัญที่ 0.05 โดยกลุมตัวอยางทีม่ีอาชีพแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นตอกระบวนการตัดสินใจ

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่ 0.05 ไดแก ดานการประเมินทางเลือกมีคาเทากับ 0.164 ดานการ

ตัดสินใจซือ้มีคาเทากับ 0.128 ดานการประเมินผลหลังการซื้อมีคาเทากับ 0.293 
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ตารางที่ 4.17: แสดงขอมูลการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีระดับความ  

 คิดเห็นตอกระบวนการตัดสินใจ จําแนกตามรายไดแตละเดือน 

 

กระบวนการ

ตัดสินใจ 

แหลงความ

แปรปรวน 

ss 

 

df 

 

MS 

 

F 

 

Sig 

 

ดานการรบัรูปญหา ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

11.102 

255.549 

266.651 

3 

397 

400 

3.701 

.644 

5.749* 0.001* 

ดานการคนหาขอมลู ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

9.722 

251.091 

260.812 

3 

397 

400 

3.241 

.632 

5.124* 0.002* 

ดานการประเมิน

ทางเลือก 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

4.476 

219.913 

224.387 

3 

397 

4001 

1.492 

.554 

2.693* 0.046* 

ดานการตัดสินใจซื้อ ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3.451 

318.363 

321.814 

3 

397 

400 

1.150 

.802 

1.435 0.232 

ดานการประเมินผล

หลงัการซื้อ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

8.897 

316.346 

325.243 

3 

397 

400 

2.966 

.797 

3.722* 0.012* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 

 ผลจากตารางที่ 4.17 การทดสอบสมมติฐานดวยคา F-TEST (One-way ANOVA) โดยการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับความเช่ือมั่น 95% พบวา ดานการรับรูปญหามีคาเทากบั 

0.001 ดานการคนหาขอมูลมีคาเทากบั 0.002 ดานการประเมินทางเลือกมีคาเทากบั 0.046 และดาน

การประเมินผลหลงัการซื้อมีคาเทากับ 0.012 ซึ่งนอยวา 0.05 แสดงวายอมรับสมมติฐานหลัก (H1) 

และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H0) หมายความวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดแตกตางกันมีระดับความคิดเห็น

ตอกระบวนการตัดสินใจแตกตางกันในดานการรับรูปญหา ดานการคนหาขอมลู ดานการประเมิน

ทางเลือก และดานการประเมินผลหลังการซื้ออยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 โดยกลุมตัวอยางที่มรีายได

แตกตางกันมรีะดับความคิดเห็นตอกระบวนการตัดสินใจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่ 0.05 ไดแก 

ดานการตัดสินใจซื้อมีคาเทากบั 0.232 
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ตารางที่ 4.18: แสดงขอมูลการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีระดับความ

คิดเห็นตอกระบวนการตัดสินใจ จําแนกตามสถานภาพ 

 

กระบวนการ

ตัดสนิใจ 

แหลงความ

แปรปรวน 

ss 

 

df 

 

MS 

 

F 

 

Sig 

 

ดานการรบัรูปญหา ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3.330 

263.321 

266.651 

2 

398 

400 

1.665 

.662 

2.517 0.082 

ดานการคนหาขอมลู ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

9.065 

251.748 

260.812 

2 

398 

400 

4.532 

.633 

7.166* 

 

0.001* 

ดานการประเมิน

ทางเลือก 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3.033 

221.354 

224.387 

2 

398 

400 

1.516 

.556 

 

2.727 0.067 

ดานการตัดสินใจซื้อ ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

7.065 

314.749 

321.814 

2 

398 

400 

3.532 

.791 

 

4.467* 0.012* 

ดานการประเมินผล

หลงัการซื้อ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

10.161 

315.082 

325.243 

2 

398 

400 

5.081 

.792 

6.418* 0.002* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 

 ผลจากตารางที่ 4.18 การทดสอบสมมติฐานดวยคา F-TEST (One-way ANOVA) โดยการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับความเช่ือมั่น 95% พบวา ดานการคนหาขอมูลมีคาเทากบั 

0.001 ดานการตัดสินใจซื้อมีคาเทากับ 0.012 และดานการประเมินผลหลงัการซื้อมีคาเทากบั 0.002 

ซึ่งนอยวา 0.05 แสดงวายอมรบัสมมติฐานหลัก (H1) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H0) หมายความวา 

กลุมตัวอยางที่มสีถานภาพแตกตางกันมรีะดับความคิดเห็นตอกระบวนการตัดสินใจแตกตางกันใน

ดานการคนหาขอมลู ดานการตัดสินใจซือ้ และดานการประเมินผลหลงัการซื้ออยางมีนัยสําคัญที่ 

0.05 โดยกลุมตัวอยางที่มสีถานภาพแตกตางกันมรีะดับความคิดเห็นตอกระบวนการตัดสินใจแตกตาง

กันอยางไมมีนัยสําคัญที่ 0.05 ไดแก ดานการรับรูปญหามีคาเทากับ 0.082 และดานการประเมิน

ทางเลือกมีคาเทากบั 0.0.067 
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สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดสมัพันธกับกระบวนการตัดสินใจเลือกช้ือ

โปรแกรมทองเที่ยวผานสื่อสังคมออนไลน 

 H0: ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของสื่อสังคมออนไลน ไมมีความสัมพันธกับกระบวนการ

ตัดสนิใจเลือกช้ือโปรแกรมทองเที่ยว 

 H1: ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของสื่อสังคมออนไลน มคีวามสัมพันธกับกระบวนการ

ตัดสินใจเลือกช้ือโปรแกรมทองเที่ยว 

 

ตารางที่ 4.19: ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเลือกซือ้

โปรแกรมทองเที่ยวผานสื่อสังคมออนไลน 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 
 

 ผลจากตารางที่ 4.19 แสดงใหเห็นวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธโดยตรง

กับกระบวนการตัดสินใจเลือกซือ้โปรแกรมทองเที่ยวผานสื่อสังคมออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับนอยกวา 0.01 โดยมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับมาก 

 

สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมผีลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรม

ทองเที่ยวผานสื่อสงัคมออนไลน 
 

ตารางที่ 4.20: แสดงผลคาสัมประสิทธ์ิของปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือก

ซื้อโปรแกรมทองเที่ยวผานสือ่สงัคมออนไลน 
 

ตัวแปร b S.E. Beta t Sig 

คาคงท่ี 1.283 0.116  11.101 0.000 

1. ดานผลิตภัณฑ 0.090 0.035 0.125 2.534 0.012 

2. ดานราคา 0.199 0.035 0.266 5.677 0.000 

3. ดานชองทางจัดจําหนาย 0.198 0.033 0.276 6.075 0.000 

4. ดานการสงเสรมิการชาย 0.139 0.030 0.207 4.564 0.000 

r = 0.701 adj. r² = 0.492 F = 95.889 p = 0.000 Sig 0.05 

กระบวนการตัดสินใจเลือกชื้อ 

โปรแกรมทองเท่ียว 

คาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ 

Sig 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 0.697** 0.00 
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 ผลจากตารางที่ 4.20 การตรวจสอบขอตกลงในประเด็นดานความคลาดเคลื่อนของตัวแปร

ทํานายและตัวแปรตามเปนอสิระตอกัน กลาวไดวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดสามารถอธิบาย

ความผันแปรของการตัดสินใจเลอืกซื้อโปรแกรมทองเที่ยวผานสื่อสงัคมออนไลนรอยละ 49.2 โดย 

ตัวแปรปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางจัดจําหนายมคีานํ้าหนักองคประกอบเทากบั 0.276 

รองลงมาคือ ดานราคา มีคานํ้าหนักองคประกอบเทากบั 0.266 ตอมาคือ ดานการสงเสรมิการขายมีคา

นํ้าหนักองคประกอบเทากบั 0.207 และดานผลิตภัณฑมีคานํ้าหนักองคประกอบเทากบั 0.125 ซึ่งมีผล

ตอการตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรมทองเที่ยวผานสื่อสังคมออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 จากสมมติฐานที่ 3 จึงสรุปไดวา ปจจัยดานชองทางจัดจําหนาย ดานราคา ดานการสงเสรมิ

การขาย และดานผลิตภัณฑ มผีลตอการตัดสินใจเลือกซือ้โปรแกรมทองเที่ยวผานสื่อสังคมออนไลน 

โดยเรียงจากมากไปนอยตามลําดับ 

 

 

 

  

 



บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย 

 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมผีลตอการตัดสินใจเลอืกซือ้

โปรแกรมทองเที่ยวผานสื่อสังคมออนไลน สามารถสรุปผลการวิจัยออกเปน 4 สวน ดังน้ี 

 5.1 สรุปผลการวิจัย 

 5.2 การอภิปรายผล 

 5.3 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

 5.4 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ตอไป 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของประชากรศาสตร 

 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในครัง้น้ีสวนใหญเปนเพศหญงิ คิดเปนรอยละ 58.85 อายุ 21-30 ป 

คิดเปนรอยละ 65.09 สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 71.57 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 

73.8 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 31.92 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,000-30,000 

บาท คิดเปนรอยละ 36.16 

 สวนท่ี 2 การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดและกระบวนการตัดสินใจ 

 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด แบงไดดังน้ี ดานผลิตภัณฑ ดานราคา  

ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีรายละเอียดดังน้ี 

 สวนประสมทางการตลาดในภาพรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับมาก รายละเอยีดดังน้ี 

 ดานผลิตภัณฑ (Product) พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดานผลิตภัณฑโดยรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมรีะดับความคิดเห็นดาน

ผลิตภัณฑอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากทีสุ่ดไปหาคานอยที่สุด ดังน้ี ภาพประกอบ

ที่อยูในสื่อสังคมออนไลนมีความสวยงาม ขอมลูจากสื่อสังคมออนไลนมีขอมลูครบตามที่ตองการ 

ขอมูลจากสือ่สงัคมออนไลนมีความนาเช่ือถือ และโปรแกรมทองเที่ยวจากสื่อสังคมออนไลนมีความ

หลากหลาย  

 ดานราคา (Price) พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมรีะดับความคิดเห็นดานราคาอยูในระดับมากทุก

ขอ โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากทีสุ่ดไปหาคานอยทีสุ่ด ดังน้ี สื่อสงัคมออนไลนมีการนําเสนอราคาที่

เหมาะสมกับรายการนําเที่ยว สื่อสังคมออนไลนแสดงรายละเอียดราคาของโปรแกรมทองเที่ยวอยาง
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ชัดเจน สื่อสังคมออนไลนมรีาคารวมคาใชจายตลอดการเดินทาง (ไมมีคาใชจายแอบแฝง) และสือ่สงัคม

ออนไลนมรีาคาตํ่ากวาผูใหบริการรายอื่น  

 ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดานชองทางการจัด

จําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ระดับความคิดเห็นดานชองทาง

การจัดจําหนายอยูในระดับมากทกุขอ โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากที่สุดไปหาคานอยทีสุ่ด ดังน้ี  

สื่อสงัคมออนไลนมีความสะดวกสบายในการชําระเงินผานระบบอินเตอรเน็ต สื่อสังคมออนไลนมีการ

ชําระเงินหลายชองทาง เชน การโอนเงินผานธนาคาร ใชบัตรเครดิต สือ่สงัคมออนไลนมีรายการนํา

เที่ยวใหเลือกอยางเพียงพอตอความตองการของผูใชบรกิาร และสื่อสังคมออนไลนอยูในอันดับตน ๆ 

ของ Search Engine 

 ดานสงเสรมิการตลาด (Promotion) พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดานสงเสรมิ

การตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ระดับความคิดเห็นดานสงเสริม

การตลาดอยูในระดับมากทกุขอ โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากที่สุดไปหาคานอยทีสุ่ด ดังน้ี สื่อสังคม

ออนไลนมีการแจงขาวสารแกลูกคาเกี่ยวกับรายละเอียดโปรแกรมทองเที่ยวใหม ๆ อยูเสมอ และสื่อ

สังคมออนไลนมกีารจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางสม่ําเสมอ (เชน ลดราคา แจกของ) ในการซื้อ

โปรแกรมทองเที่ยว 

 ผลการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจ แบงไดดังน้ี ดานการรบัรูปญหา ดานการคนหาขอมลู 

ดานการประเมินทางเลอืก ดานการตัดสินใจซือ้ และดานการประเมินผลหลังการซือ้ มีรายละเอียด

ดังน้ี 

 กระบวนการตัดสินใจในภาพรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กระบวนการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง รายละเอียดดังน้ี 

 ดานการรบัรูปญหา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็ดานการรบัรูปญหาโดยรวมอยู

ในระดับมากและระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากคาเฉลีย่มากที่สุดไปหาคานอยทีสุ่ด ดังน้ี ทานมี

ความตองการเดินทางเพื่อช่ืนชมความงดงามของสถานที่ทองเที่ยวและสถานที่พกั ทานมีความตองการ

เดินทางเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศทีจ่ําเจในชีวิตประจําวัน และทานมีความตองการเดินทางเพือ่ทองเที่ยว

ตามกระแสทีส่ังคมกําลังนิยม 

 ดานการคนหาขอมลู พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดานการคนหาขอมูลโดย

รวมอยูในระดับมากและระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากที่สุดไปหาคานอยทีสุ่ด ดังน้ี 

กอนทานซื้อโปรแกรมทองเที่ยว ทานไดรบัชมความสวยงามของสถานที่ทองเที่ยวหรือสถานทีพ่ักจาก

ภาพและวีดีโอผานการแชรจากสงัคมออนไลน เชน เฟสบุค หรือ อินสตาแกรม กอนทานซือ้โปรแกรม

ทองเที่ยวทานไดรับขอมูลของสถานทีท่องเที่ยวหรือสถานทีพ่ักผานการสอบถามขอมลูจากเพื่อนที่
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แชรมาในสังคมออนไลนของทาน และกอนทานซื้อโปรแกรมทองเที่ยวทานคํานึงถึงประสบการณการ

ซื้อโปรแกรมทองเที่ยวในอดีตจากสื่อออนไลนที่เคยซื้อ 

 ดานการประเมินทางเลอืก พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดานการประเมิน

ทางเลือกโดยรวมอยูในระดับมากและระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากทีสุ่ดไปหาคา

นอยที่สุด ดังน้ี ขอมูลของการประชาสมัพันธของเว็บไซตมีการปรบัเปลีย่นขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ 

ผูดูแลระบบของเว็บไซตน้ัน มีการโตตอบสื่อสารและใหขอมลูกับผูบริโภคอยางสม่ําเสมอ การจัด

กิจกรรมการประกวดภาพถายและวีดีโอของสถานที่ทองเที่ยวหรือสถานที่พักผานสื่อสังคมออนไลน

สงเสริมใหทานเลอืกซื้อโปรแกรมทองเที่ยว 

 ดานการตัดสินใจซื้อ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดานการตัดสินใจซือ้โดยรวมอยู

ในระดับปานกลางทุกขอ โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากที่สดุไปหาคานอยทีสุ่ด ดังน้ี ทานตัดสินใจซื้อ

โปรแกรมทองเที่ยวจากภาพลักษณของสื่อสังคมออนไลนทีม่ช่ืีอเสียงเปนที่ยอมรับ และทานตัดสินใจ

ซื้อโปรแกรมทองเที่ยวเพราะมีชองทางชําระเงินไดหลายวิธี เชนชําระผานบัตรเครดิต เปนตน 

 ดานการประเมินผลหลังการซื้อ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดานการ

ประเมินผลหลงัการซื้อโดยรวมอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรยีงลําดับจากคาเฉลี่ยมากที่สุดไปหาคา

นอยที่สุด ดังน้ี หากทานมีความพึงพอใจตอโปรแกรมทองเทีย่วที่ซื้อไปทานจะกลับมาซื้อโปรแกรม

ทองเที่ยวผานสื่อออนไลนเดิมอกีครัง้ และหากทานมีความพงึพอใจตอโปรแกรมทองเที่ยวทีซ่ื้อไป 

ทานจะแนะนําใหเพื่อนหรอืคนใกลชิดซื้อโปรแกรมทองเที่ยวผานสื่อออนไลนน้ัน 

 สวนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่ตางกันมรีะดับความคิดเห็นตอกระบวนการ

ตัดสินใจตางกัน พบวา  

 ผูตอบแบบสอบถามที่มเีพศที่แตกตางกันมีระดับความคิดเหน็ตอกระบวนการตัดสินใจ  

ในดานการประเมินผลหลังการซือ้ 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุที่แตกตางกันมีระดับความคิดเหน็ตอกระบวนการตัดสินใจ

แตกตางกัน ในดานการคนหาขอมลู  

 ผูตอบแบบสอบถามที่มรีะดับการศึกษาที่แตกตางกันมรีะดับความคิดเห็นตอกระบวนการ

ตัดสินใจแตกตางกัน ในดานการประเมินผลหลังการซือ้ 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพที่แตกตางกันมรีะดับความคิดเห็นตอกระบวนการตัดสินใจ

แตกตางกัน ในดานการรบัรูปญหาและดานการคนหาขอมูล 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มรีายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมรีะดับความคิดเห็นตอ

กระบวนการตัดสินใจแตกตางกัน ในดานการรบัรูปญหา ดานการคนหาขอมลู ดานการประเมิน

ทางเลือก และดานการประเมินผลหลังการซื้อ 
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 ผูตอบแบบสอบถามที่มสีถานภาพที่แตกตางกันมีระดับความคิดเห็นตอกระบวนการตัดสินใจ

แตกตางกัน ในดานการรบัรูปญหา ดานการคนหาขอมลู ดานการตัดสินใจซื้อ และดานการ

ประเมินผลหลงัการซื้อ 

 สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดสมัพันธกับกระบวนการตัดสินใจเลือกช้ือ

โปรแกรมทองเที่ยวผานสื่อสังคมออนไลน พบวา 

 กลุมปจจัยสวนประสมการตลาดมีความสัมพันธเชิงบวกกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซือ้

โปรแกรมทองเที่ยวผานสื่อสังคมออนไลนอยูในระดับมาก 

 สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมผีลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรม

ทองเที่ยวผานสื่อสงัคมออนไลนโดยเรียงจากมากไปนอยไดแก ปจจัยดานชองทางจัดจําหนาย ดานราคา 

ดานการสงเสรมิการขาย และดานผลิตภัณฑ ตามลําดับ 

 

5.2 การอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยจาก การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมผีลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

โปรแกรมทองเที่ยวผานสื่อสังคมออนไลนมปีระเด็นสําคัญที่ไดพบจากการคนควาอิสระ ซึ่งจะไดนํามา

อภิปรายเพื่อสรุปใหทราบถึงขอเทจ็จริง โดยมีการนําเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาอางอิง 

สามารถนํามาอภิปรายผล ไดดังน้ี 

 จากการศึกษาในครั้งน้ีพบวา กลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถาม การศึกษาปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดมผีลตอการตัดสินใจเลอืกซื้อโปรแกรมทองเที่ยวผานสื่อสงัคมออนไลน พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงเปนเพศหญิง อายุ 21-30 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมรีายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,000-30,000 บาท ซึ่งนับวา

เปนกลุมเปาหมายลกูคาที่มรีายไดคอนขางสูงและทุมเทกับความนาเช่ือถือของผลิตภัณฑ สอดคลองกบั

งานวิจัยของ บงกช รัตนปรีดากุล (2554) ทําการศึกษาเรือ่ง อิทธิพลของทัศนคติและบรรทัดฐานกลุม

อางอิงทีม่ีตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลนของผูบริโภควัยทํางาน ซึ่งพบวาทัศนคติและ

บรรทัดฐานทางสงัคมมีอทิธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลนของผูบริโภควัยทํางาน

ตอนตน ซึ่งตามการศึกษาครั้งน้ี สามารถสรุปผลไดวาทัศนคติจะมีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

โปรแกรมทองเที่ยว 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมผีลตอการตัดสินใจเลือกซือ้โปรแกรมทองเที่ยวผานสื่อ

สังคมออนไลน คือ ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนาย และดานการสงเสริม

การตลาด มผีลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรมทองเที่ยวผานสื่อสงัคมออนไลน ซึ่งสอดคลองกบั

ทฤษฎีของ ณัฐ ฉันทพิรียพันธ, บรรจง วิจักขณวงศ และปราโมทย วิรุตมวงศ (2541) ซึ่งไดศึกษา

เกี่ยวกับ ความตองการซื้อสินคาและบรกิารผานระบบอินเตอรเน็ตของผูใชบริการผานอินเตอรเน็ต 
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สรปุวา ผูบรโิภคมีแนวโนมที่จะซื้อสินคาหรือบริการผานอินเตอรเน็ต โดยผูซื้อสินคาสวนใหญเปนกลุม

นักศึกษาและกลุมคนทํางาน และยังพบวา ปจจัยที่มผีลกับความตองการซื้อสินคาและบริการผาน

อินเตอรเน็ต คือ ราคา ภาพลักษณ การสงเสริมการขายสินคา และบริการ รวมทัง้วิธีการชําระเงิน 

ความหลากหลายและรปูแบบการนําเสนอและปจจัยดานการสงเสริมการขาย การจัดทําโปรโมช่ัน 

ดังน้ัน ในการวางแผนการตลาด จงึควรใหความสําคัญกับราคาและการสงเสริมการขายเปนอันดับแรก  

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมผีลตอการตัดสินใจเลือกซือ้โปรแกรมทองเที่ยวผานสือ่สังคม

ออนไลน สามารถอธิบายผลการศึกษาได ดังน้ี จากการตอบแบบสอบถาม พบวา ปจจัยทางดานชอง 

ทางการจัดจําหนาย ดานราคา และดานการสงเสริมการขาย มีความสัมพันธกับกระบวนตัดสินใจเลอืก

ซื้อโปรแกรมทองเที่ยวผานสือ่สงัคมออนไลนมากทีสุ่ด สอดคลองกบัแนวคิดของ เสรี วงษมณฑา (2542) 

ไดกลาววา สวนประสมทางการตลาด หมายถึง การมีซึง่สินคาที่สามารถตอบสนองความตองการของ

ลูกคากลุมเปาหมายได รวมทั้งราคาที่ขายเปนราคาที่ผูบริโภคสามารถยอมรบัได และผูบริโภคยอมจาย

เน่ืองจากคุมคา รวมถึงมกีารจัดจําหนายและกระจายสินคาที่สรางความสะดวกแกลูกคา ดวยความ

พยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคาและพฤติกรรมอยางถูกตอง ศิริวรรณ เสรรีัตน (2552) อธิบายวา 

สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดทีส่ามารถควบคุมไดซึง่เปนสิง่ที่บริษัทใชเพือ่

สรางความพงึพอใจแกลกูคากลุมเปาหมาย และจากการวิเคราะหแบบสอบถามเปนรายขอ พบวา  

สวนประสมทางการตลาดที่สงผลมากที่สุดตอการตัดสินใจเลอืกซื้อโปรแกรมทองเที่ยวจะเปนเรือ่ง 

ของราคาและชองทางการการจัดจําหนาย 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมผีลตอการตัดสินใจเลือกซือ้โปรแกรมทองเที่ยวผานสื่อ 

สังคมออนไลนดานการสงเสริมการขายสินคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการ

ประชาสมัพันธสงเสรมิการขายสินคาผานสื่อสงัคมออนไลน โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความ

พึงพอใจในระบบของเว็บไซตหรือเฟสบุคทีส่ามารถโตตอบและสือ่สารใหขอมลูกบัผูตอบแบบสอบถาม

ไดอยางรวดเร็วทันใจมากที่สุด ซึง่สอดคลองกับ ฤทัย เตชะบูรณเทพาภรณ (2554) ที่ไดทําการศึกษา

เรื่อง แรงจูงใจและปจจัยทางการตลาดบนเฟสบุค (Facebook) ที่มผีลตอการตัดสินใจซือ้สินคาและ

บริการของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร จากผลวิจัยสรุปออกมาวาความพึงพอใจและปจจัยทาง 

การตลาดบนเฟสบุคน้ันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ โดยกิจกรรมทีส่รางความพึง

พอใจใหกบัผูบริโภคไดมากเปนอันดับแรก คือ การโตตอบสือ่สารและใหขอมูลกับผูบริโภคบนหนา 

แฟนเพจและรองลงมาคือการทํากิจกรรมเพื่อสงัคมบนหนาแฟนเพจจากผลการศึกษาพบวาอยูในระดับ

ที่มีผลตอการตัดสินใจมาก ดังน้ัน จากผลการศึกษาครั้งน้ี จงึสามารถกลาวไดวา การประชาสัมพันธ

และการสงเสรมิการขายสินคาบนสือ่สงัคมออนไลนน้ัน มีความสัมพันธและมผีลตอการตัดสินใจเลือก

ซื้อโปรแกรมทองเที่ยวเปนอยางมาก 
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5.3 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

 จากการศึกษาสวนประสมทางการตลาดมผีลตอการตัดสินใจเลือกช้ือโปรแกรมทองเที่ยวผาน

สื่อสงัคมออนไลน สามารถนําผลการศึกษาไปใชประโยชนได ดังน้ี 

 5.3.1 จากผลการศึกษา ดานขอมลูทั่วไป พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 

อายุ 21-30 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมรีายได

เฉลี่ยตอเดือน 20,000-30,000 บาท ดังน้ัน จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี จะเห็นวาผูประกอบการธุรกจิ

ทองเที่ยวควรสงเสริมการตลาดใหกบักลุมลูกคาน้ี โดยมีกลยุทธและเทคโนโลยีหลากหลายรปูแบบ

เพื่อทําใหเกิดประสิทธิภาพสงูสุดในการทําการตลาดยุคใหม บางคนอาจจะเรียกวิธีน้ีวา IMC 

(Integrated Marketing Communication) เปนการใชสื่อด้ังเดิมเขาผสมผสานกบัสือ่ออนไลน

รูปแบบใหม เพื่อสรางกลยุทธรูปแบบใหม ที่จะเขาถึงลูกคาไดในทุก ๆ สื่อและชองทางที่ลกูคาอยู เชน 

กลยุทธการตลาดรูปแบบใหมจะมีทั้ง สื่อทีวี วิทยุ สิ่งพมิพ ออนไลน มือถือ แอพพลเิคช่ัน โซเชียล

เน็ตเวิรก การใชตําแหนงของ ลูกคา ฯลฯ ทั้งหมดเหลาน้ีมาสรางเปนกลยุทธในการทําการตลาดเพื่อ

เขาถึงกลุมเปาหมายที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป อีกทั้งผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวยังสามารถนําขอมูล 

ที่ไดจากการวิจัยในครั้งน้ี ไปใชประโยชนในการวางแผนการตลาดและกําหนดกลยุทธ เพื่อดําเนินการ

ทางการตลาดตอไป เชน การนําขอมูลไปประกอบการสงเสรมิการขายหรือการปรับต้ังราคาให

เหมาะสม การเพิม่ชองทางการประชาสัมพันธและการสงเสริมการขาย เพื่อจะทําใหเกิดยอดขายที่

เพิ่มมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ีสําหรบัผูที่กําลงัมีแนวคิดที่จะทําธุรกิจเกี่ยวกบัการขายสินคาผานสือ่สงัคม

ออนไลน สามารถนําขอมูลขางตนไปใชประกอบการพจิารณาเลือกประเภทสินคาที่จะนํามาขายให

ตรงตามความตองการของลูกคา หรืออาจจะนําไปใชเพื่อวางแผนพยากรณ ความตองการสินคาใน

อนาคต รวมถึงพิจารณาถึงราคาทีจ่ะทําใหสินคาสามารถขายไดเพิ่มมากข้ึน 

 5.3.2 จากผลการศึกษา สวนประสมทางการตลาดของสื่อสังคมออนไลนทีม่ีผลตอการตัดสินใจ

เลือกช้ือโปรแกรมทองเที่ยว พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในเรื่องของราคา ชองทางการจัด

จําหนาย และการสงเสริมการขาย ซึ่งสิง่ที่กลาวมาเหลาน้ี คือ ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด 

ผูประกอบการจึงจําเปนทีจ่ะตองใหความสําคัญกับ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการ

ขาย มากเปนพเิศษ เชน การจัดโปรโมช่ันประจําเดือน การเพิ่มการประชาสัมพันธสินคา การจัดสงที่

ตรงเวลา การอัพเดทสินคา หรือการตอบคําถามของลกูคาใหรวดเร็ว เปนตน และจากผลการศึกษา 

พบวา สวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซือ้ ดังน้ัน นอกจากการพัฒนาในเรือ่งของ 

ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย ปจจัยดานอื่น ๆ ที่เปนองคประกอบของสวน

ประสมทางการตลาดกม็ีความสําคัญไมแพกัน ดังน้ัน ผูประกอบการจงึควรเห็นถึงความสําคัญขอน้ี 

ดวยเชนกัน 
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 5.3.3 จากผลการศึกษาครัง้น้ีแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามน้ันใหความ 

สําคัญกับการรับรูขอมลูทีเ่กี่ยวของกบัโปรแกรมการทองเที่ยว สถานที่ทองเที่ยว สถานทีพ่ัก และเลือก

ชมภาพหรือวีดิโอผานจากการแบงปนบนสือ่สงัคมออนไลนและเว็บไซต เชน เฟสบุค อินสตาแกรม  

ยูทูป เปนตน เพราะในปจจุบันน้ีขาวหรือกระแสทางสังคมออนไลนเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ดังน้ัน  

หากภาครัฐ องคกรที่ดูแลสถานที่ทองเที่ยว รวมถึงภาคเอกชน และผูประกอบการธุรกจิสถานที่พัก 

ตองการที่จะทําใหนักทองเที่ยวเกิดการรับรูเกี่ยวขอมลูขาวสารหรือกจิกรรมขององคกรในชองทางที่

รวดเร็วทีสุ่ด องคกรหรือผูประกอบการควรใหความสําคัญตอการใชชองทางการประชาสัมพันธสถานที่

ทองเที่ยวหรือสถานทีพ่ักผานทางสื่อสังคมออนไลน เพื่อใหนักทองเที่ยวไดเกิดการรบัรู เกิดความสนใจ 

เกิดความพึงพอใจและเกิดการตัดสินใจเลือกใชบริการในทีส่ดุ 

 

5.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

 5.4.1 ควรศึกษาวิจัยพฤติกรรมการใชบริการผานเว็บไซตของบริษัทนําเที่ยวออนไลนและ 

การรบัรูขอมูลผานสือ่สงัคมออนไลนที่มผีลตอการตัดสินใจในการทองเที่ยวจากสื่อสงัคมออนไลนอื่น ๆ 

อาทิเชน Go-graph (โกกราฟ), Bloggang (บลอคแกง) เปนตน เพื่อนํามาเปรียบเทียบหาความแตกตาง

ของการรับรูขอมลู ความพึงพอใจและการตัดสินใจของผูเลือกซื้อโปรแกรมการทองเที่ยว รวมทั้งนําผลที่

ไดมาทําการพฒันาปรับปรงุใหสอดคลองกับความตองการของผูเลือกซื้อโปรแกรมทองเที่ยวผานสื่อ

สังคมออนไลน เพื่อใหเปนประโยชนตอองคกรและผูประกอบการสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ 

 5.4.2 ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ควรใชเครือ่งมือในการศึกษาวิจัยใหมีความหลากหลายและ

กวางข้ึนนอกเหนือจากการใชแบบสอบถามอยางงานวิจัยน้ี เชน มีการสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมลูเชิงลึก

ประกอบกบัขอมลูที่ไดจากแบบสอบถามสวนหน่ึงซึง่จะสงผลทําใหการศึกษาวิจัยจะเกิดความสมบูรณ

แบบมากย่ิงข้ึน 

 5.4.3 สุดทายน้ีสื่อสังคมออนไลนน้ันยังมีอีกมากมาย รวมถึงในอนาคตที่อาจจะมกีารเพิม่ข้ึน

ของสื่อสังคมออนไลนอกีหลายเว็บไซต จึงควรทําการศึกษาวิจัยการทําการตลาดหรอืการประชาสัมพันธ

กับสือ่สงัคมออนไลนอื่น ๆ อยางตอเน่ือง เพือ่ใหทราบถึงชองทางในการทําการตลาดบนสื่อสังคม

ออนไลนใหมีประสทิธิภาพ สามารถสรางแรงจูงใจและสงผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวใหได 

มากที่สุด 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือก 

ซื้อโปรแกรมทองเท่ียวผานสื่อสังคมออนไลน 

 

 คําชี้แจง: แบบสอบถามน้ีจัดทําข้ึนเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมผีลตอการตัดสินใจ

เลือกซื้อโปรแกรมทองเที่ยวผานสือ่สังคมออนไลน และใชประกอบการคนควาอิสระตามหลักสูตรปรญิญา

โท คณะมนุษยศาสตร สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบรกิารและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 

ผูวิจัยจงึใครขอความกรุณาจากทานชวยตอบตามความเปนจริง ผูวิจัยขอรับรองวาขอมูลทีท่านใหถือเปน

ความลับและจะนํามาเสนอผลการวิเคราะหในภาพรวมเทาน้ัน ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดกรุณา 

ใหขอมูลมา ณ โอกาสน้ี 

 แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

 สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะดานประชากรศาสตร 

 สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซือ้โปรแกรมทองเทีย่ว 

 สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มผีลตอการตัดสินใจเลือก

ซื้อโปรแกรมทองเที่ยว 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะดานประชากรศาสตรท่ัวไปของนักทองเท่ียวชาวไทย 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย () ในชอง ตอบตามความเปนจริงของทาน 

1. เพศ 

(      ) ชาย   ( ) หญิง 

2. อายุ 

(      ) นอยกวาหรือเทากบั 20 ป   ( ) 21 – 30 ป 

(      ) 31 – 40 ป     ( ) มากกวา 41 ป 

3. สถานภาพ 

(      ) โสด     

( ) สมรส/ อยูดวยกัน 

(      ) หมาย/ หยาราง/ แยกกันอยู 
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4. ระดับการศึกษา 

(      ) ตํ่ากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 

(      ) อนุปริญญา/ ปวส. 

(      ) ปริญญาตร ี

(      ) สูงกวาปริญญาตร ี

5. อาชีพปจจุบัน 

(      ) นักเรียน/ นักศึกษา 

(      ) รับราชการ/ รัฐวิสาหกจิ 

(      ) พนักงานบริษัทเอกชน 

(      ) ธุรกิจสวนตัว 

(      ) แมบาน 

(      ) อื่น ๆ โปรดระบุ ...................................................................... 

6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

(      ) ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท  ( ) 10,001 – 20,000 บาท 

(      ) 20,001 – 30,000 บาท   ( ) 30,001 – บาทข้ึนไป 

 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรมทองเท่ียว 

คําช้ีแจง จากประสบการณในการซือ้โปรแกรมทองเที่ยวที่ผานมา ขอใหทานแสดงความคิดเห็นโดยทํา

เครื่องหมาย () ในชองที่ทานเห็นดวย หรือไมเห็นดวย 

 

การตัดสินใจซื้อโปรแกรมทองเท่ียว 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

(5) 

เห็น

ดวย 

(4) 

เฉย ๆ 

 

(3) 

ไมเห็น

ดวย 

(2) 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

(1) 

ข้ันตอนการรบัรูปญหา      

1. ทานมีความตองการเดินทางเพือ่

เปลี่ยนบรรยากาศทีจ่ําเจใน

ชีวิตประจําวัน 

     

2. ทานมีความตองการเดินทางเพือ่ช่ืน

ชมความงดงามของสถานที่ทองเที่ยวและ

สถานที่พัก 
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การตัดสินใจซื้อโปรแกรมทองเท่ียว 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

(5) 

เห็น

ดวย 

(4) 

เฉย ๆ 

 

(3) 

ไมเห็น

ดวย 

(2) 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

(1) 

3. ทานมีความตองการเดินทางเพือ่

ทองเที่ยวตามกระแสทีส่ังคมกําลงันิยม 

     

ข้ันตอนการคนหาขอมลู      

1. กอนทานซื้อโปรแกรมทองเที่ยวทาน

ไดรับขอมลูของสถานที่ทองเที่ยวหรือ

สถานที่พัก ผานการสอบถามขอมูลจาก

เพื่อนที่แชรมาในสังคมออนไลนของทาน 

     

2. กอนทานซื้อโปรแกรมทองเที่ยว ทาน

ไดรับชมความสวยงามของสถานที่

ทองเที่ยวหรือ สถานที่พักจากภาพและ

วิดีโอผานการแชรจากสังคม ออนไลน 

เชน เฟสบุค หรืออินสตาแกรม เปนตน 

       

3. กอนทานซื้อโปรแกรมทองเที่ยว ทาน

คํานึงถึงประสบการณการซือ้โปรแกรม

ทองเที่ยวในอดีตจากสื่อออนไลนทีเ่คยซื้อ 

     

ข้ันตอนการประเมินผลทางเลือก      

1. ขอมูลของการประชาสัมพันธของ

เว็บไซตมีการปรับเปลี่ยนขอมลูให

ทันสมัยอยูเสมอ 

     

2. ผูดูแลระบบของเว็บไซตน้ัน มีการโต

ตอบสื่อสารและใหขอมลูกับผูบริโภค

อยางสม่ําเสมอ 

     

3. การจัดกจิกรรมการประกวดภาพถาย

และวีดีโอของสถานที่ทองเที่ยวหรอื

สถานที่พักผานสือ่สงัคมออนไลนเพื่อ

สงเสริมใหทานเลือกซื้อโปรแกรม

ทองเที่ยว 
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การตัดสินใจซื้อโปรแกรมทองเท่ียว 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

(5) 

เห็น

ดวย 

(4) 

เฉย ๆ 

 

(3) 

ไมเห็น

ดวย 

(2) 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

(1) 

ข้ันตอนการตัดสินใจซื้อ      

1. ทานตัดสินใจซื้อโปรแกรมทองเที่ยวที่

ภาพลักษณของสือ่สงัคมออนไลนที่มี

ช่ือเสียงเปนที่ยอมรับ 

     

2. ทานตัดสินใจซื้อโปรแกรมทองเที่ยวที่

สามารถชําระเงินไดหลายวิธี เชน ชําระ

ผานบัตรเครดิต เปนตน 

     

ข้ันตอนพฤติกรรมภายหลงัการซื้อ      

1. หากทานมีความพงึพอใจตอโปรแกรม

ทองเที่ยวที่ซื้อไป ทานจะกลบัมาซื้อ

โปรแกรมทองเที่ยวผานสื่อออนไลนเดิม

อีกครั้ง 

     

2. หากทานมีความพงึพอใจตอโปรแกรม

ทองเที่ยวที่ซื้อไป ทานจะแนะนําใหเพือ่

หรือคนใกลชิดซื้อโปรแกรมทองเที่ยวผาน

สื่อออนไลนน้ัน 
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สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

โปรแกรมทองเท่ียว 

คําช้ีแจง ขอใหทานโปรดทําเครื่องหมาย () ในขอที่ตรงกบัขอมูลของทาน 

 

 

องคประกอบดานผลิตภัณฑ 

ระดับอิทธิพลตอการตัดสนิใจซื้อ 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

1. ภาพประกอบทีอ่ยูในสื่อสังคม

ออนไลนที่ทานเลอืกมีความสวยงาม 

     

2. ขอมูลจากสือ่สงัคมออนไลน 

ที่ทานเลือกมีความนาเช่ือถือ 

     

3. ขอมูลจากสือ่สงัคมออนไลนที่ทาน

เลือกมีขอมลูครบตามทีท่านตองการ 

     

4. โปรแกรมทองเที่ยวจากสื่อสังคม

ออนไลนที่ทานเลอืกมีความหลากหลาย 

     

 

องคประกอบดานราคา 

ระดับอิทธิพลตอการตัดสนิใจซื้อ 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

1. สื่อสงัคมออนไลนที่ทานเลอืก มีราคา

รวมคาใชจายตลอดการเดินทาง  

(ไมมีคาใชจายแอบแฝง) 

     

2. สื่อสงัคมออนไลนที่ทานเลอืก มีราคา

ที่เหมาะสมกบัรายการนําเที่ยว 

     

3. สื่อสงัคมออนไลนที่ทานเลอืกมี แสดง

รายละเอียดราคาของโปรแกรมทองเที่ยว

อยางชัดเจน 

     

4. สื่อสงัคมออนไลนที่ทานเลอืกมรีาคา

ตํ่ากวาผูใหบริการรายอื่น 
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องคประกอบดาน 

ชองทางจัดจําหนาย 

ระดับอิทธิพลตอการตัดสนิใจซื้อ 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

1. สื่อสงัคมออนไลนที่ทานเลอืกมีการ

ชําระเงินหลายชองทาง เชน การโอนเงิน

ผานธนาคาร ใชบัตรเครดิต  

     

2. สื่อสงัคมออนไลนที่ทานเลอืก มีรายการ

นําเที่ยวใหเลือกอยางเพียงพอตอความ

ตองการของผูใชบริการ 

     

3. สื่อสงัคมออนไลนที่ทานเลอืกอยูใน

อันดับตน ๆ ของ Search Engine 

     

4. สื่อสงัคมออนไลนที่ทานเลอืกมีความ

สะดวกสบายตอการชําระเงินผานระบบ

อินเตอรเน็ต 

     

องคประกอบดาน 

การสงเสรมิการขาย 

ระดับอิทธิพลตอการตัดสนิใจซื้อ 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

1. สื่อสงัคมออนไลนที่ทานเลอืกมีการจัด

กิจกรรมสงเสริมการขายอยางสม่ําเสมอ 

(เชน ลดราคา แจกของ) ในการซื้อ

โปรแกรมทองเที่ยว 

     

2. สื่อสงัคมออนไลนที่ทานเลอืกมีการแจง

ขาวสารแกลกูคาเกี่ยวกับรายละเอียด

โปรแกรมทองเที่ยวใหมๆ อยูเสมอ 
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ความคิดเห็นเก่ียวกับขอเสนอแนะ  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ขอขอบพระคณุอยางสูง 
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