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การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์โดยเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้และความคาดหวังต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 2) เพ่ือวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการโดย
เปรียบเทียบระหว่างการรับรู้และความคาดหวังต่อกระบวนการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
ตัวแทนจ าหน่าย 3) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบิน
ออนไลน์ 4)  เพ่ือวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมและเพ่ือวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการให้บริการที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวคนไทยที่ซื้อตั๋ว
เครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 195 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ   Independent t-test, 
One-way Analysis of Variance  and Pearson Product Moment Coefficient Correlation 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ต่อส่วนประสม
ทางการตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายโดยภาพรวม มีระดับความคาดหวังสูง
กว่าระดับการรับรู้บริการ 2) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ต่อกระบวนการ
ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความคาดหวังสูงกว่า
ระดับการรับรู้บริการ 3) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทน
จ าหน่ายไม่ต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 4) ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด



(4) 

 

ออนไลน์และกระบวนการให้บริการไม่มีความสัมพัน์กับพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์         
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
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The purpose of this research is 1) to analyze the satisfaction of online 
marketing mix through the travel agents' website, by comparing between the 
perception and the expectation of online marketing mix.  2)  To investigate 
the satisfaction of the service process through the travel agents' website; the 
perception and the expectation comparison is applied in this level. 3) To 
study the personal factor influences purchasing online ticket behavior. 4) To 
explore the satisfaction of online marketing mix and service process versus 
purchasing online ticket behavior. The example group is 195 Thai tourists who 
purchase online ticket through the travel agents' website in Bangkok.  Within 
the detail of using questionnaire based surveys for data collection.  The 
statistics using in data analysis are Frequency, Mean, and Standard deviation.  
Besides, Independent t-test, One-way Analysis of Variance and Pearson 
Product Moment Coefficient Correlation are applied for the hypothesis 
testing. 

The result found that 1) the overview answer of the analysis between 
the perception and the expectation of online marketing mix through the 
travel agents' website is the level of expectation is higher than the level of 
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the perception.  2) The whole respond of the expectation is higher than the 
perception in the part of the service process through the travel agents’ 
website.  3) The difference of personal factor, which are gender, age, married 
status, education level, career and monthly income, shows an unconcern to 
the purchasing online ticket behavior through the travel agent's website which 
significant at 0.05.  4)  The satisfaction of online marketing mix and service 
process unrelated to the purchasing online ticket behavior at the significant 
level. 
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทต่อผู้บริโภคในการเข้าถึงข้อมูล 
ติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผลจากการส ารวจ
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2556 โดยใช้ระยะเวลาส ารวจ 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 
พบว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 20.1 (จ านวน 12.3 ล้านคน) เป็นร้อยละ 28.9 (จ านวน 
18.3 ล้านคน) และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ  กรุงเทพมหานครมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 3.4 ล้านคน      
(ร้อยละ 53.3) และใช้อินเทอร์เน็ต 3.1 ล้านคน (ร้อยละ 48.8) เป็นจ านวนอัตราที่มากกว่าครึ่งหนึ่งทั้ง
ประเทศท่ีใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  

 

 
 
ภำพที่ 1.1 ร้อยละของประชากรที่ใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตจ าแนกตามภูมิภาค 
แหล่งที่มำ: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2556: 18. 
 

เมื่อจ าแนกตามผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเรื่องการซื้อสินค้าออนไลน์ พบว่ามีผู้ที่เคยจองหรือซื้อสินค้า
และบริการทางอินเตอร์เน็ตประเภท E-Ticket ร้อยละ 17.1 เป็นล าดับที่สองรองจากการซื้อสินค้า
ประเภทเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับนั้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้การซื้อสินค้าออนไลน์ด้าน
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การท่องเที่ยวขยายตัวดีขึ้น สอดคล้องกับผลส ารวจของ MasterCard Worldwide เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ในช่วงต้นปี 2012 ที่ผู้บริโภคในกลุ่มตลาดเกิดใหม่มีสัดส่วนของการ
ซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะไทยที่สูงถึงราว 80% ใกล้เคียงกับจีน เกาหลี และมาเลเซีย 

 

 
 
ภำพที่ 1.2 ร้อยละของประชากรที่เคยจองหรือซื้อสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ต จ าแนกตาม 

ประเภทสินค้าและบริการ 
แหล่งที่มำ: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2556: 24. 
 

นอกจากนี้เทคโนโลยียังมีบทบาทส าคัญและท าให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยรูปแบบของธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ ซึ่งมีงานวิจัยของ “e-Conomy SEA: Unlocking the $200 
Billion Opportunity in Southeast Asia” ที่จัดท าโดย Google และ Temasek แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบไปด้วย 1) โอกาสของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดย
ตลาดอีคอมเมิร์ซจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 29 เปอร์เซ็นต์ จากมูลค่าราว 900 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ เมื่อปี 2015 เพ่ิมขึ้นเป็น 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2025  2) โอกาสของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวออนไลน์ โดยคาดการณ์ ตลาดท่องเที่ยวออนไลน์ของไทยจะเติบโตราว 5.2 
เท่า ภายในปี 2025 หรือคิดเป็นมูลค่าราว 21,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี 
ประมาณ 18 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์ เช่น การจองโรงแรมที่พักและตั๋วเครื่องบินต่าง ๆ 
ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่คาดการณ์ว่าจะเติบโตถึง 5 เท่าภายในปี 2025 จะมีมูลค่า 76,000 
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ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคิดเป็น 85 เปอร์เซ็นต์ ของ
มูลค่าตลาดการท่องเที่ยวโดยรวม  (ดิจิทัล เอจ, 2557) 
 

 
 
ภำพที่ 1.3 ร้อยละของการเติบโตตลาดท่องเที่ยวออนไลน์ของไทย 
แหล่งที่มำ: ดิจิทัล เอจ, 2557. 
 
ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้โดยสารคนไทยที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตโลก ซึ่งในการ

ตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินแต่ละครั้งต้องมีการค้นหาข้อมูลต่างๆ มากมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Google ที่พบว่าธุรกิจ 80% ใช้อินเตอร์เน็ตค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ต้องการ (ข้อมูล
จาก: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)) สมบูรณ์ ครบธีรนนท์ (2557) 
(ผู้จัดการออนไลน์, 2557) ผู้จัดการวีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล ประจ าประเทศไทย ได้กล่าวว่า  “E-
Commerce เป็นช่องทางการค้าปลีกที่เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย เพราะผู้บริโภคต้องการ
ความสะดวก ราคาที่ถูกกว่าและมีสินค้าที่หลากหลายให้เลือกสรร ซึ่งจะพบได้เฉพาะช่องทาง
ออนไลน์” ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผู้จัดการออนไลน์ (2557) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค 
พบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันมีการใช้จ่ายอย่างประหยัดมากขึ้น และยังนิยมใช้เทคโนโลยี
ค้นหาข้อมูล เที่ยวบิน ตารางการบิน และราคา เพ่ือเปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจซื้อ  

โดยภาพรวมพฤติกรรมของผู้บริโภคได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีการสืบค้นหาข้อมูลผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตมากขึ้น ท าให้สายการต่าง ๆ ทั้งสายการบินประจ าชาติ สายการบินต่างชาติและสายการ
บินต้นทุนต่ า ได้เล็งเห็นถึงช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบันได้มีการใช้อินเตอร์เน็ตที่เพ่ิม
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มากขึ้นของผู้บริโภค จึงได้มีการพัฒนาระบบบริการส ารองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสาย
การบินขึ้น เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภค เช่น ส่วนลดราคา สิทธิประโยชน์จากการใช้บัตร
เครดิต ของแถม และอ่ืน ๆ เป็นต้น จึงส่งผลให้การแข่งขันทางการตลาดออนไลน์มีความรุนแรงมาก
ขึ้น อย่างไรก็ตามเว็บไซต์การจองตั๋วของสายการบินมีข้อจ ากัด คือ แต่ละสายการบินจะแสดงเฉพาะ
ราคาตั๋วเครื่องบินของสายการบินของตนเองเท่านั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินของตน
กับสายการบินอื่นได้  

จากสาเหตุข้างต้นจึงท าให้บริษัทตัวแทนจ าหน่ายร่วมมือกับบริษัทกาลิเลโอ ประเทศไทย 
จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบส ารองที่นั่ง เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ให้บริการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ซึ่งมี
ความแตกต่างกับเว็บไซต์ของสายการบินตรงที่ เว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายนั้น เมื่อ
นักท่องเที่ยวค้นหาราคาของเส้นทางการบินที่เลือกไปแล้ว ระบบจะแสดงตารางเปรียบเทียบราคาตั๋ว
เครื่องบินแต่ละสายการบินที่ให้บริการในเส้นทางนั้น ๆ ให้ผู้โดยสารได้ทราบอย่างชัดเจน โดยมีการ
แสดงราคาตั๋วเครื่องบินในระดับราคาต่ าสุดจนถึงระดับราคาสูงสุด เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเปรียบเทียบ
ราคา และเลือกใช้บริการได้อย่างตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุด และยังเป็นเลือกที่
ช่วยให้บริษัทตัวแทนจ าหน่ายสามารถแข่งขันและด ารงอยู่ในตลาด ในปัจจุบันจึงมีเว็บไซต์ที่ให้บริการ
จ าหน่ายตั๋วเครื่องบินออนไลน์จ านวน 20 เว็บไซต์ (บริษัทกาลิเลโอ ประเทศไทย จ ากัด, 2556) ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวในซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกสบายในการให้บริการกับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยเทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือซื้อ
ของออนไลน์ ประกอบกับเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญและท าให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องด้วยรูปแบบของธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ ดังนั้นการจะเลือกซื้อสินค้าและบริการใด ๆ 
นักท่องเที่ยวนิยมค้นหาข้อมูลของสินค้าและบริการนั้น ๆ จากอินเทอร์เน็ตก่อนเป็นอันดับแรก เพ่ือจะ
ได้มีข้อมูลเปรียบเทียบ ในการตัดสินใจเลือกซื้อ ซึ่งตั๋วเครื่องบินเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวหนึ่งที่มี
แนวโน้มการจองออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากการหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  ซึ่งจะได้รับ
ข้อมูลที่หลากหลาย และสามารถเปรียบเทียบได้มากกว่าที่จะสอบถามไปแต่ละบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 
ซึ่งการสอบถามจากตัวแทนจ าหน่ายนั้นจะท าให้เสียเวลา และมีข้อจ ากัดอ่ืน ๆ ประกอบกับการ
ให้บริการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย ยังเป็นเรื่องใหม่ส าหรับ
ประเทศไทย ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่จะศึกษาพฤติกรรมการจองเครื่องบินต้นทุนต่ า หรือสายการบินไทย
เป็นส่วนใหญ่ (ณัฐวรรณ มุกดาพิทักษ,์ 2549: 1; พรชัย ศรีสว่าง, 2551: 1; วรลักษณ์ พลสยม, 2551: 
1; ธนกฤต แสนทะวงศ์, 2553: 1) ซึ่งยังไม่พบว่า มีการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในลักษณะนี้ จึงเป็น
ที่มาของการวิจัยชิ้นนี้ที่ต้องการศึกษา “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ของ
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นักท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร” เพ่ือสร้างประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการในการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ 

 

1.2  ค ำถำมงำนวิจัย 
 
 1) พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ของนักท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
ตัวแทนจ าหน่ายเป็นอย่างไร ปัจจัย ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์และความพึง
พอใจต่อกระบวนการให้บริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมดังกล่าวอย่างไร 

2) การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของเว็บไซต์บริษัทตัวแทนจ าหน่ายของ
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับความคาดหวังต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของ
บริษัทตัวแทนจ าหน่าย 

3) การรับรู้กระบวนการให้บริการของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายโดยนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับใด 
เมื่อเปรียบเทียบกับความคาดหวังต่อกระบวนการการให้บริการของเว็บไซต์ดังกล่าว 
 

1.3  วัตถุประสงค์ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ของนักท่องเที่ยว
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย และปัจจัยที่มีผลหรือมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมดังกล่าว 
โดยประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะดังต่อไปนี้ 

1) เพ่ือวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์โดยเปรียบเทียบระหว่าง
การรับรู้และความคาดหวังต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทน
จ าหน่าย 

2) เพ่ือวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการโดยเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้
และความคาดหวังต่อกระบวนการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 

3) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ 
4) เพ่ือวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ที่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมและเพ่ือวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการให้บริการที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ 
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1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 
1.4.1 ด้ำนประชำกรและกลุ่มเป้ำหมำย 
ประชากรส าหรับงานวิจัยนี้ คือ นักท่องเที่ยวคนไทยที่ซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ไม่สามารถระบุจ านวนประชากรที่แน่นอนได้ 
เนื่องจากบริษัทตัวแทนจ าหน่ายตั๋วเครื่องบินไม่ได้แยกข้อมูลจ านวนตั๋วเครื่องบินที่จองออนไลน์กับจอง
โดยพนักงานอย่างแน่ชัด  

 
1.4.2 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
ผู้วิจัยท าการเก็บแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวคนไทยที่ซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่าน        

5 เว็บไซต์ ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยพิจารณาจากเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ 
(บริษัท กาลิเลโอ ประเทศไทย จ ากัด, 2556) ซึ่งประกอบไปด้วย 

 1) บริษัท EDC TRAVEL เว็บไซต์  http://www.edc-booking.com/ 
2) บริษัท H FLIGHT TRAVEL เว็บไซต์  http://www.hflight.net/ticket/ 
3) บริษัท KMT IBE  เว็บไซต์  http://www.kmt.co.th/ 

 4) บริษัท FOUR P PLUS เว็บไซต์  http://www.4pplus.com/Flight.aspx 
 5) บริษัท THAI FLY DIRECT เว็บไซต์  

http://www.thaifly.com/index.php?route=product/ticket&path=61 
 
1.4.3 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
งานวิจัยนี้ประกอบด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาดังนี้ ศึกษาตัวแปรต้นที่ประกอบไปด้วย เพ่ือ

ศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์โดยเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้และความ
คาดหวังต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการโดย
เปรียบเทียบระหว่างการรับรู้และความคาดหวังต่อกระบวนการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
ตัวแทนจ าหน่าย นอกจากนี้ยังศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ และ
วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและเพ่ือ
วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการให้บริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อตั๋ว
เครื่องบินออนไลน์และตัวแปรตามที่ผู้วิจัยท าการศึกษาพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ของ
นักท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร  
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1.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 1) นักวิชาการและนักวิจัยด้านการตลาด และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถน าเอาองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ของนักท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
ตัวแทนจ าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร ไปใช้เพื่อศึกษาและวิจัยในเรื่องดังกล่าวได้ต่อไปในอนาคต 

2) ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน สายการบินต่าง ๆ ผู้ให้บริการระบบส ารอง
ที่นั่ง รวมไปถึงธุรกิจทางการท่องเที่ยวอ่ืน ๆ เช่น ธุรกิจโรงแรม ที่พัก ประกันการเดินทาง เป็นต้น 
สามารถน าผลการวิจัยทั้งในด้านพฤติกรรมการซื้อต๋ัวเครื่องบินออนไลน์ของนักท่องเที่ยวและปัจจัยที่มี
ผลต่อพฤติกรรมดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการส ารองที่นั่งตั๋ว
เครื่องบิน ที่พักผ่านระบบออนไลน์ของตน 
 



 
บทที่ 2 

 

แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ของ
นักท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งในบทนี้จะแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องซึ่งมีล าดับการน าเสนอดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎี 
2.1.1 แนวคิดของธุรกิจน าเที่ยว 
2.1.2 ทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภค 
2.1.3 แนวคิดท่ีเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
2.1.4 แนวคิดท่ีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์  
2.1.5 แนวคิดท่ีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
2.1.6 แนวคิดท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
2.1.7 แนวคิดเก่ียวกับประชากรศาสตร์ 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.3 กระบวนการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎี 
 
 2.1.1 แนวคิดธุรกิจน าเที่ยว  

 2.1.1.1 ความหมายของธุรกิจน าเที่ยว 
 ในทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มาตรา  

ที่ 4 (2551) ได้อธิบายความหมายของ ธุรกิจน าเที่ยว (Tour Business) ไว้ว่า ธุรกิจเกี่ยวกับการน า
นักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไปเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน โดยจัดให้มีบริการ หรือการอ านวย  
ความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อันได้แก่ สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์ หรือบริการอ่ืน
ใดตามก าหนดกระทรวง 
 ในทางทฤษฎี ดารารัตน์ โฆษิตพิพัฒน์ (2552: 18) และ พิมพรรณ สุจารินพงค์ (2554: 
19-20) ได้กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า ธุรกิจน าเที่ยว หมายถึง การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัด
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หรือการให้บริการ หรืออ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง สถานที่พักอาหาร เครื่องดื่ม 
ทัศนาจร และมัคคุเทศก์ ที่ได้สอดคล้องกับ Basan, Dlacic and Trezner (2013: 50) ที่ได้อธิบายไว้
ว่า ธุรกิจน าเที่ยวเป็นผู้ให้บริการในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร 
เป็นต้น 

 ตรงกันข้ามกับ ทศพล กองสุข (2549: 10-11) ที่ได้อธิบายไว้ว่า ธุรกิจน าเที่ยวมุ่ง
หมายถึงการน าเที่ยวเป็นส าคัญ และต้องมีการติดต่อโดยตรงกับนักท่องเที่ยวเพ่ือจัดบริการไป
ท่องเที่ยว ณ สถานที่ต่าง ๆ ส่วนจะมีการจัดบริการด้านการเดินทาง ที่พัก อาหารหรือมัคคุเทศก์ด้วย
หรือไม่ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการน าเที่ยวเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงธุรกิจให้เช่ายานพาหนะเพ่ือเดินทาง 
ธุรกิจโรงแรมหรือร้านอาหาร ทัศนศึกษาเป็นครั้ง 

 ดังนั้น ในการศึกษานี้ได้ใช้ความหมายที่ได้รวบรวมมาจาก ดารารัตน์ โฆษิตพิพัฒน์ 
(2552: 18) พิมพรรณ สุจารินพงค์ (2554: 19-20) พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 
2551 มาตราที่ 4 (2551) และ Basan et al. (2013: 50) มีความเข้าใจที่เป็นไปในทิศทางเดียว จึง
สรุปออกมาได้ว่า ธุรกิจน าเที่ยว หมายถึง ธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว การจัดหา
อ านวยความสะดวกในด้านการเดินทาง สถานที่พัก ร้านอาหาร รวมไปถึงมัคคุเทศก์ หรือบริการอ่ืน ๆ 
ตามท่ีนักท่องเที่ยวได้ร้องขอ 

 2.1.1.2 ประเภทของธุรกิจน าเที่ยว  
 ธุรกิจน าเที่ยวมีหลายรูปแบบหลากหลายประเภท ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการแบ่งแตกต่าง

กัน เช่น แบ่งตามหน้าที่ทางการตลาด (นิศา ชัชกุล, 2554: 237-244) แบ่งตามลักษณะการท่องเที่ยว
ของนักเที่ยว หรือแบ่งตามรูปแบบของการขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลจาก        
พิมพรรณ สุจารินพงค์ (2554: 13-17) จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ (2554: 156) นิศา ชัชกุล (2554: 
237-244) และธารทิพย์ ธรรมสอน (2550: 117-118) ได้กล่าวไปในทิศทางที่สอดคล้องกันว่า ควร
แบ่งประเภทของธุรกิจน าเที่ยวตามหน้าที่ทางการตลาดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ด าเนินธุรกิจการ
ท่องเที่ยวแบบค้าส่ง (Tour wholesaler: TW) และตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการทางการ
ท่องเที่ยว (Travel agencies: TA) ซึ่งสามารถอธิบายแต่ละประเภทได้ ดังต่อไปนี้ 

 1) ผู้ด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวแบบค้าส่ง (Tour wholesaler: TW) 
 จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ (2554: 156) ไดใ้ห้ความหมายของผู้ด าเนินธุรกิจการ

ท่องเที่ยวแบบค้าส่งไว้ว่า หมายถึง ผู้ผลิตรายการน าเที่ยวแบบเหมาจ่าย ซึ่งมีช่องทางการจัดจ าหน่าย
หลายแบบ ทั้งในลักษณะของผู้ขายส่งและผู้ขายปลีก ในท านองเดียวกันกับ นิศา ชัชกุล (2554: 238) 
ที่ได้อธิบายไว้ว่า เป็นธุรกิจที่ผู้ขายส่ง (Wholesaler) ท าหน้าที่เป็นคนกลาง (Intermediaries) 
ระหว่างผู้ผลิตบริการท่องเที่ยว (Suppliers) กับตัวแทนขายปลีก (Retail Agents)  
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   ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ พิมพรรณ สุจารินพงค์ (2554: 13) ที่ได้
อธิบายไว้ว่า ผู้ด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวแบบค้าส่งนั้น ท าหน้าที่เหมือนพ่อค้าขายส่ง ซึ่งบริษัทจะรวม
สินค้าทางการท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยกัน เช่น ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร รถรับ -ส่ง 
ค่าธรรมเนียมการเข้าแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น แล้วน ามาขายในราคา
รวมกัน (Package)หรือขายให้กับตัวแทนผู้ค้าปลีก  หรือที่เรียกว่า บริษัทตัวแทนจ าหน่าย โดยจะ
ได้รับค่าคอมมิชชั่นเป็นค่าตอบแทน  

 ธารทิพย์ ธรรมสอน (2550: 117-118) และจิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ (2554: 
156) มีความคิดเห็นตรงกันว่า ผู้ด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวแบบค้าส่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 1) ผู้ด าเนินธุรกิจแบบเช่าเหมา (Charter operator) จัดรายการน าเที่ยวแบบ
เหมาจ่ายให้แก่ลูกค้า และขายส่งให้แก่ผู้ผลิตรายการน าเที่ยว (Tour operator)  

 2) ผู้ผลิตรายการน าเที่ยว (Tour Operator) จัดและจ าหน่ายรายการน า
เที่ยวแบบเหมาจ่ายให้แก่กลุ่มตลาดนักท่องเที่ยว การจัดโปรแกรมทัวร์แบบเฉพาะทางหรือแบบพิเศษ
ในลักษณะ ดังนี้         

 (1) Escorted tour คือ การจัดน าเที่ยวที่มีผู้น าเที่ยว (Tour leader) 
เดินทางไปกับนักท่องเที่ยวตลอดรายการ ท าหน้าที่ดูแล ติดต่อ และจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ 
ตามรายการ 
 (2) Hosted tour คือ การจัดน าเที่ยวที่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลให้การต้อนรับ
เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงแหล่งท่องเที่ยว ระหว่างการเดินทางไปและกลับ นักท่องเที่ยวจะ
เดินทางเอง 
 (3) Package tour คือ การจัดน าเที่ยวที่รวมการบริการต่างๆ ครบถ้วนใน
รายการน าเที่ยวตั้งแต่การเดินทาง ที่พักแรม อาหาร การขนส่ง และการอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
 (4) Unescorted tour คือ การจัดน าเที่ยวที่ผู้ประกอบธุรกิจการจัดน า
เที่ยวติดต่อ จัดจองและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้โดยที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเองซึ่งไม่มี
เจ้าหน้าที่ดูแล 
 (5) Group tour คือ การจัดน าเที่ยวให้แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่ง
จะมีประมาณ 10 คนขึ้นไป และรายการท่องเที่ยวที่จัดให้จะเป็นไปตามความต้องการของลูกค้ากลุ่ม
นั้น ๆ 
 โดยที่ จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ (2554: 156) ได้กล่าวนอกเหนือจากนี้อีกว่า 
ประเภทของผู้ด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวแบบค้าส่งยังมีอีกหนึ่งประเภทคือ 

  1) ผู้ด าเนินธุรกิจรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (Inbound operator) เป็นผู้ที่
มีความช านาญในการจัดรายการน าเที่ยวแบบเหมาจ่ายให้แก่นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดิน
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ทางเข้ามาเที่ยวในประเทศนั้น ๆ โดยท าหน้าที่จัดบริการทุกอย่างระหว่างการเดินทางเช่น ด้าน
ยานพาหนะ การพักแรม การรับประทานอาหาร การเที่ยวชม เป็นต้น 

 สรุปได้ความว่า ผู้ด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวแบบค้าส่ง เป็นตัวกลางระหว่าง
ผู้ผลิตสินค้าทางการท่องเที่ยวและบริการและตัวแทนจ าหน่าย โดยสามารถจัดรายการน าเที่ยวในราคา
ที่หลากหลายได้ มีปริมาณการขายมาก และมีความสามารถต่อรองกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการ
ทางการท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้ด ี

 2) ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการทางการท่องเที่ ยว (Travel 
agencies: TA) 

 พิมพรรณ สุจารินพงค์ (2554: 15) และจิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ (2554: 159) 
ได้อธิบายเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการทางการท่องเที่ยว 
หมายถึง ผู้ประกอบการในลักษณะตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือการท่องเที่ยว  หรือผู้ค้า
ปลีก เช่น ขายรายการน าเที่ยว จ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน รถไฟ เรือ รวมไปถึงการส ารองที่พักแรม 
ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นต้น  
 เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ Basan et al. (2013: 51) ที่ได้อธิบายไว้ว่า 
ตัวแทนจ าหน่ายคือ ตัวกลางในการขายสินค้าทางการท่องเที่ยว เป็นผู้มีอิทธิพลต่อการซื้อของลูกค้า 
ให้ค าแนะน า และสร้างจินตนาการให้กับลูกค้า นอกจากนี้ นิศา ชัชกุล (2554: 238) ได้อธิบาย
เพ่ิมเติมไว้ว่า บริษัทตัวแทนจะได้รับค่านายหน้า (Commission) เป็นค่าตอบแทนจากการขายสินค้า
หรือบริการให้กับนักท่องเที่ยว  
 ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการทางการท่องเที่ยวมีบทบาทและหน้าที่
ส าคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยที่ ธารทิพย์ ธรรมสอน (2550: 117) จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ 
(2554: 159-160) และพิมพรรณ สุจารินพงค์ (2554: 15) ได้สรุปไว้ตรงกัน 4 ข้อดังนี้   
 (1) จ าหน่ายรายการน าเที่ยวแบบเหมาจ่าย (Package tour) 
 (2)  เป็นตัวแทนจ าหน่ายตั๋วโดยสารเครื่องบิน รถไฟ เรือส าราญ หรือตั๋ว
โดยสารยานพาหนะอ่ืน ๆ 
 (3) เป็นตัวแทนส ารองที่พัก ร้านอาหาร ร้านสินค้าที่ระลึก และสถานที่
ท่องเที่ยว เป็นต้น 
 (4) บริการจัดท าหนังสืออนุญาตเข้าประเทศ (Visa) จัดท าประกันภัยการ
เดินทาง ตั๋วแลกเงินเพ่ือการเดินทาง การรับแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ 
  Basan et al. (2013: 51) ได้อธิบายหน้าที่ของตัวแทนจ าหน่ายเพ่ิมเติมว่า 
ตัวแทนจ าหน่ายมีหน้าที่ส่งเสริมการขาย เพราะเป็นผู้ที่ติดต่อกับนักท่องเที่ยวโดยตรง ให้ค าปรึกษา 
แนะน าให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวกับลูกค้า และท้ังยังเป็นผู้ส่งเสริมการขายได้ดี 
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 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการทางการท่องเที่ยว 
หมายถึง ธุรกิจคนกลางที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยว โดยการ
จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการทางการท่องเที่ยว เพ่ือเสนอขายให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผู้ติดต่อกับลูกค้า
โดยตรงและมีหน้าที่ส าคัญในการจ าหน่ายรายการน าเที่ยว จ าหน่ายตั๋วโดยสารทุกประเภท ให้บริการ
ห้องพัก และจัดท าวีซ่า ประกันภัย รับแลกเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น โดยจะได้รับค่านายหน้า 
(Commission) เป็นค่าตอบแทนในการด าเนินงาน  
 จากงานวิจัยของ Basan et al. (2013: 51) และ Tugulea et al. (2013: 
51) ที่กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า ตัวแทนจ าหน่ายเป็นผู้ให้ค าปรึกษา แนะน าให้ข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวและเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในการซื้อกับลูกค้า รวมไปถึงมีหน้าที่ส่งเสริมการขายอีกด้วย ซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่า ตัวแทนจ าหน่ายเป็นผู้ที่เข้าใจความต้องการ และใกล้ชิดลูกค้ามากที่สุด รวมไปถึงมู ลค่า
การขายตั๋วเครื่องบิน 85% นั้นมาจากการขายผ่านตัวแทนจ าหน่าย (พิมพรรณ สุจาริณวงศ์, 2554: 
159)  ดังนั้น งานวิจัยในครั้งนี้จึงสนใจที่จะศึกษาตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการทางการ
ท่องเที่ยวดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 

2.1.2 แนวคิดที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 2.1.2.1 ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค 
 การศึกษาในครั้งได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งได้แยกประเภทของผู้บริโภค

ออกเป็นผู้บริโภคท่ัวไปและพฤติกรรมผู้บริโภคการท่องเที่ยว ซึ่งจะได้อธิบายดังต่อไปนี้ 
 พฤติกรรมผู้บริโภคทั่วไป ธัญญารักษ์ บุญต่อ (2552: 12) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค

หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องเพ่ือการเลือกสรร
การซื้อ การใช้ และการบริโภค อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการ บริการ ความคิด หรือประสบการณ์เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและความปรารถนาต่าง ๆ ให้ได้รับความพอใจ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ 
ศิวารัตน์ ณ ปทุม, สรุกิจ เทวกุล และปริญ ลักษิตานนท์ (2550: 13) ที่ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า ทั้งนี้ 
หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยู่ก่อนแล้ว และมีส่วนในการก าหนดให้มีการกระท า
ดังกล่าว  

 Schiffman and Kanuk (1987 อ้างถึงใน ศุภร เสรีรัตน์, 2544: 7) กล่าวว่า เป็น
พฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซื้อ ใช้ ประเมินผล ต้องรวมไปถึงการจัด      
ส่งสินค้าหรือบริการหลังการบริโภคด้วย (อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล, 2545: 6) 
นอกจากนี้ สิริภัทร์ โชติช่วง (2548: 26) ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า การบริโภคผลิตภัณฑ์ บริการซึ่ง
ผู้บริโภคมีความแตกต่างในลักษณะประชากร เช่น อายุ รายได้ ศาสนา วัฒนธรรม ระดับการศึกษา 
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ประเพณี ค่านิยม และรสนิยมเป็นต้น ท าให้พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคแตกต่างกันออกไป (ปรีชา 
กาวีอิ่น, 2552: 7)  

 พฤติกรรมผู้บริโภคการท่องเที่ยว หมายถึง พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการเสาะหาสินค้า
ทางการท่องเที่ยวต่าง ๆ เพ่ือการเลือกซื้อ การบริโภค นายสุรพล เศวตเศรณี ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ผู้จัดการออนไลน์: 2554) ได้อธิบายไว้ว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป 
โดยให้ความส าคัญกับสื่ออินเตอร์เน็ตมากขึ้น การค้นหาข้อมูลและจัดการเดินทางได้ง่าย  ท่องเที่ยว
แบบกลุ่มเล็ก ๆ หรือคนเดียว แสวงหาแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยม ไม่ชอบความวุ่นวาย  

 สอดคล้องกับ บทความของจุลสารวิชาอิเล็กทรอนิกส์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(2551: 4-11) ที่อธิบายว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีความ
ต้องการต่อสินค้าและบริการสูงมาก การซื้อสินค้าทางการท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์ (Online) มี
แนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะการซื้อด้วยตัวเอง 

 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า พฤติกรรมการบริโภคโดยทั่วไปมีความคล้ายคลึงกับพฤติกรรมการ
บริโภคการท่องเที่ยว เนื่องจาก ผู้บริโภคมีพฤติกรรมค้นหาสินค้า เลือกสรร เพ่ือการเลือกซื้อ รวมไป
ถึงการให้บริการหลังบริโภค และแตกต่างกันตามลักษณะประชากร เพียงแต่แตกต่างกันตรงที่ สินค้ า
ทางการท่องเที่ยวเป็นสินค้าที่ไม่สามารถจับต้องได้ การเลือกซื้ออาจมีความแตกต่างจากสินค้าทั่วไป 
และมีราคาแพงผู้บริโภคอาจหาข้อมูลให้มากพอเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

 2.1.2.2  ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคโดยทั่วไปเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อ    

การใช้ของผู้บริโภค ท าให้ทราบถึงลักษณะความต้องการ พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ทั้งยัง
ช่วยให้เข้าใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น และนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาดที่สามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539: 34; ศิริพร วิษณุมหิมาชัย, 
2552: 5)  

 ฉัตยาพร เสมอใจ (2548: 15) และชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2548: 106) มีความ
คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ลักษณะของสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความ
แตกต่างจากสินค้าทั่วไป ด้วยคุณลักษณะพิเศษ 5 ประการ ได้แก่ 1) ความไม่มีตัวตน (Intangibility) 
ไม่สามารถมองเห็น จับต้อง หรือสัมผัสได้ 2) ความแยกจากกันไม่ได้ระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ (Inseparability) 3) การเก็บรักษาไม่ได้ (Perishability) 4) ความต้องการที่ไม่แน่นอน 
(Fluctuating Demand) และ 5) ความแตกต่างของบริการ (Variability)  
 ดังนั้น การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นสินค้าทั่วไปและเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว
จึงนิยมใช้ค าถามเพ่ือหาลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคเหมือนกันได้แก่ 6Ws และ 1H   (ศิริวรรณ 
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เสรีรัตน์, 2539: 34; Kotler, 1994: 173) ซึ่งประกอบด้วย WHO? WHAT? WHY? WHO? WHEN? 
WHERE? และ HOW? เพ่ือค้นหาค าตอบ 7 ประการ ซึ่งประกอบไปด้วย 
 1) ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) ต้องตอบค าถามให้ได้
ว่าใครคือลูกค้าของเรา  

 2) ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) ผู้บริโภคต้องการซื้ออะไร  
 3) ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) วัตถุประสงค์ในการซื้อ

ของผู้บริโภคว่าจะซื้อเพ่ืออะไร หรือสิ่งใดคือเหตุผลที่สร้างแรงจูงใจให้ลูกค้ามาซื้อสินค้า  
 4) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?) ใครบ้างที่

มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ  
 5) ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) โอกาสในการซื้อ 
เทศกาลต่าง ๆ 
 6) ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) ช่องทางหรือแหล่งที่
ผู้บริโภคเดินทางไปซื้อสินค้า  
             7) ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?) ขั้นตอนในการตัดสินใจ
ซื้อประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก ตัดสินใจซื้อ 
ความรู้สึกภายหลังการซื้อ 
 
ตารางท่ี 2.1  วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคการท่องเที่ยว 
 

ค าถาม 7 ประการ สินค้าทั่วไป สินค้าทางการท่องเที่ยว 

1) ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  
(Who is in the target  
market?) 

- ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย ประชากร   
  ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา  
  พฤติกรรมผู้บริโภค 

- ลักษณะกลุ่มของนักท่องเที่ยว 
  ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรม 
  นักท่องเที่ยว 

2) ผู้บริโภคซื้ออะไร  
(What does the consumer  
buy?) 

- สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ  
  คุณสมบัติและองค์ประกอบ 
  ของผลิตภัณฑ์ 

- สิ่งนักท่องเที่ยวต้องการ  
  แหล่งท่องเที่ยว การบริการ 

3) ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ  
(Why does the consumer  
buy?) 

- วัตถุประสงค์ในการซื้อ ปัจจัย 
  ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ  
  ได้แต่ปัจจัยภายใน ปัจจัย 
  ภายนอกและปัจจัยเฉพาะบุคคล 

- วัตถุประสงค์ในการเดินทาง 
  ท่องเที่ยว ปัจจัยที่มีอิทธิพล 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ) 

 

ค าถาม 7 ประการ สินค้าทั่วไป สินค้าทางการท่องเที่ยว 

4) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ 
ซื้อ (Who participates in the 
buying?) 

- บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ ที่ม ี
  อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ  
  ประกอบไปด้วยผู้ริเร่ิม ผู้มีอิทธิพล  
  ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อและผู้ใช ้

- บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ ที่ม ี
  อิทธิพลต่อการตัดสินใจของ 
  นักท่องเที่ยว 

5) ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When 
does the consumer buy?) 

- โอกาสในการซื้อ ช่วงฤดูกาล  
  ท่องเที่ยว เทศกาล โอกาสตา่ง ๆ   
  วันหยุด เวลาวา่ง 

- โอกาสในการซื้อ ช่วงเวลา  
  ฤดูกาล เทศกาล วันหยุด 

6) ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where 
does the consumer buy?) 

- แหล่งหรือสถานที่จัดจ าหนา่ย  
  เช่น ตลาด ห้างสรรพสนิค้า 

- ผู้ผลิต ตัวแทนจ าหน่าย ซื้อ 
  ผ่านเคาน์เตอร์ หรือออนไลน ์

7) ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How 
does the consumer buy?) 

- ขั้นตอนในการตัดสนิใจ เริ่มต้น 
  จากการรับรู้ปัญหาความต้องการ  
  การค้นหาข้อมูล การประเมินผล 
  พฤติกรรม การตัดสินใจซื้อ  
  ความรู้สึกหลังการซื้อ 

- ขั้นตอนในการตัดสนิใจ  
  เร่ิมต้นจากความต้องการ 
  ท่องเที่ยว การค้นหาข้อมูล  
  การประเมินผลพฤติกรรม  
  การตัดสินใจซื้อ ความรู้สึก 
  หลังการซื้อ 

 
 ทิวา พงศ์ธนไพบูลย์ ศิริจรรยา เครือวิริยะพันธ์ และอมรศรี ตันพิพัฒน์ (2554: 16-17) 

มีความคิดเห็นตรงกันกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ศุภร เสรีย์รัตน์ องอาจ ปทะวานิช และปริญ ลักษิตานนท์ 
(2546: 196-199) ที่ว่า ผู้บริโภคจะแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา จะต้องมีสาเหตุของ
พฤติกรรมนั้น ๆ เสมอ ซึ่งสาเหตุดังกล่าวจะเป็นสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ท าให้มนุษย์เกิดความต้องการ 
โดยจะถูกป้อนเข้าสู่ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด า (Black box) และ
ผู้บริโภคก็จะเกิดการตอบสนอง (Response) เรียกตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภคว่า สิ่งกระตุ้น-การ
ตอบสนอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) สิ่งกระตุ้น (Stimulus) หมายถึง สิ่งเร้าที่จะท าให้เกิดความต้องการ หรือเกิดความ
นึกคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง (ทิวา พงศ์ธนไพบูลย์ และคณะ, 2554: 16-17) สามารถแบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะ คือ 
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  (1) สิ่งกระตุ้นภายใน (Inside Stimulus) หมายถึง สิ่งกระตุ้นที่เกิดจากความ
ต้องการภายในร่างกาย หรือความต้องการที่เกิดข้ึนตามสัญชาตญาณ 
  (2) สิ่งกระตุ้นภายนอก (Outside Stimulus) หมายถึง สิ่งกระตุ้นที่เกิดจาก
นักการตลาดสร้างให้เกิดขึ้น เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ โดยการจูงใจด้านอารมณ์และเหตุผล 
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 
 ก) สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เกิดจากการที่นักการ
ตลาดน าส่วนประสมทางการตลาด มาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความต้องการ (Jeddi, Atefi, Jalali, 
Poureisa and Haghi, 2013: 23) ได้แก่ พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product) ก าหนดราคาที่
เหมาะสม (Price) วางจ าหน่ายอย่างทั่วถึง (Place) และ ส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
  (ก) สิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถควบคุมได้ แต่สามารถสร้างโอกาสให้เกิดข้ึนได้ อันได้แก่ 
   -  ภาวะทางเศรษฐกิจ (Ecomomic) 
   -  เทคโนโลยี (Technology) 
   -  กฎหมายและการเมือง (Law and Political) 
   -  วัฒนธรรม (Culture) 
 ข) ความรู้สึกนึกคิด เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนหลังจากที่ได้รับสิ่งกระตุ้น ซึ่งผู้ผลิต
หรือผู้จ าหน่ายไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายามค้นหาความรู้สึกดังกล่าว เพ่ือสามารถตอบสนองกับ
ความต้องการของผ้บริโภคได้ (ทิวา พงษ์ธนไพบูลย์ และคณะ, 2544: 16) อันประกอบไปด้วย 
  (ก) ลักษณะของผู้บริโภค (Customer Characteristics) ลักษณะส่วน
บุคคล วัฒนะรรม สังคม และจิตวิทยา 
  (ข) กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Buyer Decision Process) คือ
การรับรู้ปัญหาความต้องการ ค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรม
หลังการซื้อ (ธัญญ์ธีรา อภิกุลวราศิษฐ์, 2556: 24)  
 ค) การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) คือ การแสดงออกของ
ผู้บริโภค โดยผ่านการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 (ก) การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ (Product Choice) 
 (ข) การเลือกตราสินค้า (Brand Choice) 
 (ค) การเลือกผู้ขาย (Dealer Choice) 
 (ง) การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing) 
 (จ) การเลือกปริมาณในการซื้อ (Purchase Amount) 
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 จากการศึกษางานวิจัยของ Shahrzad et al. (2013: 23) มีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุภาพร ชุ่มสกุล (2554: 25-27) ที่ได้ใช้ตัวแบบพฤติกรรมโมเดลในลักษณะเดียวกัน 
ดังต่อไปนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.1 ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภคของ Phillip Kotler 
แหล่งที่มา: Shahrzad et al., 2013: 23; สุภาพร ชุ่มสกุล, 2554: 25-27. 
 

ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคมาประยุกต์ใช้โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจาก
พฤติกรรมการซื้อ การใช้สินค้าทางการท่องเที่ยว โดยการตั้งค าถาม 6Ws กับ 1H ซึ่งประกอบไปด้วย 
WHO? WHAT? WHY? WHEN WHO? WHERE? และ HOW? ซึ่งได้น าค าตอบมาวิเคราะห์เพ่ือให้
ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ การใช้ของผู้บริโภค ค าตอบที่ได้จะช่วยให้
นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาดที่สามารถสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่าง
เหมาะสม  

 

2.1.3  แนวคิดที่เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 2.1.3.1 ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

  ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ รองผู้อ านวยการ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) (2558: 3) ได้อธิบายความหมายของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ว่า เป็นกิจกรรม 

 



18 
 

ที่กระท าขึ้นระหว่างหน่วยธุรกิจ บุคคล รัฐ ตลอดจนองค์กรเอกชนหรือองค์กรของรัฐใด ๆ เพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การค้า และการติดต่องานราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับ ธารทิพย์ 
ธรรมสอน (2550: 157) และปรีชา กาวีอ่ืน (2552: 18) ที่ได้กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า การด าเนิน
ธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรงที่สั้นลง โดยการตัดคนกลางทั้งที่เป็นผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก
ออกไป  ในการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งเป็นช่องทางในการติดต่อลูกค้าด้วยต้นทุนต่ า
โดยอาศัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การท าธุรกรรมใด  ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจ บุคคล รัฐ องค์กรเอกชน ฯลฯ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการซื้อขายสินค้า ติดต่อ
งาน โดยกระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

 2.1.3.1 รูปแบบของการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
  การท าการค้านั้นต้องประกอบไปด้วยอย่างน้อย 2 ฝ่ายคือผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งผู้ซื้อ
และผู้ขายนั้นก็มีหลาย ๆ รูปแบบ กมลพัฒน์ ค าวงษา (2550: 30) จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ (2554: 
205-208) และศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (2551) มีความคิดเห็นตรงกันว่า ประเภทของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
    1)  ผู้ประกอบการกับผู้บริโภค (Business to Consumer: B2C) คือการค้า
ระหว่างผู้ประกอบการถึงลูกค้าหรือผู้บริโภคคนสุดท้ายที่ซื้อสินค้าหรือบริการไปบริโภคเอง  
    2) ผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ (Business to Business: B2B) คือ
การค้าระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ ครอบคลุมถึงเรื่องการขายส่ง การท าการสั่งซื้อสินค้า
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  
    3) ผู้บริโภคกับผู้บริโภค (Consumer to Consumer: C2C) ในเรื่องการ
ติดต่อระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค เป็นการค้ารายย่อย เพ่ือการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารใน
กลุ่มคนที่มีการบริโภคเหมือนกัน หรืออาจจะท าการแลกเปลี่ยนสินค้ากันเอง 
 นอกจากนี้ กมลพัฒน์ ค าวงษา (2550: 30) และสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไทย (2556) ยังอธิบายรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมเติมในส่วนที่แตกต่างอีกว่า 
ผู้ประกอบการกับภาครัฐ (Business to Government: B2G) คือการประกอบธุรกิจระหว่าง
ภาคเอกชนกับภาครัฐ  

จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ (2554: 205-208) ยังอธิบายส่วนที่แตกต่างอีกว่า ยังมี
รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า ภาครัฐกับประชาชน (Government to Consumer: G2C) 
ซึ่งเป็นการบริการของภาครัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การค านวณและเสียภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต        
การให้บริการข้อมูลประชาชนผ่านอินเทอร์เน็ต ข้อมูลการติดต่อการท าทะเบียนต่างๆ ของ
กระทรวงมหาดไทย  
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 2.1.3.2 ประเภทของสินค้าในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ (2547: 15-16) ได้แบ่งประเภท

ของสินค้าที่มีการซื้อขายในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
   1) สินค้าที่มีตัวตน (Goods) เป็นสินค้าที่จับต้องได้ ขายต่อได้ เปลี่ยนคืน

หรือคืนเงินได้ มีกระบวนการขนส่งสินค้าที่แยกต่างหากโดยเฉพาะ ไม่สามารถส่งผ่านช่องทาง
อินเตอร์เน็ตได้ 

   2) สินค้าไม่มีตัวตนหรือบริการ (Services) สินค้าหรือบริการที่จับต้องไม่ได้ 
ซื้อแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ การตัดสินใจจึงขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้บริโภค มีการส่งสินค้าตาม
ช่องทางปกติ ไม่สามารถส่งผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตได้เช่นเดียวกัน 

   3) ข้อมูลข่าวสาร (Information) ข้อมูลข่าวสารมีลักษณะเหมือนกับสินค้า
ประเภทบริการคือไม่สามารถคืนเงินได้ แตกต่างกันตรงที่สินค้านี้จะเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลและ
สามารถส่งผ่านอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นช่องทางที่สั่งซื้อได้ทันที  

 สิทธิเดช ลีมัคเดช (2548: 124-125) กล่าวว่า การซื้อขายสินค้าและบริการผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต พบว่ามีเว็บไซต์จ านวนมากที่เปิดขึ้นเพ่ือขายสินค้าและบริการ โดยผู้ซื้อสามารถ
เลือกซื้อสินค้าและบริการที่ตนเองชื่นชอบได้จากที่บ้าน ที่ท างาน จากนั้นค่อยจ่ายเงินและรอรับสินค้า 
โดยแบ่งเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

   1) การใช้ข้อมูลร่วมกัน โดยที่ผู้บริโภคได้เห็นสินค้าและบริการบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตโดยทราบข้อมูล และผู้บริโภคพอใจในสินค้านั้น ๆ  

   2) การช าระเงินโดยการส่ งข้อมูลการตัดช าระเงิน โดยใช้สื่ อทาง
อิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสดหรือเช็ค 

   3) การจัดส่งสินค้า ถ้าหากว่ามีสินค้าเป็นข้อมูลข่าวสารก็สามารถจัดส่งให้
ลูกค้าได้ทันท ี

 2.1.3.3 องค์ประกอบของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ (2547: 10) และสิทธิเดช ลีมัคเดช 

(2548: 124-125) มีความคิดเห็นตรงกันว่า องค์ประกอบของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มี 4 ส่วน 
คือ 

   1) เว็บไซต์ (Web site) เว็บไซต์โดยทั่วไปมีหน้าที่เปรียบเสมือนร้านค้าหรือ
ห้องแสดงสินค้า ซึ่งจะต้องมีการวางระบบการจัดการภายในร้านอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากต้อง
ให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง และมีความรวดเร็ว (Tugulea et al., 2013: 51) เพ่ือให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Basan et al., 2013: 53)  
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   2) ระบบเครือข่ายข้อมูล (Network Data System) การท าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ต้องเลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้
เหมาะสม กล่าวคือ ถ้ามีผู้ใช้บริการของเว็บไซต์มากก็ต้องใช้อินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง ซึ่งจะส่งผล
ต่อค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน 

   3) ระบบสื่อสารข้อมูล (Communicate Data System) คือ ระบบความ
ปลอดภัยของระบบสื่อสารข้อมูลในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเรียกว่า 
โพรโทรคอล (Protocol) เพ่ือป้องกันการถูกขโมยจึงจ าเป็นต้องตั้งรหัสข้อมูลเพ่ือไม่ให้ผู้เข้าอ่ืน
สามารถอ่านข้อมูลระหว่างการส่งได้ ระบบความปลอดภัยมี 2 ระบบ คือ SET (Secure Electronic 
Transaction) และ SSL (Secure socket layer) ซึ่งประเทศไทยนิยมใช้ระบบ SSL นี้มากกว่า
เนื่องจากราคาถูก 

   4) ระบบการช าระเงิน (Payment System) ในการช าระเงินสินค้าและ
บริการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็น 2 ประเภท (สิทธิเดช ลีมัคเดช, 2548: 124-125) ดังนี้ 

   (1) การช าระเงินไม่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่ 
      ก) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 
      ข)  การส่งไปรษณีย์ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ 
    (2) วิธีการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การโอนหรือการช าระเงิน

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถท าได้ดังนี้ 
    ก) บัตรเครดิต ผู้บริโภคที่ถือบัตรเครดิตจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

บัตรเครดิตของตนเองให้แก่ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าและบริการ หรือการช าระออนไลน์ 
    ข) บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้เทคโนโลยีของแถบแม่เหล็กหรือ

แผ่นซิพเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบัตรและมูลค่าของเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
    ค) การโอนเงินเข้าบัญชีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้ระบบ

อินเตอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า Internet Banking นิยมมากในปัจจุบันเนื่องเนื่องมีความสะดวก รวดเร็ว 
    ง) การช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยที่ผู้บริโภคช าระค่า

โทรศัพท์ให้แก่บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือโดยตรง ดังนั้นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือจะเป็นผู้
รวบรวมค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่างๆ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เอง โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะแจ้งในยอดค่าช าระใช้บริการโทรศัพท์มือถือ 

 2.1.3.4 ประโยชน์ของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 Tang, Qiuying, Qi and Xiucheng (2014: 66-74) ได้กล่าวว่า การพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายกับธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาองค์กร และการบริการให้กับลูกค้า โดยสร้างความสะดวก รวดเร็ว 
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เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และลดค่าใช้จ่ายของออฟฟิศ สอดคล้องกับ Tugulea et al. (2013: 
51-53) ที่กล่าวว่า ธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตเป็นผู้ได้เปรียบทางการตลาด เนื่องจากปัจจุบัน
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมองหาสินค้าทางการท่องเที่ยวและบริการผ่านการค้นหาข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ได้ราคาท่ีต่ าสุด  

 จากการศึกษางานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของ Tugulea et al. (2013: 51-53) Basan et 
al. (2013: 51) และ สุภาพร ชุ่มสกุล (2554: 16) ได้สรุปถึงประโยชน์ของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ไว้ดังนี้ 

 1) มีความสามารถในการแข่งขัน เมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งรายอื่น ๆ  
 2) เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพทางการตลาด สามารถเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค 

และยังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร้ขอบเขต 
 3) ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเพ่ิมยอดขายและ

รายได้ให้กับธุรกิจ เนื่องจากสามารถรองรับตลาดได้ทั่วโลก  
 4) ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดขั้นตอนการจัดส่ง 
 5) สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
 6) เข้าสู่ตลาดการค้าได้ในระยะเวลาอันสั้น 
 7) เพ่ิมความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเกิดความจงรักภักดีต่อสินค้าและบริการ 
 8) เพ่ิมประสิทธิภาพ และความพึงพอใจในการท างานให้กับพนักงาน รวมถึง

ผู้บริหารอีกด้วย 
  

จากการทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ กิตติ ภักดี
วัฒนะกุล และทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ (2547: 10) และ สิทธิเดช ลีมัคเดช (2548: 124-125) โดยได้
น าเอาความรู้เกี่ยวกับประเภทของผู้ประกอบการแบบผู้ประกอบการกับผู้บริโภค (Business to 
Consumer: B2C) รวมถึงองค์ประกอบของธุรกิจพาณิชย์อันประกอบไปด้วย เว็บไซต์ (Web site) 
ระบบเครือข่ายข้อมูล (Network Data System) ระบบสื่อสารข้อมูล (Communicate Data 
System) ระบบการช าระเงิน (Payment System) ซึ่งได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือให้เข้าใจถึงความส าคัญ
และองค์ประกอบแต่ละด้านที่ต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไขอย่างไรเพ่ือให้บริษัทตัวแทนจ าหน่ายสามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ตรงจุด 
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2.1.4 แนวคิดที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์  
 

 2.1.4.1 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 18) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึง 

เครื่องมือทางการตลาดชุดหนึ่งที่บริษัทใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546: 394-615) ที่ได้จ าแนกเครื่องมือเป็น 4 กลุ่มได้แก่ 
สินค้า (Product) ราคา (Price) สถานที่ (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion)  

การศึกษาในครั้งนี้ได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ 
ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กย่อยลงไป แตกต่างจากการท าการตลาดแบบอ่ืน  ๆ ที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม 
กล่าวคือ การตลาดออนไลน์จะย้ายร้านค้าไปอยู่บนหน้าเว็บไซต์แทน นั่นหมายถึงผู้บริโภคไม่สามารถ
สัมผัสได้เหมือนตลาดในร้านค้าแบบเดิม และจะได้อธิบายความหมายในล าดับต่อไป 

อิทธิวัฒน์ รัตนพองบู่ (2556: 12) และธัญญ์ธีรา อภิกุลวราศิษฐ์ (2556: 9) ได้ให้
ความหมายเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การตลาดออนไลน์ (Online 
Marketing) หมายถึง การจัดกิจกรรมทางการตลาดบนอินเทอร์เน็ตโดยอาศัยระบบการเชื่อมโยงของ 
Website ในการด าเนินกิจกรรม เช่น การแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ การช าระสินค้า 
การสร้างกลยุทธ์การขาย การน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมไปถึงการโปรโมทหรือประชาสัมพันธ์
สินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ อีเมล์ บล็อก สังคมออนไลน์ และสื่อต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ 

สรุป ได้ ว่ า  การตลาดออนไลน์  หมายถึ ง  การท าการตลาด  เ พ่ือโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้รับรู้ข้อมูลของบริษัท โดยใช้อุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บ
เล็ต เป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต 

 
ตารางท่ี 2.2  เปรียบเทียบการท างานของตลาดแบบเดิมและการตลาดแบบออนไลน์ 
 

การตลาดแบบเดิม การตลาดออนไลน์ 

1) เป็นกิจกรรมที่เน้นการสื่อสาร 
กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย  
คาดหวังไม่ได้ 

1) เป็นกิจกรรมที่เน้นการสื่อสารกับผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มคาดหวังได้โดยตรง และแบบ
เฉพาะกลุ่มแบบตัวต่อตัว (Niche Marketing)  

2) การสื่อสารแบบทางเดียว 2) เป็นรูปแบบการปฏิบัติงานที่สื่อสารและโต้ตอบกัน
ไปมาได้ทันทหีรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการสื่อสารแบบ 
2 ทาง (2 Ways Communication) 
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ตารางท่ี 2.2  (ต่อ) 

 

การตลาดแบบเดิม การตลาดออนไลน์ 

3) ผู้ผลิตเป็นผู้ก าหนดสินค้าให้กับ 
ผู้บริโภค 

3) ลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคสามารถก าหนดและเลือกสินค้า
บริการได้หลายรูปแบบตามความต้องการของตน 
หรือเรียกว่า แบบตัวต่อตัว (Man to Man 
Marketing) 

4) มีข้อก าหนดในการติดต่อกับลูกค้า  
เช่น วันและเวลาในการท างาน  
ช่วงวันหยุด ท าให้ไม่สามารถ 
ติดต่อได้ตลอดเวลา 

4) เป็นการตลาดขายตรงไปยังกลุ่มผู้บริโภค
หลากหลายทั้งยังมีการติดต่อเชื่อมโยงตอบรับ 
โต้ตอบกันได้อย่างรวดเร็วและตลอดเวลา  
(Quick Response) ไม่มีวันหยุดพัก 

5) มีฐานลูกค้าเดิมและสามารถ 
ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ได้แบบ 
ค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป 

5) เป็นการค้าขายที่ขยายฐานของลูกค้าและ 
สร้างกลุ่มผู้บริโภคใหม่ ๆ และมากข้ึนได้เรื่อย ๆ  
และตลอดเวลา (Dispersion of Consumers)  
ไม่มีขีดจ ากัด 

6) มีค่าใช้จ่ายในการท าการตลาด 
ในแต่ละสถานที่ ไม่สามารถเข้าถึง 
ได้ทุกแห่ง 

6) เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติหรือสื่อสารติดต่อธุรกรรม
ทางการตลาดได้ตลอดเวลา และได้ทั่วทุกมุมโลกได้
อย่างรวดเร็ว (Very Open Time 24 Business) 

7) เป็นกระบวนการในการท ากิจกรรม
ทางการตลาดที่มีความเกี่ยวข้องและ
สัมพันธ์กับการตลาดแบบเดิม 

7) มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการตลาด 
แบบเดิมได้อย่างเหมาะสม  
(Relate to Traditional Marketing) 

8) เป็นการตลาดแบบเดิมที่ยังมี
ประสิทธิภาพ เพียงแต่ไม่สามารถ 
แข่งขันกับการตลาดในรูปแบบใหม่ ๆ 
เนื่องด้วยข้อจ ากัดหลายประการ 

8) เป็นกิจกรรมทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพที่สุด
ในปัจจุบันและยังสามารถยืดหยุ่นกิจกรรมตามความ
เหมาะสมของสภาพผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม  
และท่ีส าคัญที่สุด ใช้ต้นทุนต่ ามากเมื่อเทียบกับ 
การจัดกิจกรรมการตลาดแบบดั้งเดิม 
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 2.1.4.2 ส่วนผสมของการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Mix)  
 อิทธิวัฒน์ รัตนพองบู่ (2556: 16) และธัญญ์ธีรา อภิกุลวราศิษฐ์ (2556: 15) ได้

กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า การตลาดออนไลน์ เป็นรูปแบบการท าตลาดที่มีการพัฒนามาจาก
การตลาดแบบดั้งเดิม คือ การน าเสนอร้านค้าบนระบบอินเทอร์เน็ตที่ไม่สามารถสัมผัสกับสินค้าได้
โดยตรงเพียงแต่มองเห็นภาพ และรายละเอียดเท่านั้น แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีองค์ประกอบของการตลาด
ในแบบเดิมก็ยังมีที่คล้ายกัน แต่จะปรับรูปแบบการน าเสนอต่อผู้บริโภคโดยใช้อุปกรณ์และเครื่องเสริม
มากขึ้นเท่านั้น เครื่องมือดังกล่าวนั้นเรียกว่า ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ซึ่งพ้ืนฐานการเรียน
การศึกษาตลอดจนน าไปวางแผนในทางปฏิบัติในทางการตลาดก็ยังให้ความส าคัญกับพ้ืนฐานใน
การตลาดแบบเดิมแต่มีการต่อยอดในการท าการตลาดเพ่ิมขึ้น อิทธิวัฒน์ รัตนพองบู่ (2556: 16)  โดย
มีความหมายที่จะศึกษาดังนี้  

   1) ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สินค้า ผลิตภัณฑ์และการบริการที่น าเสนอใน
ร้านค้าบนอินเทอร์เน็ตผ่านระบบออนไลน์ เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมือนจริงที่อยู่บนร้านค้าทั่วไป 
มีรูปภาพ รูปร่าง รูปทรง ขนาด ราคา และอ่ืน ๆ เหมือนสินค้าดั้งเดิม แต่จะแตกต่างกันที่ไม่สามารถ
สัมผัสได้เท่านั้น โดยผลิตภัณฑ์ในร้านค้าออนไลน์จะมีองค์ประกอบโดยรวมดังนี้ 
    (1) เป็นสินค้าที่สัมผัสไม่ได้ 
    (2) เป็นร้านค้าลักษณะบริการ (Service) ในรูปแนะน ารายการต่าง ๆ 
เช่น 
     ก) รูปสินค้าและผลิตภัณฑ์ ต้องเป็นรูปปัจจุบันมากที่สุด แสดง
รายละเอียด เน้นความส าคัญ ภาพสินค้าต้องคมชัด มีคุณภาพ และมีความน่าเชื่อถือ  (ธารทิพย์ ธรรม
สอน, 2550: 162) 
     ข) สามารถน าเสนอ อธิบายรายละเอียดด้านการบริการของสินค้า
อย่างครบถ้วน ให้คุณสมบัติของสินค้าอย่างชัดเจน ไม่คลุมเครือ 
     ค) น าเสนอภาพ ภาพลักษณ์ สีของผลิตภัณฑ์รูปแบบให้เข้ากับยุค
สมัย เพ่ือตอกย้ าในเรื่องบริการ คุณภาพ ความเชื่อถือโดยเน้นภาพ โลโก้  ข้อความ VDO และระบบ
การเชื่อมโยงกับ Website อ่ืน ๆ 

     ง) Site Security เป็นการรักษาความปลอดภัยในระบบออนไลน์ใน
เว็บไซต์ เพ่ือป้องกันผู้ไม่หวังดีเข้ามาโจรกรรมข้อมูล น าไปใช้หาประโยชน์ในทางมิชอบได้ ใน
ขณะเดียวกันก็อาจน ามาซึ่งความเสียหายอันใหญ่หลวงแก่หน่วยงานและองค์กรได้ ส าหรับมาตรการ
เบื้องต้นในการป้องกันข้อมูลมีรูปแบบดังนี้ 

 2) ราคา (Price) การค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตมีอิสระมากขึ้นเพ่ือ
เปรียบเทียบราคาในการสั่งซื้อสินค้าท่ีผู้บริโภคถูกใจ การก าหนดราคาที่เหมาะสมและยุติธรรมบ่งบอก
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ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การก าหนดต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านมาเป็นตัวก าหนด ในการพิจารณา 
เช่น ต้นทุนการผลิต การเพ่ิมหรือลดราคาในอนาคต เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายของกลไกในเรื่อง
ก าไรของผลประกอบการของกิจการ 
 กลไกการตั้งราคาของสินค้านั้น สิ่งที่เจ้าของกิจการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
การก าหนดราคา ควรพิจารณามีหลักการดังนี้ 
 (1) ถ้าตั้งราคาต่ ามากเกินไป อาจจะขายไม่ได้ เนื่องจากผู้บริโภคอาจไม่
มั่นใจในคุณภาพ หรือบางครั้งอาจจะมีความรู้สึกว่าใช้ประโยชน์ไม่ได้เลย 
 (2) ความสะดวกในการซื้อ แต่ละภูมิภาคอาจจะก าหนดราคาขายที่
แตกต่างกัน 
 (3) ถ้าสินค้าตั้งราคาต่ า ควรจะมีรูปแบบการขายแบบยกโหล หรือขาย
เป็นชุด 
 (4) การก าหนดราคา ควรบอกค่าเสื่อมราคา ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย 
ระยะทาง ท้องถิ่นและภูมิภาค 
 (5) การตั้งราคา ควรค านึงถึงผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ชนิดเดียวกัน 
คุณประโยชน์อย่างเดียวกัน และความเป็นจริงตามสภาพแวดล้อม 
 ดังนั้น การตั้งราคา ต้องเริ่มวางแผนตั้งแต่การผลิตสินค้า (Product) เรื่องต้นทุนการ
ผลิต การท าตลาด กลุ่มเป้าหมายและการเก็บข้อมูลส ารวจตลาด และแนวโน้มในอนาคตว่าควรจะ
ก าหนดราคาอย่างไร 

 3) สถานที่จัดจ าหน่าย (Place) ธัญญ์ธีรา อภิกุลวราศิษฐ์ (2556: 16) ได้
อธิบายว่า ร้านค้าทางออนไลน์บนเว็บไซต์เป็นสถานที่หรือร้านจัดจ าหน่ายสินค้า สถานที่ตั้งและจัด
จ าหน่ายของการตลาดออนไลน์ หมายถึง ที่อยู่หรือ URL หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Domain Name 
ซึ่งเป็นชื่อของเว็บไซต์แล้วยังบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์หรือยี่ห้อ เพ่ือให้การก าหนดสถานที่จัด
จ าหน่าย (เว็บไซต์) ให้ประสบผลส าเร็จ ควรค าถึงหลักในการตั้งชื่อสถานที่ในการจัดจ าหน่ายดังนี้ 
  (1) ก าหนดชนิด ประเภทในการตั้งชื่อต้องให้ตรง หรือสื่อความหมายให้
ตรงกับประเภทของผลิตภัณฑ์ 
    (2) รูปแบบต้องตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มลูกค้าที่จะท าการตลาด 
    (3) การตั้งชื่อเว็บไซต์ (URL) ควรสั้น ๆ ง่ายในการจดจ า เช่น 
Eitiwat.blogspot.com  
    (4) สามารถค้นหาได้ง่าย และดาวน์โหลด (Download) ได้เร็วขึน้ 
    (5) ข้อมูลองค์ประกอบภายใน เช่น ภาพเสียงต้องคมชัดน่าสนใจ และ
ตอบสนองความต้องการได้เร็ว 
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    (6) เป็นข้อมูลและรายละเอียดที่เป็นปัจจุบัน เป็นจริงเชื่อถือได้และมี
ความปลอดภัยในการใช้งาน 

 4) โปรโมชั่น (Promotion) เป็นกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการตลาดซึ่งจะจัดอยู่
บนเว็บไซต์โดยอาศัยร้านค้าออนไลน์ มีรูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การน าเสนอข่าวสารข้อมูล 
ส่วนลด ของผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ การปรับปรุงออกแบบเว็บไซต์ ด้านการใช้ค า ให้สี ภาพ ป้ายลิงค์
โฆษณา ปุ่ม Link ตลอดจนการน าระบบ Social Network เข้ามาเป็นส่วนผสมในการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ (อิทธิวัฒน์ รัตนพองบู่, 2556: 27) ซึ่งมีรูปแบบการจัดโปรโมชั่น ได้แก่ 
   (1) Sale Promotion เป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายบนร้านค้า 
(Website) เป็นลักษณะการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสร้างและส่งเสริมยอดขาย อาจใช้กลยุทธ์
ทางการตลาดเข้ามาช่วย เช่น การส่ง Mail ไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย การเข้าไปฝากข้อความใน Web 
board ต่าง ๆ หรือแม้แต่การใช้ระบบ Social Network เข้ามาช่วยส่งเสริมในการจัดกิจกรรม  
   (2) Personalization Service เป็นการท าการตลาดโดยการบริการ
ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายแบบประชิดตัว โดยอาศัยฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม เช่น ข้อมูลการสมัครสมาชิก 
ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า โดยการน ารูปแบบเข้าไปน าเสนอประชาสัมพันธ์ การส่งการ์ดอวยพร การ
น าเสนอรายการสินค้าราคาพิเศษในเทศกาลต่าง ๆ ท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ 

 จากการทบทวนแนวคิดส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ 
อิทธิวัฒน์ รัตนพองบู่ (2556: 16) และธัญญ์ธีรา อภิกุลวราศิษฐ์ (2556: 15) ธัญญ์ธีรา อภิกุลวราศิษฐ์ 
(2556: 16) ที่ได้น าส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดมาประยุกต์ใช้กับการตลาดแบบออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่
สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ โดยส่วนประสม
ทางการตลาด หมายความถึง การมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย การ
ขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุ้มค่า รวมถึงการมีช่องทางการ
จัดจ าหน่ายที่หลากหลายให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อเพ่ือการเข้าถึงได้ง่าย ดังนั้น ส่วนประสม
ทางการตลาด จึงเป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อและ
ความ พึงพอใจของผู้บริโภค 
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2.1.5  แนวคิดที่เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจในการซื้อ 
 

 2.1.5.1 ความหมายของกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
 Harison (1970 อ้างถึงใน ชูชัย เทพสาร, 2546: 9) ได้กล่าวว่า เป็นกระบวนการ

ประเมินผลเกี่ยวกับทางเลือก หรือตัวเลือกที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย การคาดคะเนผลที่เกิดจาก
ทางเลือกที่จะส่งผลต่การบรรลุเป้าหมายมากที่สุด ได้สอดคล้องกับ สุภาพร ชุ่มสกุล (2554: 17) ที่
อธิบายว่า เป็นกระบวนการในการเลือกทางใดทางหนึ่งที่มีกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนได้รับสินค้าเพ่ือ
การบรรลุเป้าหมาย  
  ในขณะที่ แสวง รัตนมงคลมาศ (2542: 73)  และชูชัย เทพสาร (2546: 8) มีความ
คิดเห็นที่ตรงกันว่า การตัดสินใจเลือกนั้นต้องมีความรอบครอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะต้องมีแนวคิด 3 ประการคือ 
 1) ทางเลือกต้องมีหลายทาง หากมีทางเลือกเดียวถือว่าไม่เป็นการตัดสินใจ  
 2) ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ใช้ข้อมูลและเหตุผลพิจารณาการตัดสินใจ 
 3) มีจุดมุ่งหมายแน่นอน เป็นไปตามความต้องการที่คาดหวังไว้ 
  ในทิศทางเดียวกันกับ เสรี วงษ์มณฑา (2542: 192) สามารถพิจารณาเป็นตอนได้
ดังนี้ การมองเห็นปัญหา การแสวงหาภายใน การแสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือก การ
ตัดสินใจซื้อ และทัศนคติหลังการซื้อ 
  ดังนั้น พอจะสรุปได้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการประเมินผลเกี่ยวกับ
ทางเลือกตั้งแต่เริ่มต้น จนได้รับสินค้า ด้วยความละเอียด รอบคอบ โดยใช้ข้อมูล และเหตุผลมา
ประกอบการพิจารณาเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ได้คาดหวังไว้ 

 2.1.5.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
 Kotler (2000: 167-179) และธนวรรณ แสงสุวรรณ (2547: 271-275) มี
ความคิดเห็นตรงกันว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อว่ามีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บทบาท
การซื้อ และพฤติกรรมการซื้อ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 1) บทบาทการซื้อ (Buying roles) จ าแนกได้ 5 บาทบาท ได้แก่ 
  (1) ผู้ริเริ่ม (Initiator) เป็นบุคคลแรกที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการซื้อ
สินค้าและบริการ 
  (2) ผู้มีอิทธิพล (Influencer) บุคคลที่สามารถให้ค าแนะน ามีอิทธิพล
ตัดสินใจซื้อ 
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  (3) ผู้ตัดสินใจ (Decider) บุคคลซึ่งมีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะซื้อ
หรือไม่ ซื้ออะไร ซื้ออย่างไร และซื้อที่ไหน 
  (4) ผู้ซื้อ (Buyer) เป็นผู้ที่กระท าการซื้ออย่างแท้จริง 
  (5) ผู้ใช้ (User) บุคคลที่เป็นผู้ใช้หรือบริโภคสินค้าและบริการ 
 2) พฤติกรรมการซื้อ (Buying Behavior) การตัดสินใจของผู้บริโภคจะ
แตกต่างกัน เพ่ือให้สินค้าและบริการได้รับความนิยม ผู้ผลิตต้องสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความ
ต้องการ โดยการใช้สื่อต่าง ๆ อธิบายถึงความแตกต่างของตรายี่ห้อ และให้ผู้บริโภคเกิดความคุ้นชิน
และเลือกใช้ตราสินค้าให้มากที่สุด  

 2.1.5.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ 
 Kotler (1997: 172) อธิบายว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค สรุปได้
ดังต่อไปนี้ 
   1) ปัจจัยภายนอก (External factors) สามารถแบ่งออกเป็น 3 ปัจจัย
ดังต่อไปนี้ 
    (1) ปัจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural factors) Kotler (1997: 172) 
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคนส่วนใหญ่ ค่านิยม ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ และสัญลักษณ์ที่มีอยู่ใน
สังคม แบบแผน ประเพณีทั้งหลายที่ถ่ายทอดจากคนกลุ่มหนึ่ง ผู้บริโภคย่อมได้รับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
     (2) ปัจจัยด้านสังคม (Social factors) มีผลกระทบต่อการด าเนิน
ชีวิตของบุคคลที่จะต้องศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสังคมที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคโดยมี 4 กลุ่ม ดังนี้ 
       ก) กลุ่มอ้างอิง (Refer group) เป็นกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
กลุ่มท่ีใช้ยึดถือเป็นแบบอย่าง เช่น ครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน ดารา นักร้อง นักกีฬา เป็นต้น 
       ข) ครอบครัว (Family)เป็นกลุ่มครอบครัวที่อยู่รวมกันมีความ
ใกล้ชิด สนิทสนมกัน 
       ค) ชั้นสังคม เป็นสังคมที่มีผลต่อการซื้อโดยมีสังคมชั้นสูง ชน
ชั้นกลาง และชนชั้นต่ า ซึ่งมีลักษณะการซื้อในแต่ละชนชั้นแตกต่างกัน  
    2)  ปัจจัยภายใน (Internal factors) โดยแบ่งได้ 2 ปัจจัยดังนี้ 
     (1) ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological factor) เป็นปัจจัยที่บุคคลมี
ความแตกต่างที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค โดยมี 4 ปัจจัยดังนี้ 
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     ก) การจูงใจ (Motivation) บุคคลมีความต้องการในสิ่งต่างๆ ได้
หลายประการ ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการเพ่ือด ารงชีวิตและเกิดขึ้นจากภาวะความตึง
เครียดทางร่างกาย  
    ข) ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory of 
motivation) มนุษย์มีความต้องการตามล าดับส าคัญซึ่งมี 5 ขั้นดังนี ้

    (ก) ความต้องการทางกายภาพ (Physiological needs) ความ
ต้องการพื้นฐานคือปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค 
      (ข) ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) ความ
ต้องการที่เหนือกว่าความอยู่รอด นั่นคือความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย 
      (ค) ความต้องการทางสังคม (Social needs) ความต้องการการ
ยอมรับจากเพ่ือน หรือคนในสังคม 
      (ง) ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) ความต้องการ
การยกย่องส่วนตัว ความนับถือและสถานะทางสังคม 
      (จ) ความต้องการให้ตนประสบผลส าเร็จ (Self-actualization 
needs) ความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องการท าทุกสิ่งอย่างได้ส าเร็จ 
    ค) การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการที่บุคคลท าการ
คัดเลือก สารสนเทศหรือสิ่งเร้าเข้ามาจัดระเบียบและท าความเข้าใจ จากนั้นจึงมีปฏิกิริยาตอบสนอง 
ด้วยประสาทสัมผัสที่ 5 ได้แก่ (1) ตา - อยากเห็น (2) หู - การได้ยิน (3) จมูก – การได้กลิ่น (4) ลิ้น – 
การรับรส และ (5) ผิวหนัง – สัมผัสทางการรู้สึก  
    ง) การเรียนรู้  (Learning) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับมาจาก
ประสบการณ์ต่าง ๆ การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร  
    จ) ความเชื่อและทัศนคติ (Beliefs and attitude) สามารถอธิบาย
ได ้ดังนี้ 
     (ก) ความเชื่อ (Beliefs) เป็นความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลที่ยึดถือ
เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากประสบการณ์ในอดีต ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ บุคคล บริษัท และอ่ืน ๆ 
     (ข) ทัศนคติ (Attitude) พัชนี เชยจรรยา (2541: 115) ได้
อธิบายไว้ว่า เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือการเรียนรู้ที่แสดงออกมาใน
รูปแบบชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อซึ่งบุคคลจะมีทัศนคติที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์รูปแบบ  อ่ืน ๆ ที่เป็นบวกและเป็นลบ  
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 (2) ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) สุดาดวง เรืองรุจิระ (2540: 
84) ได้อธิบายไว้ว่า คุณลักษณะส่วนตัวของแต่ละบุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ในการ
ท างาน จ านวนสมาชิกในความรับผิดชอบ เวลาในการท างาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เป็นต้น 

 2.1.5.4 ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546: 85-86) เสรี วงษ์มณฑา (2542: 192) ธนวรรณ 

แสงสุวรรณ และคณะ (2547: 275) และ Shahrzad et al. (2013: 21) ได้กล่าวตรงกันว่า สิ่งที่มี
อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (Stages of the Buying Decision Process) 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้  

   1) การตระหนักถึงความต้องการ (Need recognition) กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อเกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อตระหนักปัญหาหรือความต้องการ ซึ่งอาจเป็นความต้องการที่เกิดขึ้น
ภายใน หรือเป็นความต้องการที่เกิดจากสิ่งกระตุ้นภายนอก ที่มากระตุ้นให้ตระหนักถึงความต้องการ
ดังกล่าว แล้วเกิดความต้องการขึ้น  

   2) การค้นหาข้อมูล (Search) เมื่อผู้บริโภคได้รับการกระตุ้น จะมีแนวโน้มที่
จะค้นหาวิธีการที่จะท าให้ความต้องการดังกล่าวได้รับความพอใจ  การค้นหาอาจกระท าขึ้นโดย
สัญชาตญาณอย่างรวดเร็ว หรืออาจต้องมีการใช้ความพยายามและการวิเคราะห์ข้อมูล การที่บุคคลจะ
มีการค้นหาข้อมูลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ คือ 1) จ านวนของข้อมูลที่จะหาได้ 
2) ความพอใจที่ได้รับจากการค้นหาข้อมูล 3) ผลที่เกิดขึ้นในภายหลัง หากไม่ได้มีการค้นหาข้อมูล  

   3) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) ผู้บริโภคจะมี
กระบวนการประเมินเพื่อการตัดสินใจหลายกระบวนการด้วยด้วยกัน ส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี
การเรียนรู้ ซึ่งผู้บริโภคท าการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการโดยอาศัยจิตใต้ส านึกและมีเหตุผล
สนับสนุน  

   4) การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) ขั้นตอนการประเมินผล
ทางเลือกนี้ ผู้บริโภคจะสร้างรูปแบบความชอบในระหว่างตราสินค้าต่าง ๆ ที่มีอยู่ในทางเลือกเดียวกัน 
นอกจากนี้ผู้บริโภคอาจสร้างรูปแบบความตั้งใจในการซื้อไว้ที่ตราสินค้ามากที่สุด แต่อาจมีสองปัจจัยที่
เข้ามาสอดแทรกความตั้งใจและการตัดสินใจในการซื้อ 

   ปัจจัยแรก ทัศนคติของผู้อ่ืน ที่มีผลต่อทางเลือกที่ชอบ โดยขึ้นอยู่กับความ
รุนแรงของทัศนคติในแง่ลบที่มีต่อความพึงพอใจ และแรงจูงใจของผู้บริโภคที่จะคล้อยตามความ
ต้องการของผู้อ่ืนปัจจัยที่สอง ปัจจัยด้านสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อาจเป็นเหตุให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงในการซื้อได้ 

   5) พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase behavior) คอยตรวจสอบ
ความพอใจหลังการซื้อของผู้บริโภค ได้แก่ กิจกรรมหลังการซื้อ การใช้ และการจัดการหลังการซื้อ  
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    (1) ความพอใจหลังการซื้อของผู้บริโภคเป็นการวัดระหว่างความ
คาดหวังในตัวผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคและการท างานของผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังไว้ ถ้าผลิ ตภัณฑ์ไม่ตรง
กับความคาดหวังของผู้บริโภค ก็จะท าให้ความเกิดความผิดหวัง แต่ถ้าตรงกับความคาดหวังก็จะท าให้
เกิดความรู้สึกเฉย ๆ และถ้าเกินความคาดหวัง ผู้บริโภคจะเกิดความพอใจยิ่งขึ้น 

   (2) กิจกรรมหลังการซื้อควรมีการด าเนินการเป็นขั้นตอนเพ่ือลดความ
ไม่พอใจภายหลังการซื้อของผู้บริโภคให้อยู่ในระดับต่ าสุด ซึ่งการสื่อสารภายหลังการซื้อที่มีต่อผู้ซื้อได้
แสดงให้เห็นถึงผลต่อการส่งผลิตภัณฑ์คืนและการยกเลิกการซื้อลดน้อยลง 

 
 

 
การตระหนักถึงความต้องการ 

(Need Recognition) 
 

การค้นหาข้อมูล 
(Information Search) 

 
การประเมินทางเลือก 

(Evaluation of Alternative) 
 

การตัดสินใจซื้อ 
(Purchase Decision) 

 
พฤติกรรมหลังการซื้อ 

(Post Purchase Behavior) 
 
 
ภาพที่ 2.2 โมเดล 5 ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ  
แหล่งที่มา: อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543: 160.  
 



32 
 

 

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2552: 5) และพัชราภรณ์ เลขยันต์ (2556: 6) มีความคิดเห็นที่ตรงกัน
ว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Decision Making Process) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน 
เช่นเดียวกันกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคท่ัวไป  

 

 
ขั้นตอนของกระบวน       ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ       เครื่องมือบนอินเตอร์เน็ตที่  
     ตัดสินใจซื้อ                         ของผู้บริโภค                  สนับสนุนกิจกรรมแต่ละขั้นตอน 
   การตระหนัก 
  ถึงความต้องการ  
 

 
  การแสวงหาข้อมูล 
 
 

   ประเมินข้อมูล 
   แต่ละทางเลือก 
 
 

การตัดสินใจซื้อ  
การช าระเงิน 
และการจัดส่ง 

 
 

ประเมินผลสินค้าและ 
  บริการหลังการซื้อ  
 
 

ภาพที่ 2.3  แสดงแบบจ าลองกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
แหล่งที่มา:  กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2552: 5. 
 

จากการทบทวนแนวคิดที่เก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจในการซื้อ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมาประยุกต์ใช้ โดยประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่างได้แก่ ปัจจัย
ส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม และก่อนการตัดสินใจ
ซื้อ ผู้บริโภคมีกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอน โดยน าแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 
(2546: 85-86) เสรี วงษ์มณฑา (2542: 192) ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547: 275) และ 
Shahrzad et al. (2013: 21) ประกอบไปด้วย การรับรู้ปัญหาการค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก 

       - ระบบตัวแทนจ าหน่าย 
       - ระบบแจ้งข่าวสารไปยังผู้บริโภค 

   - การโฆษณาบนเว็บผ่านแบนเนอร์  
   (Banner) URL และห้องข่าวสารต่าง ๆ 

       - แคทตาล็อกเสมือน  
        (Virtual Catalog) 
       - ส่วนเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก 
       - ส่วนปฏิสัมพันธ์หรือโต้ตอบกับผู้ใช้  
       - เครื่องมือ FAQs        
       - ตัวอย่างสินค้า หรือการทดลองใช้งาน          
       - แบบจ าลองการประเมินพฤติกรรม 
         ของผู้บริโภค 
       - ระบบการสั่งซื้อสินค้าและบริการ 
       - ระบบการช าระเงิน        
       - ระบบจัดการการขนส่ง 
       - บริการหลังการขายผ่านช่องทางอีเมล์  
         (E-mail) และห้องขา่ว   
         (Newsgroup)  

  - Web Directory 
  - Search Engine 
  - การอภิปรายผ่านห้องข่าว 
  - เครื่องมือเปรียบเทียบสินค้าและบริการ 
  - แบบจ าลองทางธุรกิจอ่ืนๆ 
  - การช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  - ระบบธนาคารเสมือน   
  - ระบบขนส่ง และการตรวจสอบสถานะ   
    ของสินค้าที่จัดส่ง 
  - อภิปรายผ่านกระทู้และห้องข่าวสนทนา 
    ต่าง ๆ 



33 
 

การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ การน าปัจจัยต่าง ๆ และกระบวนการตัดสินใจมา
วิเคราะห์เพ่ือให้ทราบกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการซื้อและมีปัจจัยใดที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
น าไปเป็นข้อมูลส าหรับนักการตลาดที่จะตอบสนองให้สอดคล้องกับกระบวนการต่าง ๆ ได ้

 
2.1.6 แนวคิดที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 
      2.1.6.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 ทวีพงษ์ หินค า (2541: 8) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความชอบของบุคคลที่มี   
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่สามารถลดความตรึงเครียดและตอบสนองความต้องการได้เกิดความพึงพอใจต่อสิ่ง
นั้น ๆ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม (2542: 11) ความพึงพอใจ คือ ความหน าใจ 
จุใจ สาแก่ใจการได้สิ่งที่ชดเชย ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกภายในจิตใจมนุษย์ ซึ่งมีไม่เหมือนกัน 
ขึ้นอยู่กับความคาดของแต่ละคนกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด (วิรุฬ พรรณเทวี, 2542: 11) โดยที่เป็นการ
แสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ สามารถสังเกตโดย        
การแสดงออกซึ่งค่อนข้างซับซ้อนและต้องมีสิ่งที่ตรงตามความต้องการของบุคคล จึงท าให้เกิดความ  
พึงพอใจ ดังนั้น การสร้างสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจให้กับบุคคลนั้นเกิดความพึงใจ (กาญจนา อรุณสุขรุจี, 
2546: 5)  
 Kotler (2000: 33-36) ศิ ริ วรรณ์  เสรี รัตน์  และคณะ (2546: 45) ได้ ให้ความ
หมายความพึงพอใจไว้อย่างใกล้เคียงกันว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหลังการซื้อหรือการรับบริการ
ของลูกค้า ซึ่งเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ต่อการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ หรือ
ประสิทธิภาพของสินค้า (Perceived performance) กับความคาดหวังของลูกค้า (Expectation) ที่มี
ต่อการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งถ้าผลที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการต่ ากว่าที่คาดหวังของลูกค้าท าให้
ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ แต่ถ้าระดับของผลที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการตรงตามที่คาดหวังท าให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Satisfied customer) และหากผลที่ได้รับจากสินค้าและบริการเกินความ
คาดหวังที่ลูกค้าตั้งไว้ ก็จะท าให้ลูกค้าเกิดประทับใจ (Delighted customer)   
 เด่นนภา กัณฑาซาว (2550: 4-5) ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า  ความพึงพอใจของลูกค้าเกิด
จากผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และความคาดหวังแล้วนั้น ย่อมเกิดระดับของความพึงพอใจก็เช่นกัน 
โดยผลประโยชน์ดังกล่าวเกิดจากนักการตลาดและฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องพยายามสร้างความ  
พึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value added) ซึ่งเกิดจากการผลิต (Manufacturing) 
และการตลาด (Marketing) รวมทั้งมีการท างานร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ โดยยึดหลักการสร้างคุณภาพรวม 
(Total Quality) การคาดหวังจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของผู้ซื้อ จากลุ่มเพ่ือนและคน
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ใกล้เคียงรวมถึงข้อมูลอ่ืน ๆ และสัญญาจากนักการตลาดและคู่แข่งขัน หากนักการตลาดส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ไว้เกินจริง ผู้บริโภคจะผิดหวังเมื่อบริษัทไม่สามารถส่งมองคุณค่าได้ตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้ 
ดังนั้น สิ่งส าคัญที่ท าให้บริษัทประสบผลส าเร็จคือ การเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์
หรือการท างานของผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ซื้อโดยยึดหลักความ    
พึงพอใจรวมส าหรับลูกค้า (Total customer satisfaction) คุณค่าเกิดจากความแตกต่างทางการ
แข่งขัน (Competitive Differentiation) ซึ่ง ประกอบไปด้วย  
 1) ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ (Product differentiation) 
 2) ความแตกต่างด้านบริการ (Services differentiation) 

 3) ความแตกต่างด้านบุคลากร (Personal differentiation) 
 4) ความแตกต่างด้านภาพลักษณ์ (Image differentiation) 

 ซึ่งความแตกต่างทั้งสี่ด้านดังกล่าว ก่อให้เกิดคุณค่าผลิตภัณฑ์ 4 ด้านได้แก่  
 1) คุณคา่ด้านผลิตภัณฑ์ (Product value) 
 2) คุณค่าด้านบริการ (Services value) 
 3) คุณค่าด้านบุคลากร (Personal value) 
 4) คุณค่าด้านภาพลักษณ์ (Image value) 

และคุณค่าทั้ง 4 ประการรวมเรียกว่าคุณค่าผลิตภัณฑ์รวมในสายตาของลูกค้า 
(Total customer value)  
 2.1.6.2 แนวคิดท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 Shelly (1975: 9) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า 
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ซึ่ง
ความรู้สึกทางบวกเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะท าให้มีความสุข ความสุขนี้เป็นความสุขที่แตกต่างจากความรู้สึก
ทางาบวกอ่ืน ๆ กล่าวคือเป็นความสุขที่มีระบบย้อนกลับ สามารถท าให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพ่ิมขึ้น
ได้อีก ในขณะที่ วิชัย เหลืองธรรมชาติ (2531: 15) กล่าวว่า ความพึงพอใจมีส่วนเกี่ยวข้องกับความ
ต้องการของมนุษย์ กล่าวคือความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนอง ตามความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐานซึ่งไม่ต่างกัน ทั้งนี้ สุเทพ พานิชพันธุ์ (2541: 5) ได้สรุปถึงสิ่งจูงใจที่ใช้เป็นเครื่องมือ
กระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจไว้ 4 ประการ ดังนี้ 
 1) สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ (material inducement) ได้แก่ เงิน สิ่งของ หรือ
สภาวะทางกายที่ให้แก่ผู้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
 2) สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (Desirable physical condition) คือ 
สิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งอันก่อให้เกิดความสุขทางกาย 
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 3) ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (Ideal benefaction) สิ่งต่าง ๆ ที่ตอบสนอง
ความต้องการของบุคคล 
 4) ผลประโยชน์ทางสังคม (Association attractiveness) เป็น
ความสัมพันธ์ฉันมิตรกับผู้ร่วมกิจกรรม อันจะท าให้เกิดความผูกพัน ความพึงพอใจและสภาพการอยู่
ร่วมกัน อันเป็นความพึงพอใจของบุคคลในด้านสังคมหรือความมั่นคงในสังคม ซึ่งจะท าให้รู้สึกมี
หลักประกันและมีความม่ันคงในการประกอบกิจกรรม 
 ขณะที่ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535: 148-149) ได้สรุปว่าปัจจัยหรือองค์ประกอบ
ที่ใช้เป็นเครื่องมือบ่งชี้ถึงปัญหาที่เก่ียวกับความพึงพอใจในการท างานนั้นมี 3 ประการคือ 
 1) ปัจจัยด้านบุคคล (Personal factors) คุณลักษณะส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับ
งานได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ในการท างาน จ านวนสมาชิกในความรับผิดชอบ เวลาในการท างาน 
การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เป็นต้น 
 2) ปัจจัยด้านงาน (Factor in the job) ได้แก่ ลักษณะของงาน ทักษะใน
การท างาน ฐานะทางวิชาชีพ ขนาดของหน่วยงาน ความห่างไกลของบ้านและที่ท างาน สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ เป็นต้น 
 3) ปัจจัยด้านการจัดการ (Factors controllable by management) 
ได้แก่ ความม่ันคงในงาน รายรับ ผลประโยชน์ โอกาสก้าวหน้า อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ สภาพการ
ท างาน เพื่อนร่วมงาน ความรับผิดชอบ การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ความศรัทธาในตัวผู้บริหาร การ
นิเทศงาน เป็นต้น 
 2.1.6.3 ทฤษฏีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 Kotler and Armstrong (2002: 49) ได้กล่าวว่า ผู้บริโภคจะมีความพึงพอใจมาก
น้อยเพียงไร ขึ้นอยู่กับความต้องการของตนว่าได้รับการตอบสนองมากน้อยเพียงไร หากได้รับการ
ตอบสนองมากก็จะก่อให้เกิดความจงรักภักดีและการสื่อสารปากต่อปาก หากได้รับการตอบสนองน้อย
ก็จะรู้สึกในแง่ลบ พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ (Motive) หรือแรงดัน (Drive) เป็นความ
ต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง 
ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา 
เช่น ความหิวกระหาย ความล าบาก บางอย่างเป็นความต้องการทางจิตวิทยา เกิดจากความต้องการ
การยอมรับ การยกย่องหรือเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้
บุคคลกระท าในช่วงเวลานั้น ความต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจน
เกิดความตึงเครียด โดยทฤษฏีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฏี คือ ทฤษฏีของอับราฮัม มาสโลว์ 
และทฤษฏีของซิกมันด์ ฟรอยด์ 
 



36 
 

 1) ทฤษฏีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation)  
 อับราฮัม มาสโลว์ค้นหาวิธีที่จะอธิบายว่าท าไมคนถึงถูกผลักดันด้วยความ
ต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ง ท าไมคนหนึ่งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพ่ือให้ได้มาซึ่งความ
ปลอดภัยของตนเอง แต่อีกคนหนึ่งกลับท าสิ่งเหล่านั้นเพ่ือให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน ค าตอบ
ของมาสโลว์คือ ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงล าดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึงน้อยสุด ทฤษฏี
ของมาสโลวได้จัดล าดับความต้องการตามความส าคัญ ได้แก่ 
 (1) ความต้องการทางกายภาพ (Physiological needs) เป็นความ
ต้องการพื้นฐานคือปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค 
 (2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) เป็นความต้องการ ที่
เหนือกว่าความอยู่รอด นั่นคือความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย 
 (3) ความต้องการทางสังคม (Social needs) เป็นความต้องการการ
ยอมรับจากเพ่ือน 
 (4) ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) เป็นความต้องการการ
ยกยอ่งส่วนตัว ความนับถือและสถานะทางสังคม 
 (5) ความต้องการให้ตนประสบผลส าเร็จ (Self-actualization needs) 
เป็นความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องการท าทุกสิ่งอย่างได้ส าเร็จ 
 บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่ส าคัญที่สุดเป็นอันดับแรก
ก่อน เมื่อได้รับการตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจแล้ว ความต้องการนั้นก็จะหมดไปและเป็น
ตัวกระตุ้นให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่ส าคัญที่สุดล าดับต่อไป เช่น คน
อดอยาก (ความต้องการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะชิ้นล่าสุด (ความต้องการสูงสุด) หรือไม่
ต้องการยกย่องจากผู้อ่ืน หรืไม่ต้องการแม้แต่อากาศที่บริสุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อความต้องการ
แต่ละข้ันได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะมีความต้องการในข้ันล าดับต่อไป 
 2) ทฤษฏีแรงจูงใจของฟรอยด ์
 ซิกมันด์ ฟรอยด์ (S. M. Freud) ตั้งสมมติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่า
พลังทางจิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างพฤติกรรม พบว่าบุคคลเพ่ิมและควบคุมสิ่งเร้าหลายอย่าง ซึ่งสิ่งเร้า
เหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดค าที่ไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยู่
เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่างมาก 
 2.1.6.4 ความส าคัญของความพึงพอใจ 
 เป้าหมายสูงสุดของความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการบริการขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพ่ือให้เกิดความรู้สึกดีและประทับใจต่อการให้บริการและกลับมาใช้
บริการเป็นประจ า การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าตลอดจนผู้ปฏิบัติงานบริการจึงเป็นเรื่องส าคัญ 
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เพราะความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้จะน ามาซึ่งความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทางการตลาด เพ่ือ
ความก้าวหน้าและการเติบโตของธุรกิจบริการอย่างไม่หยุดยั้งและส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขั้น จึงกล่าวได้ว่า ความพึงพอใจมีความส าคัญต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ (มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2558: 5-6) 
 1) ความส าคัญต่อผู้ให้บริการ ซึ่งต้องค านึงถึงความพึงพอใจต่อการบริการ
ดังนี้  
 (1) ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวก าหนดคุณลักษณะของการบริการ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานบริการจ าเป็นต้องส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริกา ร
และลักษณะของการน าเสนอบริการที่ลูกค้าชื่นชอบ เพราะข้อมูลดังกล่าวจะบ่งบอกถึงการประเมิน
ความรู้สึกและความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อคุณสมบัติการบริการที่ลูกค้าต้องการ และวิธีการ
ตอบสนองความต้องการแต่ละอย่างในลักษณะที่ลูกค้าปรารถนา ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ให้บริการในอันที่จะ
ตระหนังถึงความคาดหวังของผู้รับบริการ และสามารถสนองตอบบริการที่ตรงกับลักษณะและรูปแบบ
ที่ผู้รับบริการคาดหวังไว้ได้จริง 
 (2) ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวแปรส าคัญในการประเมินคุณภาพ
ของการบริการ จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2543:21) หากกิจการใดน าเสนอบริการที่ดีมีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการตามความคาดหวังของลูกค้า ก็ย่อมส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อบริการนั้นและมี
แนวโน้มจะใช้บริการซ้ าอีกต่อ ๆ ไป คุณภาพบริการที่จะท าให้ลูกค้าพึงพอใจขึ้นอยู่กับลักษณะการ
บริการที่ปรากฏให้เห็น เช่น สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และบุคลิกลักษณะของพนักงานบริการ ความ
น่าเชื่อถือไว้วางใจของการบริการ ความเต็มใจที่จะให้บริการ ตลอดจนความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการด้วยความเชื่อมั่นและความเข้าใจต่อผู้อื่น 
 (3) ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติ งานบริการเป็นตัวชี้คุณภาพและ
ความส าเร็จของงานบริการ การให้ความส าคัญกับความต้องการ และความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน
บริการเป็นเรื่องจ าเป็น ไม่น้อยกว่าการให้ความส าคัญกับลูกค้า จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2543:21) การ
สร้างความพึงพอใจในงานให้กับผู้ปฏิบัติงานบริการย่อมท าให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย และตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถอันจะน ามาซึ่งคุณภาพของการบริการที่จะ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และส่งผลให้กิจการบริการประสบผลส าเร็จในที่สุด 
 2) ความส าคัญต่อผู้รับบริการ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ฉัฐชสรณ์ 
กาญจนศิลานนท์ (2560: 306-310) 
 (1) ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อองค์การ
บริการตะหนักถึงความส าคัญความส าคัญของความพึงพอใจของลูกค้า ก็จะพยายามค้นหาปัจจัยที่
ก าหนดความพึงพอใจของลูกค้าส าหรับน าเสนอบริการที่เหมาะสม เพ่ือการแข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่ง
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ตลาดของธุรกิจบริการ ผู้รับบริการย่อมได้รับการบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการที่ตน
คาดหวังไว้ได้ การด าเนินชีวิตที่ต้องพ่ึงพอการบริการหลาย ๆ สถานการณ์ ย่อมน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วย เพราะการบริการหลายด้านช่วยอ านวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระ
การตอบสนองความต้อการของบุคคลด้วยตนเอง 
 (2) ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานบริการช่วยพัฒนาคุณภาพของงาน
บริการและอาชีพบริการ การแสดงออกถึงความสามารถในการท างานให้ส าเร็จนั้นเป็นที่ยอมรับว่า
ความพึงพอใจในงานมีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในแต่ละองค์การ ในอาชีพ
บริการก็เช่นกัน เมื่อองค์การบริการให้ความส าคัญกับการสร้างความพึงพอใจในงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน
บริการ ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ค่าตอบแทน สวัสดิการและความก้าวหน้าในชีวิตการ
งาน พนักงานก็ย่อมทุ่มเทความพยายามในการเพ่ิมคุณภาพมาตรฐานของงานบริการให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ 
ขึ้นไป ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้ใช้บริการ  
ต่อ ๆ ไป ท าให้อาชีพบริการเป็นที่รู้จักมากข้ึน 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกภายในจิตใจที่เกิดขึ้นหลังได้รับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยที่ด้านบวกนั้นหากบุคคลมีความคาดหวังต่ าแต่
ได้รับการบริการดีกว่าที่คาดหวังก็จะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจและมีแนวโน้มที่จะกลับไปใช้
บริการอีก  
 จากการทบทวนแนวคิดความพึงพอใจข้างต้น ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ Kotler (2000: 
33-36) ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546: 45) ที่ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหลังการซื้อหรือ
การรับบริการของลูกค้า ซึ่งเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ต่อการปฏิบัติงานของผู้
ให้บริการ หรือประสิทธิภาพของสินค้า (Perceived performance) กับความคาดหวังของลูกค้า 
(Expectation) ที่มีต่อการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งถ้าผลที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการต่ ากว่าที่
คาดหวังของลูกค้าท าให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ แต่ถ้าระดับของผลที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการ
ตรงตามที่คาดหวังท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Satisfied customer) มาใช้เพ่ือประเมิน และ
สามารถใช้เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดออนไลน์ของนักท่องเที่ยว และความ
พึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานครในงานวิจัยครั้งนี้ 
 

2.1.7 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ 
 

 2.1.7.1 ความหมายของปัจจัยส่วนบุคคล 
 Zhou, Dai and Zhang (2007: 41-62) อธิบายว่า ความแตกต่างด้าน
ประชากรศาสตร์ สามารถอธิบายพฤติกรรมของผู้บริโภคต่างกันในการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ 
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สอดคล้องกับ Dewan and Riggins (2005: 298) สามารถก าหนดกลุ่มตลาดเป้าหมายได้จากข้อมูล
ด้านประชากรศาสตร์ 

 ในอีกด้านหนึ่ง สุดาดวง เรืองรุจิระ (2540: 84) กล่าวว่า สถิติท่ีใช้วัดประชากรศาสตร์
จะเป็นตัวก าหนดตลาดเป้าหมาย ซึ่งคนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยา
ต่างกัน  

 อย่างไรก็ตามผู้ เชี่ยวชาญทุกท่านได้มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียว กันที่ว่า 
การศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลนั้นมีความส าคัญเนื่องจากสามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการบริโภคใน
ลักษณะที่แตกต่างกัน  

 2.1.7.2 องค์ประกอบของปัจจัยส่วนบุคคล 
 ในทางการตลาดสามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายได้จากข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ซึ่ง

สามารถวิเคราะห์จากปัจจัยดังต่อไปนี้ 
 1) เพศ Kim D.-Y., Lento X.-Y and Morrison, A.M. (2007: 423-433) 
ได้ศึกษาและพบว่า เพศ มีความนิยมแตกต่างกันในการใช้อินเตอร์เน็ตและพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ออนไลน์ โดยที่เพศหญิงไม่นิยมใช้อินเตอร์เนื่องจากไม่มีทักษะความช านาญ แต่จะให้ความส าคัญกับ
สื่อสิ่งพิมพ์ในการหาข้อมูลทางการท่องเที่ยวมากกว่า ในทางตรงกันข้าม เพศชาย มีทักษะ ความ
ช านาญในการใช้อินเตอร์เน็ต และกล้าที่จะซื้อสินค้าออนไลน์ (Akhter, 2003: 321-327; Powell 
and Ansic, 1997: 605-628)  
 2) อายุ Dholakia and Uusitalo (2002: 459-469) ได้ศึกษาและพบว่า 
ผู้บริโภคที่อายุน้อยมีทัศนคติ และความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ต แต่มีอ านาจในการซื้อสินค้า
ออนไลน์น้อยเนื่องด้วยข้อจ ากัดด้านการเงิน Beldona et al. (2011: 849) ตรงกันข้ามกับ ผู้บริโภคที่
มีอายุในช่วงวัยกลางคนและผู้สูงวัย ที่มีทัศนคติด้านลบต่อการใช้งานอินเตอร์ แต่มีการซื้อสินค้า
ออนไลน์มากกว่า เนื่องด้วยมีอ านาจในการซื้อและปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น บัตรเครดิต (Gupta, Handa and 
Gupta, 2008: 425-444) 
 3) การศึกษา Bosworth and Collins (2008: 45-66) ได้ศึกษาและพบว่า 
ผู้บริโภคที่มีการศึกษาสูงมีความสามารถและทักษะในการใช้งานอินเตอร์ เข้าใจข้อมูลง่าย เข้าถึงได้
ตลอดเวลา และมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าและบริการออนไลน์มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาน้อย 

 4) ระดับรายได้ Mahmood, Bagchi and Ford (2004: 9) ได้ศึกษาและ
พบว่า รายได้เป็นตัวก าหนดอ านาจซื้อสินค้าออนไลน์ โดยเฉพาะสินค้าทางการท่องเที่ยว ผู้มีรายได้ดีมี
แนวโน้มในการซื้อสินค้าออนไลน์มาก และถ่ีขึ้น 

 5) อาชีพ Beldona et al. (2011: 849) ได้ศึกษาและพบว่า อาชีพพนักงาน
ออฟฟิศมีการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์มากที่สุด อาชีพนักเรียนมีการค้นหาราคาตั๋วเครื่องบินออนไลน์
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มากที่สุด แต่ท าการซื้อน้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่าจะมีแนวโน้มการซื้อตั๋วเครื่องบินมากขึ้นเมื่อกลุ่มมี
อาชีพประจ า 

จากการทบทวนแนวความคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ข้างต้น ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ 
Dewan et al. (2005: 298) ที่กล่าวว่า ผู้บริโภคที่มีความแตกต่างด้านลักษณะประชากรศาสตร์อัน
ประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และอาชีพ มีกิจกรรมการบริโภค ความคิดเห็น ความ
สนใจ ตลอดจนทัศนคติที่แตกต่างกัน ความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดเกี่ยวกับ
ประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และอาชีพ มาวิเคราะห์และเป็นข้อมูล
ส าคัญที่ช่วยก าหนดกลุ่มเป้าหมายในทางการตลาดในงานวิจัยครั้งนี้  

 

2.2  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการพฤติกรรมการซื้อตั๋ ว เครื่องบินออนไลน์              
ของนักท่องเที่ยวนั้นมีความหลากหลาย โดยประกอบไปด้วยวัดจากวัตถุประสงค์ในการ                 
ซื้อตั๋วเครื่องบินเพ่ือการท่องเที่ยว (กชพรรณ เจริญลพ, 2554) การวัดจากความถี่ในการเดินทาง 
(ณัฐวรรณ มุกดาพิทักษ์, 2549) นิยมเดินทางในช่วงวันหยุด สุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
(ณัฐวรรณ มุกดาพิทักษ์, 2549) มักจะซื้อตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า 2-7 วันก่อนการเดินทาง (ศิวัตรา 
พิพัฒน์ไชยศิริ, 2555) ความคุ้มค่า ราคาเหมาะสม (Tugulea et al., 2013) โดยการซื้อผ่าน
อินเตอร์เน็ต (ปาวษา โหมานันท์, 2554) เนื่องด้วยความรวดเร็ว สะดวกในการจอง (Srikanth 
Beldona et al., 2011) แต่มีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการช าระสินค้าออนไลน์         
(Hyunjung Kim et al., 2005) ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ได้แก่ 
อายุ พบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวอายุ 26-45 ปี ซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์มากที่สุดเนื่องจากมีรายได้และ
บัตรเครดิต และเพศชาย มีทักษะการใช้อินเตอร์เน็ต และกล้าเสี่ยงในการช าระเงินผ่านช่องทาง
ออนไลน์มากกว่าเพศหญิง (Beldona et al., 2011)  
 จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ให้ท าให้ทราบว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว   
ที่ซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์นั้นมีพฤติกรรมที่หลากหลาย แต่ยังมีพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ซื้อ       
ตั๋วเครื่องบินออนไลน์ที่น่าสนใจคือ การเลือกเส้นทางการบินที่ซื้อผ่านบริษัทตัวแทนจ าหน่าย มีความ
คุ้มค่า และเหมาะสมกับราคา (Tugulea et al., 2013) มากกว่าซื้อผ่านสายการบินโดยตรง รวมไปถึง 
ความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการช าระสินค้าออนไลน์ (Hyunjung Kim et al., 2005) 
นักท่องเที่ยวที่ซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายมีความมั่นใจต่อความปลอดภัย
ในการช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ไม่น้อยกว่าเว็บไซต์ของสายการบิน การศึกษาความคาดหวังและ
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การรับรู้ในการบริการมีความส าคัญอย่างมาก เช่นเดียวกับผลงงานวิจัยที่บอกว่า ลูกค้ามีความคาดหวัง
ต่อคุณภาพบริการของบริษัท ซีทีไอทัวร์ จ ากัดที่แตกต่างกันมีการรับรู้ต่อคุณภาพบริการแตกต่างกัน 
(สุบิน เค้าประเสริฐ, 2550)  รวมไปถึง พฤติกรรมด้านอ่ืน ๆ เช่น วัตถุประสงค์ของการซื้อ ความถี่ใน
การซื้อ ค่าใช้จ่ายซื้อต่อครั้ง ช่วงเวลาที่ซื้อ จ านวนเว็บไซต์ที่เข้าไปซื้อ ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา 
 

2.3 กระบวนการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ 
 

จากการศึกษาเบื้องต้นจากเอกสารประกอบการสอน ต าราและหนังสือเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
การบินและการจ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน พบว่าขั้นตอนในการให้บริการส ารองที่นั่งของผู้โดยสารนั้นเป็น
การให้บริการระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่แผนกตั๋วเครื่องบินโดยตรง ซึ่งขั้นตอนในการจองเจ้าหน้าที่
จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  
 การส ารองที่นั่งผู้โดยสารจากบริษัทตัวแทนจ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน หรือบริษัทจัดน าเที่ยว     
แจ้งไปยังบริษัทการบินเพ่ือส ารองที่นั่งในการเดินทาง จะต้องผู้ภายใต้กฎเกณฑ์ของสมาคมการขนส่ง
ทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เรียกย่อ ๆ ว่า AIR:MP (ATA/IATA Reservation Interline 
Message Procedures Passenger) เพ่ือเป็นการวางมาตรฐานการท างานของสายการบินและขจัด
ปัญหาข้อยุ่งยากในการติดต่อสื่อสารระหว่างสายการบิน การบันทึกข้อมูลของผู้โดยสารของสายการ
บินเรียกว่า PNR (Passenger Name Record) พรนพ พุกกะพันธุ์ (2548: 208) ได้กล่าวไว้ว่าการ
บันทึกข้อมูลของผู้โดยสารต้องประกอบไปด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) การใส่ชื่อผู้โดยสาร (Passenger name) จะต้องขึ้นต้นด้วยนามสกุล และตาม
ด้วยชื่อเสมอ ยกตัวอย่างเช่น NM1.HOHOEN/KUSUMA MS  

2) รายละเอียด รายการในการเดินทาง (Segment) ประกอบไปด้วย 
  (1) เที่ยวบิน ที่จะเดินทาง (Flight No….) 
  (2)  ชั้นโดยสาร (First class/Business class/Economy class) 
  (3)  วันที่เดินทาง (Date of travel) 
  (4)  เส้นทางการบิน (Sector: BKK-DXB-LHR) 
  (5)  สถานะ (Status: OK ส ารอง-Stand by over booking)  

3) หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกับผู้โดยสาร หรือบริษัทตัวแทนที่ส ารองตั๋ว
เครื่องบินโดยสารเมื่อมีรายการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการส ารองที่นั่ง จะสามารถติดต่อได้โดยตรง เช่น 
กรณีเกิดความล่าช้า (Delay) หรือเวลาเดินทางเปลี่ยน (Time change) ที่ผู้โดยสารจ าเป็นต้องทราบ 
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หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะท าให้ผู้โดยสารเสียเวลา หรืออาจพลาดเที่ยวบินได้ ซึ่งจะท าให้ผู้โดยสาร
ได้รับความเสียหาย 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 2.4  ตัวอย่างการส ารองตั๋วเครื่องบินของผู้โดยสารในระบบอะมาดิอุส 
แหล่งที่มา: บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ ากัด, 2557. 
 

การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบินข้างต้นนี้ เจ้าหน้าที่จะส ารองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบส ารองที่นั่ง
ของตัวแทนจ าหน่าย หากแต่การจองตั๋วโดยสายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ผู้โดยสารจะต้องกระท าด้วย
ตัวเอง ตามขั้นตอนที่ตัวแทนจ าหน่ายระบุไว้ ซึ่งหลักการหรือขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจึงได้ท า
การประยุกต์หลักการหรือขั้นตอนการจองตั๋วออนไลน์ จาก 2 ฐานข้อมูล ได้แก่ 1) บริษัทตัวแทน
จ าหน่ายที่ให้บริการการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน 2) เว็บไซต์ของสายการบิน มาปรับและประยุกต์ใช้
เป็นกรอบในเรื่องของกระบวนการการให้บริการ โดยสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
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2.3.1  การค้นหา (Search) การเข้าไปหน้าเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 1) เลือก
ประเภทการเดินทางว่าต้องการเดินทางแบบเที่ยวเดียว หรือไปและกลับ จากนั้น 2) เลือกชั้นที่นั่งซึ่ง
ประกอบไปด้วย ชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ และชั้นประหยัด 3) เลือกสนามบินต้นทางและสนามบินปลายทาง 
4) เลือกวันที่เดินทาง หากเป็นตั๋วไปและกลับก็ต้องระบุวนเดินทางกลับเช่นกัน จากนั้น 5) ค้นหาด้วย
สายการบินที่ต้องหรือเลือกทุกสายการบิน (ALL) เพ่ือเช็คทุกสายการบิน 6) ระบุจ านวนผู้โดยสาร ทั้ง
ผู้ใหญ่และเด็ก (ถ้ามี) กรณีเด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปี ถึง 11 ปีนับจากวันเดินทาง จากนั้น 7) 
คลิกปุ่มค้นหา (Search) เพ่ือท าการเลือกรายการเที่ยวบิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.5  ตัวอย่างการค้นหาหน้าเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย  

 
2.3.2  การส ารองที่นั่ง (Book) เมื่อระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้วจะปรากฏรายละเอียด

ของเที่ยวบิน ราคาโดยเรียงล าดับจากราคาที่ต่ าท่ีสุดไปจนถึงราคาท่ีแพงที่สุด สถานะของที่นั่งว่างหรือ
ระบุจ านวนที่นั่งที่ยังว่าง และอ่ืน ๆ จากนั้น 8) จึงเลือกเท่ียวบินที่ต้องการ ทั้งไปและกลับแล้ว 9) คลิ๊ก
ปุ่มถัดไป (Next) เพ่ือด าเนินการขั้นต่อไป จากนั้น 10) ระบบจะแสดงข้อมูลของเที่ยวบินที่ได้ท าการ
เลือกไว้ก่อนข้างต้น 11) กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ โดยสาร ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อ นามสกุล 
ภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง (Passport) เบอร์โทรติดต่อ อีเมล์ นอกจากนี้ ยังสามารถเลือก
บริการเสริมอ่ืน ๆ ได้เช่น การขออาหารพิเศษ การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น 
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ภาพที่ 2.6  ตัวอย่างการส ารองที่นั่งหน้าเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทน
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2.3.3  การช าระเงิน (Pay) 12) ระบบจะแสดงราคาของตั๋วเครื่องบินโดยอัตโนมัติ 13) คลิก
เลือกเพ่ืออ่านวิธีการช าระเงิน โดยมีวิธีให้เลือกได้แก่การช าระด้วยบัตรเครดิต การช าระด้วยเงินสด 
ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ซึ่งหากเป็นเงินสดไม่จ าเป็นต้องช าระในทันที โดยปกติบริษัทตัวแทนจ าหน่าย
ตั๋วเครื่องบินจะให้เวลาแก่ลูกค้าประมาณ 1-2 เพ่ือท าการช าระค่าตั๋วเครื่องบิน 14) เลือกช่องทางการ
รับ PNR หรือใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบินจากระบบ เพ่ือยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน มีให้เลือก 3 
ช่องทางได้แก่ ทางข้อความ (SMS) ทางอีเมล์ (Email) และทางแฟกซ์ (Fax) 15) กดปุ่มส าเร็จ 
(Finish) เพ่ือเสร็จสิ้นการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์และรอรับ PNR หรือใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน
จากระบบ ซึ่งยังไม่ใช่ Electronic Ticket (E-Ticket)  

 

 
 
ภาพที่ 2.7  ตัวอย่างการช าระเงินหน้าเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย  
 

2.3.4  ยืนยันการส ารองที่นั่ง (Fulfillment) หลังจากที่ได้รับอีเมล์บุ๊กกิ้งแล้ว เจ้าหน้าที่
ของบริษัทจะโทรเข้ามายืนยันการจองตั๋วเครื่องบินและแจ้งก าหนดวันช าระเงินค่าตั๋วเครื่องบิน หาก
ลูกค้าได้ช าระตั๋วเครื่องบินแล้ว เจ้าหน้าที่จะออกตั๋วเครื่องบินและส่ง E-Ticket ให้ลูกค้าทางอีเมล์   
อีกครั้ง 
 เนื่องจากยังไม่มีนักวิชาการท่านใดเขียนไว้เป็นขั้นตอนหรือจัดท าในรูปแบบหนังสือหรือต ารา
ไว้อย่างชัดเจนนั้น ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงประยุกต์หลักการหรือขั้นตอนการจองตั๋วออนไลน์ 
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ซึ่งจัดท าโดยบริษัทตัวแทนจ าหน่ายที่ให้บริการการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์และจากเว็บไซต์ของสาย
การบิน มาปรับใช้เป็นกรอบในเรื่องของกระบวนการการให้บริการ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ากระบวนการการ
ให้บริการส ารองที่นั่งจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายจะประกอบไป
ด้วย 4 ขั้นตอนซึ่งได้แก่ การค้นหา การส ารองที่นั่ง การช าระเงิน และการยืนยันการส ารองที่นั่ง 
ตามล าดับมาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ 
 



  

บทท่ี 3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 
 
 การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ของนักท่องเที่ยวผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และใช้แบบสอบถามโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
กลุ่ม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาโดยภาพรวมซึ่งมีรายละเอียด
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 
 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3 นิยามเชิงปฏิบัติการ 
 3.4 สมมุติฐานการวิจัย 
 3.5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.6 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3.7 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 3.8 วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล 
 3.9 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
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3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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3.2  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ตัวแปร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 3.2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) 
 1) ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได้  

ต่อเดือน  
 2) ความคาดหวังต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์หรือ

บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 
 3) การรับรู้การบริการที่ได้รับต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ด้านผลิตภัณฑ์

หรือบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 
 4) ความคาดหวังต่อกระบวนการการให้บริการ ที่ประกอบไปด้วย การค้นหา การ

ส ารองที่นั่งการช าระเงิน และการยืนยันส ารองที่นั่ง 
 5) การรับรู้การบริการที่ได้รับต่อกระบวนการการให้บริการ ที่ประกอบไปด้วย การ

ค้นหา การส ารองที่นั่งการช าระเงิน และการยืนยันส ารองที่นั่ง 
  

3.2.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบิน
ออนไลน์ของนักท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
วัตถุประสงค์ของการซื้อ ความถี่/บ่อยในการซื้อ ค่าใช้จ่ายซื้อต่อครั้ง ช่วงเวลาที่ซื้อ จ านวนเว็บไซต์ที่
เข้าไปซื้อ เป็นต้น 
 

3.3 นิยามเชิงปฏิบัติการ 
 

พฤติกรรมการซื้อ หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลได้ท าการซื้อตั๋วเครื่องบินทั้งเส้นทางใน
ประเทศและเส้นทางต่างประเทศโดยไม่ได้จ ากัดสายการบินผู้ให้บริการ โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
ตัวแทนจ าหน่ายทั้ง 5 เว็บไซต์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การตลาดออนไลน์ หมายถึง การด าเนินการตลาด ที่ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product)  ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  และด้านการส่งเสริมการขาย 
(Promotion) โดยอาศัยอินเตอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการสื่อสาร ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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บริษัทตัวแทนจ าหน่าย  หมายถึง ผู้ด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวแบบค้าส่ง และตัวแทน
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการทางการท่องเที่ยว ที่ให้บริการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ เส้นทางใน
ประเทศและเส้นทางต่างประเทศโดยไม่จ ากัดสายการบิน ที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองโดยมีส านักงาน
ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  

เว็บไซต์  หมายถึง  แหล่งน าเสนอข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายทั้ง 
5 บริษัท ที่ให้บริการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ โดยมีส านักงานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตั๋วเครื่องบิน  หมายถึง  ตั๋วเครื่องบินที่เป็นเอกสารยืนยันการเดินทางแบบอิเล็กทรอนิกส์  (E-
Ticket) ของทุกสายการบิน ที่ให้บริการทั้งเส้นทางในประเทศและเส้นทางต่างประเทศ ที่นักท่องเที่ยว
ได้ซื้อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร 

นักท่องเที่ยว  หมายถึง  ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเครื่องบิน ที่ได้ซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายทั้ง 5 บริษัท โดยจะต้องเป็นผู้ซื้อและผู้เดินทางด้วยตัวเอง 

กระบวนการให้บริการ หมายถึง ขั้นตอนในการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทตัวแทนจ าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การค้นหา การ
ส ารองที่นั่ง การช าระเงิน และยืนยันการส ารองที่นั่ง 

ความคาดหวัง หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดของนักท่องเที่ยวในการคาดคะเนไว้ล่วงหน้า
ต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์และต่อกระบวนการให้บริการ ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายในเขต
กรุงเทพมหานคร ว่าควรจะมี ควรจะเป็นหรือควรจะเกิดขึ้นตามความเหมาะสมต่อสถานการณ์นั้น ๆ 

การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ้นจากการประเมินการบริการที่ได้รับโดยอาศัยการ
เรียนรู้ ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์และต่อกระบวนการ
ให้บริการ ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกภายในจิตใจของนักท่องเที่ยวว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ
ซึ่งเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบการรับรู้กับความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์และต่อกระบวนการให้บริการ ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

3.4 สมมุติฐานการวิจัย 
 

สมมุติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบิน
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมุติฐานข้อที่ 2 การรับรู้ต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของนักท่องเที่ยวมีความ
แตกต่างจากความคาดหวังต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์  
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สมมุติฐานข้อที่ 3 การรับรู้การต่อกระบวนการให้บริการของนักท่องเที่ยวมีความแตกต่างจาก
ความคาดหวังต่อกระบวนการให้บริการของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย  

สมมุติฐานข้อที่ 4 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 

สมมุติฐานข้อที่ 5 ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 
 

3.5  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.5.1  ประชากร 
ประชากรส าหรับงานวิจัยนี้ คือ นักท่องเที่ยวคนไทยที่ซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร ผ่าน 5 เว็บไซต์ การเลือกประชากรจะอาศัยข้อมูล
ที่ได้จากบริษัทตัวแทนจ าหน่ายภายหลังจากที่นักท่องเที่ยวได้จองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ เมื่อได้ข้อมูลดังกล่าวแล้วผู้วิจัยจะโทรไป
สอบถามและขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  

 

3.5.2  กลุ่มตัวอย่าง 
เนื่องจากไม่สามารถระบุจ านวนประชากรที่แน่นอนได้ ดังนั้นการค านวณหาขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างจึงใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการประมาณแบบสัดส่วนของประชากร กรณีไม่
ทราบจ านวนประชากร Cochran (1977 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) 
 

  
         

     
 

โดยที่ 
   n คือ ขนาดตัวอย่างที่ต้องการ 

p คือ ค่าสัดส่วนลักษณะที่สนใจในประชากร 
   q คือ ค่าสัดส่วนของตัวอย่างที่ไม่ได้สนใจ หรือ 1-p 
   Z คือ ค่าคะแนนมาตรฐานที่ได้จากการเปิดตาราง Z ตามระดับความ
เชื่อมั่นของผู้วิจัย โดยปกติ การประมาณค่าจะก าหนดระดับความเชื่อมันไว้ที่ 95% ซึ่งค่า Z = 1.96 
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ในทางปฏิบัติผู้วิจัยไม่ทราบสัดส่วนของตัวอย่าง จึงก าหนดระดับความเชื่อมัน 95% ความคลาด
เคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 0.5% และสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.1 ขนาดของ
ประชากรที่ต้องการ จะได้กลุ่มตัวอย่างจากสมการดังนี้ 

   

  
                    

          
 

 

 
      

      
        

 
 จ านวนเต็มที่ได้คือ 139 คน ฉะนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ 139 ตัวอย่าง เพ่ือความเหมาะสม
ผู้วิจัยจะบวกเพ่ิมประมาณ 40% เพ่ือป้องกันความผิดพลาด ดังนั้นในงานวิจัยครั้งจะให้กลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 195 ตัวอย่างโดยใช้การสุ่มตัวอย่างดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 โดยใช้วิธีสุ่มแบบโควต้า (Quota  Sampling ) จาก 5 เว็บไซต์โดยเฉลี่ยเว็บไซต์
ละ 39 ตัวอย่าง จะได้จ านวน 195 ชุด 

ขั้นตอนที่  2 โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) จากจ านวน 195 
ชุดจาก 5 เว็บไซต์ 
 

3.6  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 

เครื่องมือที่ผู้ศึกษาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการ
รวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมด แล้วสร้างแบบสอบถามจากแนวคิด ทฤษฏี และผลงวานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยแบ่ง 4 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามแบบเลือกตอบเพียงข้อเดียว (Multiple Choice Question) เกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบค าถาม จ านวน 6 ข้อได้แก่ 
 1) เพศ ได้แก่ เพศชายและเพศหญิง ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal scale) 
 2) อายุ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale) 
 3) ระดับการศึกษา ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale) 
 4) อาชีพ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale) 
 5) สถานภาพ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale) 
 6) รายได้ต่อเดือน ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale)  
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคาดหวังและการรับรู้ เป็นค าถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามรูปแบบของ Likert’s scale ซึ่งจะมีให้เลือกตอบได้เพียง
ค าตอบเดียว ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 

คะแนน ระดับความคาดหวัง 
5           มากที่สุด 
4           มาก 
3           ปานกลาง 
2           น้อย 
1           น้อยที่สุด 

 

ก าหนดช่วงค่าเฉลี่ยเพื่อวิเคราะห์ผลแบ่งเป็น 5 ระดับ จากช่วงค่าเฉลี่ยต่อไปนี้ 
 

 ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00   จัดอยู่ในระดับ  มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49   จัดอยู่ในระดับ  มาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49   จัดอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49   จัดอยู่ในระดับ  น้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49   จัดอยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 
 

คะแนน      ระดับการรับรู้ 
5           ดีมาก 
4           มาก 
3           ปานกลาง 
2           แย ่
1           แย่มาก 

 

ก าหนดช่วงค่าเฉลี่ยเพื่อวิเคราะห์ผลแบ่งเป็น 5 ระดับ จากช่วงค่าเฉลี่ยต่อไปนี้ 
 

 ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00  จัดอยู่ในระดับ  ดีมาก 
 ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49   จัดอยู่ในระดับ  มาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49   จัดอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49   จัดอยู่ในระดับ  แย ่
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49   จัดอยู่ในระดับ  แย่มาก 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคาดหวังและกระบวนการในการให้บริการเป็นค าถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามรูปแบบของ Likert’s scale ซึ่งจะมีให้
เลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับความคาดหวัง 
5          มากที่สุด 
4          มาก 
3          ปานกลาง 
2          น้อย 
1          น้อยที่สุด 

 

ก าหนดช่วงค่าเฉลี่ยเพื่อวิเคราะห์ผลแบ่งเป็น 5 ระดับ จากช่วงค่าเฉลี่ยต่อไปนี้ 
 

 ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00   จัดอยู่ในระดับ  มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49   จัดอยู่ในระดับ  มาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49   จัดอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49   จัดอยู่ในระดับ  น้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49   จัดอยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 

 

คะแนน 
 

      ระดับการรับรู้ 
5            ดีมาก 
4            มาก 
3            ปานกลาง 
2            แย ่
1            แย่มาก 

 

ก าหนดช่วงค่าเฉลี่ยเพื่อวิเคราะห์ผลแบ่งเป็น 5 ระดับ จากช่วงค่าเฉลี่ยต่อไปนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00   จัดอยู่ในระดับ  ดีมาก 
 ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49   จัดอยู่ในระดับ  มาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49   จัดอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49   จัดอยู่ในระดับ  แย ่
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49   จัดอยู่ในระดับ  แย่มาก 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินของนักท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร แบบเลือกตอบเพียงข้อเดียว (Multiple Choice 
Question)  มี 5 ข้อ ดังนี้ 

1) ความถี่/บ่อยในการซื้อ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
scale) 

2) วัตถุประสงค์ของการซื้อ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
scale)  

3) ค่าใช้จ่ายที่ซื้อต่อครั้ง ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale)  
4) ช่วงเวลาที่ซื้อ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale) 
5) จ านวนเว็บไซต์ที่เข้าไปซื้อ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 

scale) 
 

3.7  การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 
 1) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และข้อบกพร่องของข้อ
ค าถาม เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นิยามศัพท์ และกลุ่มตัวอย่าง ประมวลความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่านที่ได้รับการพิจารณาแบบสอบถามเป็นรายข้อแล้วน ามาปรับปรุง
แบบสอบถามให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยใช้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อ
ค าถามดังนี ้

 

 ให้คะแนน +1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 ให้คะแนน 0  ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

 ให้คะแนน -1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 

และน าผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC ตามสูตร โดยเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 

 (1) ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ได้ 
 (2) ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารี นามวงศ์ อาจารย์
ประจ าคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2) ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ (3) คุณพรชัย เจริญยอดสุข 
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ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทกาลิเลโอ (ไทยแลนด์) จ ากัด ผลการประเมินพบว่า คะแนนเฉลี่ยจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน อยูท่ี่ 0.68 มีค่าความเที่ยงตรงที่สามารถใช้ได้ตามเกณฑ์ข้อที่ 1 

 
2) หลังจากนั้นน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขไปทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

(Reliability Test) โดยทดสอบใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษา อย่างน้อย 30 ชุด เพ่ือตรวจสอบว่าค าถามสามารถสื่อความหมายตรงตามความ
ต้องการตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม่  มีความยากง่ายเพียงใด  และหาค่าเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา ของ Cronbach (1951 อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 
2540: 125-126) ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 

 0.00 – 0.20 ความน่าเชื่อมั่นต่ ามาก/ไม่มีเลย 
 0.21 – 0.40 ความน่าเชื่อมั่นต่ า 

0.41 – 0.70 ความน่าเชื่อมั่นปานกลาง 
0.71 – 1.00 ความน่าเชื่อมั่นสูง 
 

 ผลการทดสอบ พบว่า จากแบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอน 53 ข้อ โดยข้อค าถามที่สามารถ
น ามาทดสอบค่า Reliability ได้ต้องเป็นค าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 2 ตอน 37 ข้อ 
จึงมีการตรวจค่า Reliability ได้ดังนี้  
 1) ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู้บริการต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์  มีค่า
ความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.85 แสดงว่า มีความน่าเชื่อมั่นสูง 
 2) ข้อมูลเก่ียวกับความคาดหวังและการรับรู้บริการต่อกระบวนการการให้บริการ มีค่าความเชื่อมั่น
อยู่ที่ 0.89 แสดงว่า มีความน่าเชื่อมั่นสูง 

 

3.8 วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล 
 
 การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้าง
ขึ้นเพ่ือใช้ในการวิจัยครั้งนี้โดยเฉพาะ โดยมีทั้งค าถามปลายเปิดและปลายปิด ซึ่งประกอบไปด้วย
ค าถามเก่ียวกับตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อมูลส่วนบุคคล  
ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1) ผู้วิจัยส่งจดหมายที่ออกจากสถาบันถึงบริษัทตัวแทนจ าหน่ายเพ่ือขอเก็บข้อมูลกับ
นักท่องเที่ยวที่ซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ๆ 
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 2) ผู้วิจัยเข้าไปเก็บแบบสอบถามในแต่ละบริษัทตัวแทนจ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน โดยการส่ง
แบบสอบถามทางอีเมล์ หรือการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท ์ 
 3) น าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 4) น าแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ต่อไป 
 

3.9 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ในการศึกษาครั้งนี้ได้สร้างมาตรวัดตัวแปรส าหรับการศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปรต่าง  ๆ โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติช่วยในการประมวลผลข้อมูลและจัดท าตารางวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือ
เสนอและสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์มีดังนี ้
 

 3.9.1 การใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพ่ืออธิบายข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
  3.9.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้ในการอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และแบบสอบถามในส่วนที่ 4 
พฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545: 39) โดยใช้สูตร 
 

   P  =  
       

 
 

   เมื่อ  P แทน ค่าร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ 

      แทน ความถี่ท่ีส ารวจได้ 

       แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   

 3.9.1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ ย  (Mean) เ พ่ืออธิบายลักษณะพ้ืนฐานของข้อมูล ใน
แบบสอบถามส่วนที่ 2 เกี่ยวกับความคาดหวังต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ การรับรู้ต่อส่วน
ประสมทางการตลาดออนไลน์ และแบบสอบถามในส่วนที่ 3 เกี่ยวกับความคาดหวังต่อกระบวนการ
ให้บริการ และการรับรู้การบริการที่ได้รับต่อกระบวนการให้บริการ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545: 
39) โดยใช้สูตร 
 

   X   =  
∑ 

 
        

 เมื่อ    X    แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 
  ∑  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
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 3.9.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เพ่ืออธิบายลักษณะพ้ืนฐานของข้อมูล (กัลยา 
วานิชย์บัญชา, 2545: 39) โดยใช้สูตร 
 

 S.D. =√
 ∑    ∑   

      
            

โดยที่ S.D.   แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 X  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกก าลังสอง 
        ∑     แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
       แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

   
 3.9.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Hypothesis testing) (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2545: 39) 
 3.9.2.1 สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent t-test) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน 
 เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่าลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ที่
แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายใน
เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 3.9.2.2 สถิติ  F-test แบบการวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
Analysis of Variance) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 
2 กลุ่ม 
 เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่าลักษณะด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อตั๋ว
เครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 การรับรู้ต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของ
นักท่องเที่ยวมีความแตกต่างจากความคาดหวังต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ 
 เพ่ือทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 3 การรับรู้การต่อกระบวนการให้บริการของนักท่องเที่ยว
มีความแตกต่างจากความคาดหวังต่อกระบวนการให้บริการของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 
 3.9.2.3 สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Coefficient Correlation) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน 
 เพ่ือทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 4 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 
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 เพ่ือทดสอบสมมุติฐานที่ 5 ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 

 
 



  
บทที่ 4 

 

ผลการศึกษา 
 

 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ของนักท่องเที่ยวผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ มา
ท าการวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติตามวัตถุประสงค์ และน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติมา
ท าการวิเคราะห์ผล โดยแบ่งผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยได้ดังนี้ 

4.1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ของนักท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทตัวแทนจ าหน่าย  

4.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์โดยเปรียบเทียบ
ระหว่างการรับรู้และความคาดหวังต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
ตัวแทนจ าหน่าย 

4.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการโดยเปรียบเทียบระหว่างการ
รับรู้และความคาดหวังต่อกระบวนการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 

4.4 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อตั๋ว
เครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายต่างกัน 

4.5 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังแตกต่างจากการรับรู้ต่อส่วน
ประสมทางการตลาดออนไลน์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 

4.6 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังแตกต่างจากการรับรู้การบริการ
ต่อกระบวนการให้บริการของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 

4.7 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย  
        4.8 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 
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สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การน าเสนอผลการวิจัยเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมาย ผู้วิจัยได้ใช้

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 x   แทน  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
 S.D.  แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) 
 n  แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 F  แทน  ค่าสถิตท่ีใช้พิจารณา F-distribution 
 t  แทน  ค่าสถิตท่ีใช้พิจารณา t-distribution 

Ho  แทน  สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
 H1  แทน  สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
 r  แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
 Sig.  แทน  ค่านัยส าคัญทางสถิติ 
   *  แทน  การมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
  * *  แทน  การมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
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4.1  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ของนักท่องเที่ยว        
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย  
 

4.1.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี 4.1  จ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

       1)  ชาย               30              15.4 

       2)  หญิง 165               84.6 

รวม 195              100.0 
 

จากตารางที่  4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตาม เพศ พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามจ านวน 195 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 84.6 และเพศ
ชาย จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 
 

ตารางท่ี 4.2  จ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

     1)  ต่ ากว่า 20 ปี               2               1.0 

     2)  21 – 30 ปี 84               43.1 

     3)  31 – 40 ปี 71               36.4 

     4)  1 ปีขึ้นไป 38               19.5 

รวม            195              100.0 

 

จากตารางที่  4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 195 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี  จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 43.1 
รองลงมา ได้แก่ มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 อายุระหว่าง 41 ปีขึ้น
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ไป จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 และอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 
ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 4.3  จ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

      1)  โสด         147         75.4 

      2)  สมรส         46         23.6 

      3)  หย่าร้าง         2         1.0 

รวม         195        100.0 

 

จากตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามจ านวน 195 คน ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 75.4 
รองลงมา ได้แก่ มีสถานภาพสมรส จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6 และมีสถานภาพหย่าร้าง 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.4  จ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
 

ระดับการศึกษา   จ านวน (คน)   ร้อยละ 

    1)  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า      6        3.1 

    2)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า      3        1.5 

    3)  ปริญญาตรี       137         70.3 

    4)  สูงกว่าปริญญาตรี       49         25.1 

                    รวม      195        100.0 

 

จากตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 195 คน ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 137 คน 
คิดเป็นร้อยละ 70.3 รองลงมา ได้แก่ มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 49 คน คิดเป็น   
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ร้อยละ 25.1 มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.1 และมีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.5  จ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน (คน)  ร้อยละ 

    1)  ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ         31 15.9 

    2)  พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง        70 35.9 

    3)  นักเรียน นักศึกษา         22 11.3 

    4)  ธุรกิจส่วนตัว        47 24.1 

    5)  อ่ืน ๆ         25 12.8 

รวม      195 100.0 

 

จากตารางที่ 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 195 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานเอกชน/ลูกจ้าง จ านวน 70 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 35.9 รองลงมา ได้แก่ มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 มีอาชีพ
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9 อาชีพอ่ืน ๆ  จ านวน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.8  และนักเรียน นักศึกษา  จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.6  จ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยของท่านต่อเดือน 
 

  รายได้เฉลี่ยของท่านต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

    1)  ต่ ากว่า 20,000 บาท  75 38.5 
    2)  20,001-40,000 บาท 73 37.4 
    3)  40,001-60,000 บาท  22 11.3 
    4)  60,001-80,000 บาท 9 4.6 
    5)  80,001-100,000 บาท 6 3.1 
    6)  100,000 บาท ขึ้นไป 10 5.1 

รวม 195 100.0 
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จากตารางที่ 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยของท่านต่อเดือน 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 195 คน ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง ต่ ากว่า 20,000 
บาท จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมา ได้แก่ มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง20,001-40,000 
บาท จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 40,001-60,000 บาท จ านวน   
22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป  จ านวน 10 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 5.1  มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 60,001-80,000 บาท จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 และมี
รายได้ต่อเดือนระหว่าง 80,001-100,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 ตามล าดับ 

 
4.1.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ของ

นักท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
ตารางท่ี 4.7  จ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตามจุดประสงค์ในการเดินทาง 
 

จุดประสงค์ในการเดินทาง จ านวน(คน) ร้อยละ 

   1)  ติดต่อธุรกิจส่วนตัว          10       5.1 

   2)  ท่องเที่ยว      153       78.5 
   3)  เยี่ยมครอบครัว/ญาติ/เพ่ือน      19        9.7 

   4)  อ่ืน ๆ       13        6.7 

รวม 195           100.0 

 
จากตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตามจุดประสงค์ในการเดินทาง

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ในการเดินทาง คือ ท่องเที่ยว จ านวน 153 คน คิด
เป็นร้อยละ 78.5 รองลงมา ได้แก่ เยี่ยมครอบครัว/ญาติ/เพ่ือน จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 มี
วัตถุประสงค์อ่ืน ๆ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 และติดต่อธุรกิจส่วนตัว จ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.1 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 4.8 จ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตามจ านวนครั้งในการเดินทางโดยเครื่องบินใน
ระยะเวลา 5 ปี 

 

จ านวนครั้งในการเดินทางโดยเครื่องบิน จ านวน (คน)    ร้อยละ 

   1)  1-2 ครั้ง       65        33.3 
   2)  3-4 ครั้ง     44         22.6 
   3)  5-6 ครั้ง     22         11.3 
   4) อ่ืน ๆ      64         32.8 

รวม     195        100.0 

ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งในการเดินทางโดยเครื่องบิน จ านวน 2.47 ครั้ง/ 5 ปี 

 
จากตารางที่ 4.8  แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตามจ านวนครั้งในการเดินทาง

โดยเครื่องบินในระยะเวลา 5 ปี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในระยะ 5 ปี เดินทางโดย
เครื่องบิน 1-2 ครั้ง จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมา ได้แก่ จ านวนอ่ืน ๆ  จ านวน 64 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.8  จ านวน 3-4 ครั้ง จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.6 และจ านวน 5-6 ครั้ง 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 ตามล าดับ และในระยะเวลา 5 ปี มีจ านวนครั้งในการเดินทาง
โดยเครื่องบินเฉลี่ย 2.47 ครั้ง 
    
ตารางท่ี 4.9  จ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตามจ านวนครั้งในการใช้ช่องทางในการซื้อ       

ตั๋วเครื่องบินออนไลน์ในระยะเวลา 5 ปี 
 

จ านวนครั้งในการใช้ช่องทาง 
ในการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

   1)  1-2 ครั้ง        76        39.0 
   2)  3-4 ครั้ง      32        16.4 
   3)  5-6 ครั้ง      13        6.7 
   4)  อ่ืน ๆ       74        37.9 

รวม  195       100.0 

จ านวนครั้งโดยเฉลี่ยในการใช้ช่องทางการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ 2.47 ครั้งในระยะเวลา 5 ปี 
 



67 
 

จากตารางที่ 4.9  แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตามจ านวนครั้งในการใช้
ช่องทางในการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ในระยะเวลา 5 ปี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการใช้
ช่องทางในการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ จ านวน 1-2 ครั้ง จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 
รองลงมา ได้แก่ จ านวนอ่ืน ๆ จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9  จ านวน 3-4 ครั้ง จ านวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.4 และ จ านวน 5-6 ครั้ง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 ตามล าดับ และมี
จ านวนครั้งโดยเฉลี่ยในการใช้ช่องทางการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ 2.47 ครั้งในระยะเวลา 5 ปี 
 
ตารางท่ี 4.10  จ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตามความถี่ในการเดินทาง 
 

ความถี่ในการเดินทาง จ านวน(คน)    ร้อยละ 

   1)  เฉลี่ยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง       5           2.6 
   2)  เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง       62           31.8 

   3)  เฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง       1           0.5 
   4)  เฉลี่ยเดือนละ 3 ครั้งข้ึนไป 127           65.1 

รวม 195           100.0 

 
จากตารางที่ 4.10  แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตามความถี่ในการเดินทาง 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการเดินทาง เฉลี่ยเดือนละ 3 ครั้งขึ้นไป จ านวน 127 
คน คิดเป็นร้อยละ 65.1 รองลงมา ได้แก่ เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8  
เฉลี่ยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6  และเฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้งจ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดับ  

 
ตารางท่ี 4.11  จ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตามค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลี่ยต่อครั้ง 
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลีย่ต่อครั้ง จ านวน(คน) ร้อยละ 

   1)  ไม่เกิน 10,000 บาท   158     81.0 
   2)  10,001-20,000 บาท    29     14.9 
   3)  20,001-30,000 บาท    8      4.1 

รวม   195      100.0 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการเดินทางต่อครั้ง ไม่เกิน 10,000 บาท 
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จากตารางที่ 4.11  แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตามค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เฉลี่ยต่อครั้ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลี่ยต่อครั้งไม่เกิน 
10,000 บาท จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 81.0 รองลงมา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งระหว่าง 
10,001-20,000 บาท จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9  และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง 20,001-
30,000 บาท จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 ตามล าดับ และมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการเดินทางต่อ
ครั้ง ไม่เกิน 10,000 บาท 

 
ตารางที่ 4.12  จ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตามสาเหตุที่ส ารองที่นั่งเครื่องบินโดยใช้บริการ

เว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่าย 
 

สาเหตุที่ส ารองที่นั่งเครื่องบิน 
โดยใช้บริการเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่าย 

จ านวน
(ค าตอบ) 

ร้อยละ 

   1)  ประหยัดเวลา   120     22.8 
   2)  เปรียบเทียบได้ง่าย   116     22.1 
   3)  ความสะดวกในการช าระเงิน   85     16.2 
   4)  มีข้อมูลหลากหลาย   69     13.1 
   5)  ราคาที่ถูกกว่า   69     13.1 
   6)  ใช้งานง่ายกว่าทางเลือกอ่ืน   67     12.7 

รวม   526     100.0 

 
จากตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตามสาเหตุที่ส ารองที่นั่ง

เครื่องบินโดยใช้บริการเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่าย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสาเหตุที่ส ารอง
ที่นั่งเครื่องบินโดยใช้บริการเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่าย คือ ประหยัดเวลา คิดเป็น  ร้อยละ 22.8 
รองลงมา ได้แก่ เปรียบเทียบได้ง่าย คิดเป็น ร้อยละ 22.1 ความสะดวกในการช าระเงิน คิดเป็น ร้อย
ละ 16.2 มีข้อมูลหลากหลายและราคาที่ถูกกว่า คิดเป็นร้อยละ 13.1 และใช้งานง่ายกว่าทางเลือกอ่ืน 
คิดเป็น ร้อยละ 12.7 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 4.13 จ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตามแหล่งที่ท าให้รู้จักเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่าย
ตั๋วเครื่องบิน  

 

แหล่งที่ท าให้รู้จักเว็บไซต์ 
ตัวแทนจ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน 

จ านวน (คน)   ร้อยละ 

  1)  ผลการค้นหาจาก Google หรือเสิรซ์เอนจิ้นอ่ืน ๆ     75        38.5 
  2)  เว็บไซต์อ่ืน    57        29.2 
  3)  คนรู้จักแนะน า    40        20.5 
  4)  หนังสือพิมพ์/สิ่งพิมพ์    18        9.2 
  5)  ช่องทางอ่ืน ๆ (ทีวี)    5        2.6 

รวม    195        100.0 

 
จากตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตามแหล่งที่ท าให้รู้จักเว็บไซต์

ตัวแทนจ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แหล่งที่ท าให้รู้จักเว็บไซต์ตัวแทน
จ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน คือ ผลการค้นหาจาก Google หรือเสิรซ์เอนจิ้นอ่ืน ๆ จ านวน 75 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.5 รองลงมา ได้แก่ เว็บไซต์อ่ืน จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 คนรู้จักแนะน า 
จ านวน 40 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.5 หนังสือพิมพ์/สิ่งพิมพ์ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 และ
ช่องทางอ่ืน ๆ (ทีวี) จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4.14  จ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตามระดับความพึงพอใจต่อการบริการของ

เว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน 
 

ระดับความพึงพอใจต่อการบริการ 
ของเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

   1)  พึงพอใจมากท่ีสุด 55 28.2 
   2)  พึงพอใจมาก 106 54.4 
   3)  พึงพอใจปานกลาง 34 17.4 

รวม 195 100.0 
มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.11 หมายถึง พึงพอใจระดับมาก 
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จากตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตามระดับความพึงพอใจต่อ  
การบริการของเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความ
พึงพอใจต่อการบริการของเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน อยู่ในระดับมากจ านวน 106 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.4 รองลงมา ได้แก่ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 55 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.2 และมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 
ตามล าดับ และโดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจต่อการบริการของเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายตั๋วเครื่องบินอยู่ใน
ระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4.15  จ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตามแนวโน้มในการส ารองตั๋วเครื่องบินผ่าน

เว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายในอนาคต 
 

แนวโน้มในการส ารองตั๋วเครื่องบิน 
ผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่าย 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

   1) มากที่สุด     47    24.1 
   2) มาก     93    47.7 
   3) ปานกลาง     55    28.2 

รวม    195    100.0 
มีค่าเฉลี่ยแนวโน้มในการส ารองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายเท่ากับ 3.96 
หมายถึง มีแนวโน้มมาก 
 
จากตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตามแนวโน้มในการส ารองตั๋ว

เครื่องบินผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายในอนาคต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแนวโน้ มใน
การส ารองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายในอนาคต อยู่ในระดับมาก จ านวน 93 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.7 รองลงมา ได้แก่ มีแนวโน้มในการส ารองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายใน
อนาคตอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 และระดับมากที่สุด จ านวน 47 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.1 ตามล าดับ และโดยเฉลี่ยมีแนวโน้มในการส ารองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ตัวแทน
จ าหน่ายอยู่ในระดับมาก 
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ตารางท่ี 4.16 จ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตามแนวโน้มในการแนะน าให้คนรู้จักใช้บริการ
ส ารองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่าย 

 

แนวโน้มในการแนะน าให้คนรู้จักใช้บริการ 
ส ารองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่าย 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

   1)  มากที่สุด 50    25.6 
   2)  มาก 97    49.7 
   3)  ปานกลาง 48    24.6 

รวม 195    100.0 

แนวโน้มในการแนะน าให้คนรู้จักใช้บริการส ารองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่าย    
โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 หมายถึง มีแนวโน้มอยู่ในระดับมาก 

 
จากตารางที่ 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตามแนวโน้มในการแนะน าให้

คนรู้จักใช้บริการส ารองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่าย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีแนวโน้มในการแนะน าให้คนรู้จักใช้บริการส ารองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่าย อยู่ใน
ระดับมาก จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7 รองลงมา ได้แก่ มีแนวโน้มในการแนะน าอยู่ในระดับ
มากที่สุด จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 และมีแนวโน้มในการแนะน าอยู่ในระดับปานกลาง 
จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 ตามล าดับ และโดยเฉลี่ยมีแนวโน้มในการแนะน าให้คนรู้จักใช้
บริการส ารองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายอยู่ในระดับมาก 

 

4.2  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์โดย
เปรียบเทียบระหว่างการรับรู้และความคาดหวังต่อส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 

 
 4.2.1  ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 
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ตารางท่ี 4.17  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังต่อส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านผลิตภัณฑ์ 

             

ด้านผลิตภัณฑ์ 
ระดับความคาดหวัง 

x  S.D. แปลผล 

1) Website มีความปลอดภัย 4.58 0.59 มากที่สุด 
2) Website ใช้ค าหรือภาษาที่เข้าใจง่าย 4.55 0.56 มากที่สุด 
3) ข้อมูลตั๋วเครื่องบิน อัพเดทเป็นปัจจุบัน 4.65 0.51 มากที่สุด 
4) มีหลากหลายสายการบินให้เลือก 4.67 0.54 มากที่สุด 
5) ระบุราคาและเงื่อนไขของตั๋วเครื่องบินอย่างชัดเจน 4.61 0.64 มากที่สุด 
6) มีข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็น เช่น วีซ่า ครบถ้วน 4.39 0.71 มาก 

รวม 4.57 0.59 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.17 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังต่อส่วน
ประสมทางการตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า โดย

ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.57, S.D. = 
0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังด้านผลิตภัณฑ์อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

1) มีหลากหลายสายการบินให้เลือก ( x = 4.67, S.D. = 0.54)  

2) ข้อมูลตั๋วเครื่องบิน อัพเดทเป็นปัจจุบัน ( x  = 4.65, S.D. = 0.51) 

3) ระบุราคาและเงื่อนไขของตั๋วเครื่องบินอย่างชัดเจน ( x  = 4.61, S.D. = 0.64) 

4) Website มีความปลอดภัย ( x  = 4.58, S.D. = 0.59) ตามล าดับ 
และมีความคาดหวังด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก คือ มีข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เช่น วีซ่า 

ครบถ้วน ( x  = 4.39, S.D. = 0.71) 
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ตารางท่ี 4.18  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังต่อส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านราคา 

             

ด้านราคา   
ระดับความคาดหวัง 

x  S.D. แปลผล 

1) ราคาตั๋วเครื่องบินคุ้มค่ากว่าการจองช่องทางอ่ืน ๆ 4.60 0.60 มากที่สุด 
2) ราคาอัพเดทเป็นปัจจุบัน 4.61 0.60 มากที่สุด 
3) ราคาตั๋วเครื่องบินคุ้มค่าเม่ือเทียบกับบริการที่ได้รับ 4.52 0.59 มากที่สุด 
4) ราคาตั๋วเครื่องบินคุ้มค่าเม่ือเทียบกับเว็บอ่ืน 4.49 0.64 มาก 

รวม 4.55 0.02 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.18 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังต่อส่วน
ประสมทางการตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านราคา พบว่า โดยภาพรวม

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังด้านราคาอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.55, S.D. = 0.02) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังด้านราคา อยู่ในระดับมากที่สุด 
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

1) ราคาอัพเดทเป็นปัจจุบัน ( x = 4.61, S.D. = 0.60)  

2) ราคาตั๋วเครื่องบินคุ้มค่ากว่าการจองช่องทางอ่ืน ๆ ( x  = 4.60, S.D. = 0.60) 

3) ราคาตั๋วเครื่องบินคุ้มค่าเมื่อเทียบกับบริการที่ได้รับ ( x  = 4.52, S.D. = 0.59) 
ตามล าดับ 

และผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังด้านราคา อยู่ในระดับมาก คือ ราคาตั๋ว

เครื่องบินคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเว็บอื่น ( x = 4.49, S.D. = 0.64) 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

ตารางที่ 4.19  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังต่อส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ระดับความคาดหวัง 

x  S.D. แปลผล 

1) ชื่อเว็บไซต์จ าง่าย สื่อความหมายได้ตรง 4.39 0.66 มาก 
2) Website สวยงาม เป็นระเบียบ 4.53 0.59 มากที่สุด 
3) ง่ายต่อการใช้งาน 4.59 0.55 มากที่สุด 
4) เว็บไซต์เรียกข้อมูลมาแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว 4.47 0.61 มาก 
5) เว็บไซต์ใช้งานผ่านอุปกรณ์ได้หลากหลาย 4.59 0.56 มากที่สุด 

รวม 4.51 0.04 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.19 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังต่อส่วน

ประสมทางการตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
พบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( x = 4.51, S.D. = 0.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คาดหวังด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

1) เว็บไซต์ใช้งานผ่านอุปกรณ์ได้หลากหลาย ( x = 4.59, S.D. = 0.56)  

2) ง่ายต่อการใช้งาน ( x  = 4.59, S.D. = 0.55) 

3) Website สวยงาม เป็นระเบียบ ( x  = 4.53, S.D. = 0.59) ตามล าดับ 
และผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับมาก 

คือ เว็บไซต์เรียกข้อมูลมาแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว ( x  = 4.47, S.D. = 0.61) 
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ตารางท่ี 4.20  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังต่อส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านการส่งเสริมการตลาด 

 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ระดับความคาดหวัง 

x  S.D. แปลผล 

1) สื่อโฆษณาของตัวเว็บไซต์ของความน่าสนใจ 4.18 0.76 มาก 
2) กิจกรรมส่งเสริมการขายของเว็บไซต์น่าสนใจ 4.24 0.71 มาก 
3) สิทธิพิเศษที่ให้กับสมาชิกมีน่าดึงดูดใจ 4.24 0.73 มาก 
4) การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความ

น่าสนใจ 
4.20 0.75 มาก 

รวม 4.21 0.02 มาก 
 

จากตารางที่ 4.20 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังต่อส่วน
ประสมทางการตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านการส่งเสริมการตลาด 
พบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก (
x = 4.21, S.D. = 0.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวัง
ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

1) สิทธิพิเศษท่ีให้กับสมาชิกมีน่าดึงดูดใจ ( x = 4.24, S.D. = 0.73)  

2) กิจกรรมส่งเสริมการขายของเว็บไซต์น่าสนใจ ( x  = 4.24, S.D. = 0.71) 

3) การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความน่าสนใจ ( x  = 4.20,  
S.D. = 0.75) 

4) สื่อโฆษณาของตัวเว็บไซต์ของความน่าสนใจ ( x  = 4.18, S.D. = 0.76) 
ตามล าดับ 
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 4.2.2 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ

บริษัทตัวแทนจ าหน่าย 
 
ตารางท่ี 4.21  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ต่อส่วนประสมทางการตลาด

ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านผลิตภัณฑ์ 
             

ด้านผลิตภัณฑ์ 
ระดับการรับรู้บริการ 

x    S.D. แปลผล 

1) Website มีความปลอดภัย 4.36 0.66 มาก 
2) Website ใช้ค าหรือภาษาที่เข้าใจง่าย 4.38 0.71 มาก 
3) ข้อมูลตั๋วเครื่องบิน อัพเดทเป็นปัจจุบัน 4.43 0.63 มาก 
4) มีหลากหลายสายการบินให้เลือก 4.42 0.62 มาก 
5) ระบุราคาและเงื่อนไขของตั๋วเครื่องบินอย่างชัดเจน 4.25 0.80 มาก 
6) มีข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็น เช่น วีซ่า ครบถ้วน 3.90 0.86 มาก 

รวม 4.29 0.09 มาก 

 
จากตารางที่ 4.21 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ต่อส่วนประสมทาง

การตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบ

แบบสอบถามมีระดับการรับรู้บริการด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก ( x = 4.29, S.D. = 0.09) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้บริการด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

1) ข้อมูลตั๋วเครื่องบิน อัพเดทเป็นปัจจุบัน ( x = 4.43, S.D. = 0.63)  

2) มีหลากหลายสายการบินให้เลือก ( x  = 4.42, S.D. = 0.62) 

3) Website ใช้ค าหรือภาษาที่เข้าใจง่าย ( x  = 4.38, S.D. = 0.71) 

4) Website มีความปลอดภัย ( x  = 4.36, S.D. = 0.66) 

5) ระบุราคาและเงื่อนไขของตั๋วเครื่องบินอย่างชัดเจน ( x  = 4.25, S.D. = 0.80)   

 6) มีข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็น เช่น วีซ่า ครบถ้วน ( x  = 3.90, S.D. = 0.86)  
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.22  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ต่อส่วนประสมทางการตลาด

ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านราคา 
             

ด้านราคา   
ระดับการรับรู้บริการ 

x  S.D. แปลผล 
1) ราคาตั๋วเครื่องบินคุ้มค่ากว่าการจองช่องทางอ่ืน ๆ 4.09 0.89 มาก 
2) ราคาอัพเดทเป็นปัจจุบัน 4.25 0.84 มาก 
3) ราคาตั๋วเครื่องบินคุ้มค่าเม่ือเทียบกับบริการที่ได้รับ 4.17 0.70 มาก 
4) ราคาตั๋วเครื่องบินคุ้มค่าเม่ือเทียบกับเว็บอ่ืน 4.07 0.72 มาก 

รวม 4.14 0.09 มาก 

 
จากตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ต่อส่วนประสมทาง

การตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านราคา พบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบ

แบบสอบถามมีระดับการรับรู้บริการด้านราคาอยู่ในระดับมาก ( x = 4.14, S.D. = 0.09) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้บริการด้านราคา อยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ดังนี้   

1) ราคาอัพเดทเป็นปัจจุบัน ( x = 4.25, S.D. = 0.84)  

2) ราคาตั๋วเครื่องบินคุ้มค่าเมื่อเทียบกับบริการที่ได้รับ ( x = 4.17, S.D. = 0.70)  

3) ราคาตั๋วเครื่องบินคุ้มค่ากว่าการจองช่องทางอ่ืน ๆ ( x = 4.09, S.D. = 0.89)  

4) ราคาตั๋วเครื่องบินคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเว็บอื่น ( x = 4.07, S.D. = 0.72) 
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.23 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ต่อส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ระดับการรับรู้บริการ 

x  S.D. แปลผล 

1) ชื่อเว็บไซต์จ าง่าย สื่อความหมายได้ตรง 4.29 0.71 มาก 
2) Website สวยงาม เป็นระเบียบ 4.31 0.64 มาก 
3) ง่ายต่อการใช้งาน 4.31 0.64 มาก 
4) เว็บไซต์เรียกข้อมูลมาแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว 4.13 0.78 มาก 
5) เว็บไซต์ใช้งานผ่านอุปกรณ์ได้หลากหลาย 4.37 0.68 มาก 

รวม 4.28 0.05 มาก 
  

จากตารางที่ 4.23 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ต่อส่วนประสมทาง
การตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า โดย
ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้บริการด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับมาก       

( x = 4.28, S.D. = 0.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้บริการ
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

1) เว็บไซต์ใช้งานผ่านอุปกรณ์ได้หลากหลาย ( x = 4.37, S.D. = 0.68)  

2) Website สวยงาม เป็นระเบียบ ( x  = 4.31, S.D. = 0.64) 

3) ง่ายต่อการใช้งาน ( x  = 4.31, S.D. = 0.64) 

4) ชื่อเว็บไซต์จ าง่าย สื่อความหมายได้ตรง ( x  = 4.29, S.D. = 0.71) 

5) เว็บไซต์เรียกข้อมูลมาแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว ( x  = 4.31, S.D. = 0.78)  
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.24 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ต่อส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านการส่งเสริมการตลาด 

 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ระดับการรับรู้บริการ 

x  S.D. แปลผล 

1) สื่อโฆษณาของตัวเว็บไซต์ของความน่าสนใจ 3.94 0.82 มาก 
2) กิจกรรมส่งเสริมการขายของเว็บไซต์น่าสนใจ 3.93 0.83 มาก 
3) สิทธิพิเศษที่ให้กับสมาชิกมีน่าดึงดูดใจ 3.87 0.95 มาก 
4) การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความน่าสนใจ 3.98 0.83 มาก 

รวม 3.93 0.06 มาก 
  

จากตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ต่อส่วนประสมทาง
การตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า โดย

ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้บริการด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก ( x = 
3.93, S.D. = 0.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้บริการด้าน
การส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

1) การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความน่าสนใจ ( x = 3.98, S.D. = 0.83)  

2) สื่อโฆษณาของตัวเว็บไซต์ของความน่าสนใจ ( x  = 3.94, S.D. = 0.82) 

3) กิจกรรมส่งเสริมการขายของเว็บไซต์น่าสนใจ ( x  = 3.93, S.D. = 0.83) 

4) สิทธิพิเศษท่ีให้กับสมาชิกมีน่าดึงดูดใจ ( x  = 3.87, S.D. = 0.95) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.25  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างการรับรู้และความคาดหวังต่อส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับการรับรู้ 
การบริการ 

ระดับ 
ความคาดหวัง 

ผลต่าง 
(ค่าระดับการรับรู้ - 

ค่าระดับความคาดหวัง) x  S.D. x  S.D. 
1) ด้านผลิตภัณฑ์ 4.29 0.51 4.58 0.46 -0.29 
2) ด้านราคา 4.15 0.65 4.56 0.50 -0.41 
3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.28 0.52 4.51 0.46 -0.23 
4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.93 0.74 4.21 0.60 -0.28 

เฉลี่ย 4.16 0.11 4.47 0.07 -0.37 

 
จากตารางที่ 4.25 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างการรับรู้และความคาดหวังต่อส่วน

ประสมทางการตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย พบว่า โดยภาพรวมเมื่อ
เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยระหว่างการรับรู้และความคาดหวังต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังสูงกว่าระดับการรับรู้ 
ทุกรายด้าน แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามผิดหวังต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย โดยมีค่าความต่างของระดับการรับรู้ และระดับความคาดหวังเฉลี่ย -0.37  
 

4.3  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการโดยเปรียบเทียบระหว่าง
การรับรู้และความคาดหวังต่อกระบวนการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
ตัวแทนจ าหน่าย 

 
 4.3.1 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังต่อกระบวนการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

ตัวแทนจ าหน่าย 
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ตารางท่ี 4.26  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังต่อกระบวนการให้บริการผ่าน
ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านการค้นหา 

 

ด้านการค้นหา 
ระดับความคาดหวัง 

x  S.D. แปลผล 

1) สามารถค้นหาเที่ยวบินได้โดยง่าย 4.66 0.49 มากที่สุด 
2) สามารถเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ได้ง่าย 4.55 0.62 มากที่สุด 
3) ข้อมูลที่ได้รับจากการค้นหามีเพียงพอ 4.50 0.58 มากที่สุด 
4) ระบบใช้เวลาในการค้นหาไม่นาน 4.50 0.60 มากที่สุด 

รวม 4.55 0.05 มากที่สุด 
  

จากตารางที่  4.26 แสดงค่า เฉลี่ยและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวั ง               
ต่อกระบวนการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านการค้นหา พบว่า โดยภาพรวม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังต่อกระบวนการบริการด้านค้นหา อยู่ในระดับมากที่สุด           

( x = 4.55, S.D. = 0.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวัง
ต่อกระบวนการบริการด้านค้นหา อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

1) สามารถค้นหาเที่ยวบินได้โดยง่าย ( x = 4.66, S.D. = 0.49)  

2) สามารถเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ได้ง่าย ( x  = 4.55, S.D. = 0.62) 

3) ระบบใช้เวลาในการค้นหาไม่นาน ( x  = 4.50, S.D. = 0.60) 

4) ระบบใช้เวลาในการค้นหาไม่นาน ( x  = 4.50, S.D. = 0.58) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.27 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังต่อกระบวนการให้บริการผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านการส ารองที่นั่ง 

 

ด้านการส ารองท่ีนั่ง 
ระดับความคาดหวัง 

x  S.D. แปลผล 

1) ความง่ายในการกรอกข้อมูลผู้โดยสาร 4.51 0.56 มากที่สุด 
2) ความง่ายในการเลือกเท่ียวบิน 4.55 0.54 มากที่สุด 
3) ความง่ายในการเลือกท่ีนั่ง 4.45 0.60 มาก 
4) ความง่ายในการเลือกบริการอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 4.32 0.70 มาก 
5) ความรวดเร็วของระบบส ารองที่นั่ง 4.52 0.62 มากที่สุด 

รวม 4.47 0.06 มาก 

  
จากตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังต่อ

กระบวนการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านการส ารองที่นั่ง พบว่า โดยภาพรวม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังต่อกระบวนการบริการด้านการส ารองที่นั่ง อยู่ในระดับมาก 

( x = 4.47, S.D. = 0.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวัง
ต่อกระบวนการบริการด้านการส ารองที่นั่ง อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

1) ความง่ายในการเลือกเท่ียวบิน ( x = 4.55, S.D. = 0.54)  

2) ความรวดเร็วของระบบส ารองที่นั่ง ( x  = 4.52, S.D. = 0.62) 

3) ความง่ายในการกรอกข้อมูลผู้โดยสาร ( x  = 4.51, S.D. = 0.56) 
และมีระดับความคาดหวังต่อกระบวนการบริการด้านการส ารองที่นั่ง อยู่ในระดับมาก 

เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

1) ความง่ายในการเลือกท่ีนั่ง ( x = 4.45, S.D. = 0.60)  

2) ความง่ายในการเลือกบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม ( x  = 4.32, S.D. = 0.70) 
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ตารางท่ี 4.28 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังต่อกระบวนการให้บริการผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านการช าระเงิน 

 

ด้านการช าระเงิน 
ระดับความคาดหวัง 

x  S.D. แปลผล 

1) มีใบเรียกเก็บเงิน (Invoice) มีรายละเอียดครบถ้วน  4.32 0.99 มาก 
2) มีใบเรียกเก็บเงิน (Invoice) มีรายละเอียดการถูกต้อง 4.30 0.97 มาก 
3) สามารถช าระเงินได้หลายช่องทาง 4.59 0.54 มากที่สุด 
4) ความปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิตช าระเงิน 4.55 0.64 มากที่สุด 
5) ขั้นตอนในการช าระเงินไม่ยุ่งยากซับซ้อน  4.49 0.62 มาก 

รวม 4.45 0.21 มาก 

  
จากตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังต่อ

กระบวนการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านการช าระเงิน พบว่า โดยภาพรวม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังต่อกระบวนการบริการด้านการช าระเงิน อยู่ในระดับมาก     

( x = 4.45, S.D. = 0.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวัง
ต่อกระบวนการบริการด้านการช าระเงิน อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

1) สามารถช าระเงินได้หลายช่องทาง ( x = 4.59, S.D. = 0.54)  

2) ความปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิตช าระเงิน ( x  = 4.55, S.D. = 0.64) 
และมีระดับความคาดหวังต่อกระบวนการบริการด้านการช าระเงิน อยู่ในระดับมาก 

เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

1) มีใบเรียกเก็บเงิน (Invoice) มีรายละเอียดครบถ้วน  ( x = 4.32, S.D. = 0.99)  

2) มีใบเรียกเก็บเงิน (Invoice) มีรายละเอียดการถูกต้อง ( x  = 4.30, S.D. = 0.97) 
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ตารางท่ี 4.29 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังต่อกระบวนการให้บริการผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านยืนยันการส ารองที่นั่ง 

 

ด้านยืนยันการส ารองที่นั่ง 
ระดับความคาดหวัง 

x  S.D. แปลผล 

1) ใบยืนยันการส ารองที่นั่งส่งกลับมาอย่างรวดเร็ว 4.54 0.64 มากที่สุด 
2) ใบยืนยันและ E-Ticket มีรายละเอียดครบถ้วน 4.59 0.56 มากที่สุด 
3) ใบยืนยันและ E-Ticket มีรายละเอียดถูกต้อง 4.63 0.52 มากที่สุด 
4) ใบยืนยันและ E-Ticket ชัดเจนและอ่านได้ง่าย 4.62 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.59 0.05 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังต่อ
กระบวนการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านการยืนยันการส ารองที่นั่ง พบว่า 
โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังต่อกระบวนการบริการด้านการช าระเงิน อยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( x = 4.59, S.D. = 0.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคาดหวังต่อกระบวนการบริการด้านยืนยันการส ารองที่นั่ง อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับ
ตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

1) ใบยืนยันและ E-Ticket มีรายละเอียดถูกต้อง ( x = 4.63, S.D. = 0.52)  

2) ใบยืนยันและ E-Ticket ชัดเจนและอ่านได้ง่าย ( x  = 4.62, S.D. = 0.51) 

3) ใบยืนยันและ E-Ticket มีรายละเอียดครบถ้วน ( x = 4.59, S.D. = 0.56)  

4) ใบยืนยันการส ารองที่นั่งส่งกลับมาอย่างรวดเร็ว ( x = 4.54, S.D. = 0.64) 
ตามล าดับ 
 

 4.3.2  ผลการวิเคราะห์การรับรู้บริการต่อกระบวนการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
ตัวแทนจ าหน่าย 
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ตารางท่ี 4.30 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้บริการต่อกระบวนการให้บริการผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านการค้นหา 

 

ด้านการค้นหา 
ระดับการรับรู้บริการ 

x  S.D. แปลผล 

1) สามารถค้นหาเที่ยวบินได้โดยง่าย 4.39 0.65 มาก 
2) สามารถเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ได้ง่าย 4.24 0.72 มาก 
3) ข้อมูลที่ได้รับจากการค้นหามีเพียงพอ 4.08 0.72 มาก 
4) ระบบใช้เวลาในการค้นหาไม่นาน 4.18 0.73 มาก 

รวม 4.22 0.03 มาก 
 

จากตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้บริการ             
ต่อกระบวนการให้บริการผ่านเว็บไซ ต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้ านการค้นหา พบว่า                
โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้บริการต่อกระบวนการบริการด้านค้นหา อยู่ในระดับ

มาก ( x = 4.22, S.D. = 0.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้
บริการต่อกระบวนการบริการด้านค้นหา อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ดังนี้  

1) สามารถค้นหาเที่ยวบินได้โดยง่าย ( x = 4.39, S.D. = 0.65)  

2) สามารถเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ได้ง่าย ( x  = 4.24, S.D. = 0.72) 

3) ระบบใช้เวลาในการค้นหาไม่นาน ( x = 4.18, S.D. = 0.73)  

4) ข้อมูลที่ได้รับจากการค้นหามีเพียงพอ ( x = 4.08, S.D. = 0.72) ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 4.31  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้บริการต่อกระบวนการให้บริการผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านการส ารองที่นั่ง 

 

ด้านการส ารองท่ีนั่ง 
ระดับการรับรู้บริการ 

x  S.D. แปลผล 
1) ความง่ายในการกรอกข้อมูลผู้โดยสาร 4.25 0.62 มาก 
2) ความง่ายในการเลือกเท่ียวบิน 4.32 0.67 มาก 
3) ความง่ายในการเลือกท่ีนั่ง 3.85 0.96 มาก 
4) ความง่ายในการเลือกบริการอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 3.81 1.01 มาก 
5) ความรวดเร็วของระบบส ารองที่นั่ง 4.25 0.70 มาก 

รวม 4.09 0.17 มาก 
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 จากตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้บริการต่อ
กระบวนการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านการส ารองที่นั่ง พบว่า โดยภาพรวม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้บริการต่อกระบวนการบริการด้านการส ารองที่นั่ง อยู่ในระดับมาก 

( x = 4.09, S.D. = 0.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้บริการ
ต่อกระบวนการบริการด้านการส ารองที่นั่ง อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

1) ความง่ายในการเลือกเท่ียวบิน ( x = 4.32, S.D. = 0.67)  

2) ความรวดเร็วของระบบส ารองที่นั่ง ( x  = 4.25, S.D. = 0.70) 

3) ความง่ายในการกรอกข้อมูลผู้โดยสาร ( x = 4.25, S.D. = 0.62)  

4) ความง่ายในการเลือกท่ีนั่ง ( x = 3.85, S.D. = 0.96)  

5) ความง่ายในการเลือกบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม ( x = 3.81, S.D. = 1.01) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.32 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้บริการต่อกระบวนการให้บริการผ่าน

เว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านการช าระเงิน 

 

ด้านการช าระเงิน 
ระดับการรับรู้บริการ 

x  S.D. แปลผล 
1 มีใบเรียกเก็บเงิน (Invoice) มีรายละเอียดครบถ้วน  4.14 1.01 มาก 
2 มีใบเรียกเก็บเงิน (Invoice) มีรายละเอียดการถูกต้อง 4.13 0.99 มาก 
3 สามารถช าระเงินได้หลายช่องทาง 4.33 0.71 มาก 
4 ความปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิตช าระเงิน 4.28 0.65 มาก 
5 ขั้นตอนในการช าระเงินไม่ยุ่งยากซับซ้อน  4.32 0.63 มาก 

รวม 4.24 0.18 มาก 
 

จากตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้บริการต่อ
กระบวนการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านการช าระเงิน พบว่า โดยภาพรวม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้บริการต่อกระบวนการบริการด้านการช าระเงิน อยู่ในระดับมาก    

( x = 4.24, S.D. = 0.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้บริการ
ต่อกระบวนการบริการด้านการช าระเงิน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

1) สามารถช าระเงินได้หลายช่องทาง ( x  = 4.33, S.D. = 0.71)  
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2) ขั้นตอนในการช าระเงินไม่ยุ่งยากซับซ้อน ( x = 4.32, S.D. = 0.62)  

3) ความปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิตช าระเงิน ( x = 4.28, S.D. = 0.65)  

4) มีใบเรียกเก็บเงิน (Invoice) มีรายละเอียดครบถ้วน ( x = 4.14, S.D. = 1.01)  

5) มีใบเรียกเก็บเงิน (Invoice) มีรายละเอียดการถูกต้อง ( x = 4.13, S.D. = 0.99) 
ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.33 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้บริการต่อกระบวนการให้บริการผ่าน

เว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านยืนยันการส ารองที่นั่ง 
 

ด้านยืนยันการส ารองที่นั่ง 
ระดับการรับรู้บริการ 

x  S.D. แปลผล 

1) ใบยืนยันการส ารองที่นั่งส่งกลับมาอย่างรวดเร็ว 4.36 0.68 มาก 
2) ใบยืนยันและ E-Ticket มีรายละเอียดครบถ้วน 4.42 0.57 มาก 
3) ใบยืนยันและ E-Ticket มีรายละเอียดถูกต้อง 4.50 0.57 มากที่สุด 
4) ใบยืนยันและ E-Ticket ชัดเจนและอ่านได้ง่าย 4.51 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.44 0.05 มาก 

  
จากตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้บริการต่อ

กระบวนการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านการยืนยันการส ารองที่นั่ง พบว่า 
โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้บริการต่อกระบวนการบริการด้านการส ารองที่นั่ง อยู่

ในระดับมาก ( x = 4.44, S.D. = 0.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
การรับรู้บริการต่อกระบวนการบริการด้านยืนยันการส ารองที่นั่ง อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ย ดังนี้   

1) ใบยืนยันและ E-Ticket ชัดเจนและอ่านได้ง่าย ( x = 4.51, S.D. = 0.55)  

2) ใบยืนยันและ E-Ticket มีรายละเอียดถูกต้อง ( x = 4.50, S.D. = 0.57)  
และมีระดับการรับรู้บริการต่อกระบวนการบริการด้านยืนยันการส ารองที่นั่ง อยู่ในระดับมาก 

เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ดังนี้   

1) ใบยืนยันและ E-Ticket มีรายละเอียดถูกต้อง ( x = 4.50, S.D. = 0.57)  

2) ใบยืนยันและ E-Ticket มีรายละเอียดครบถ้วน ( x = 4.42, S.D. = 0.57)  
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3) ใบยืนยันการส ารองที่นั่งส่งกลับมาอย่างรวดเร็ว ( x = 4.36, S.D. = 0.68) 
ตามล าดับ 

ตารางท่ี 4.34 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างการรับรู้และความคาดหวังต่อกระบวนการให้บริการผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับการรับรู้ 
การบริการ 

ระดับความ
คาดหวัง 

ผลต่าง 
(ค่าระดับการรับรู้ - 

ค่าระดบัความคาดหวัง) x  S.D. x  S.D. 

1) ด้านการค้นหา 4.22 0.54 4.55 0.47 -0.33 
2) ด้านการส ารองที่นั่ง 4.10 0.61 4.47 0.50 -0.37 
3) ด้านการช าระเงิน 4.24 0.56 4.45 0.53 -0.21 
4) ด้านยืนยันการส ารองที่นั่ง 4.44 0.51 4.59 0.49 -0.15 

  4.25 0.42 4.52 0.03 -0.27 

 
จากตารางที่ 4.34 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างการรับรู้และความคาดหวังต่อ

กระบวนการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย พบว่า โดยภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบ 
ระหว่างการรับรู้และความคาดหวังต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
ตัวแทนจ าหน่ายจ าแนกตามกระบวนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( x = 4.52, S.D. = 0.03) และมีระดับการรับรู้บริการอยู่ในระดับมาก ( x = 4.25, 
S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังอยู่ในระดับ
มากที่สุดในทุกด้าน  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้ต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทตัวแทนจ าหน่ายจ าแนกตามกระบวนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก  
 
4.4  ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อตั๋ว

เครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายต่างกัน  
 

สามารถน ามาเขียนเป็นสมมติฐานย่อยได้ 6 สมมติฐาน ได้ดังนี้ 
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4.4.1  เพศ 

 สมมติฐานย่อยข้อที่ 4.4.1 นักท่องเที่ยวเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบิน
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายต่างกัน สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
  H0: นักท่องเที่ยวเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายไม่ต่างกัน 
  H1: นักท่องเที่ยวเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายต่างกัน 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้ค่าสถิติ Independent t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่าระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 โดยท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้วิธี  
Levene’s Test ซึ่งมีสมมติฐานดังนี้ 

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.35 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ

บริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านเพศ 
 

 
 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

    
Levene's Test 
for Equality 
of Variances 

t-test for Equality of 
Means 

 เพศ x  S.D. F Sig. t df 
Sig. 

(2 tailed) 

ระดับความพึง
พอใจต่อการ
บริการของ
เว็บไซต์ตัวแทน
จ าหน่ายตั๋ว
เครื่องบิน 

Equal 
variances 
assumes 

ชาย 4.33 .55 .079 .778 .898 172 .370 

Equal 
variances 
not 
assumed 

หญิง 4.22 .58      
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ตารางท่ี 4.35  (ต่อ) 

 

 
 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

    

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of 
Means 

 เพศ x  S.D. F Sig. t df 
Sig. 

(2 tailed) 

ระดับแนวโน้มใน
การส ารองตั๋ว
เครื่องบินผ่าน
เว็บไซต์ตัวแทน
จ าหน่ายใน
อนาคต 

Equal 
variances 
assumed 

ชาย 4.26 .65 .466 .496 1.54
0 

172 .125 

Equal 
variances 
not 
assumed 

หญิง 4.04 .68      

ระดับแนวโน้ม
แนะน าให้คนรู้จัก
ใช้บริการเว็บไซต์
ตัวแทนฯ 

Equal 
variances 
assumed 

ชาย 4.26 .65 .518 .473 1.09
9 

172 .273 

Equal 
variances 
not 
assumed 

หญิง 4.11 .65      

หมายเหตุ: มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
จากตารางที่ 4.35 แสดงการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนด้วย Levene’s Test พบว่า ด้าน

ระดับความพึงพอใจต่อการบริการของเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายตั๋ วเครื่องบิน  ด้านระดับแนวโน้มใน
การส ารองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายในอนาคต และด้านระดับแนวโน้มแนะน าให้คน
รู้จักใช้บริการเว็บไซต์ตัวแทนฯ มีค่า Sig. เท่ากับ .778, .496, .473 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของพฤติกรรม
การซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายของเพศชายไม่แตกต่างจากเพศ
หญิง ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  
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ดังนั้นพิจารณาค่าทีด้วย Equal Variances assumed ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อตั๋ว
เครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย (ในด้านระดับความพึงพอใจต่อการบริการ
ของเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่าย) ด้านเพศ โดยสถิติทดสอบค่าที (t-test) พบว่ามีค่า Significance (Sig) 
เท่ากับ .370 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเที่ยวเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการซื้อตั๋ว
เครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย (ในด้านระดับความพึงพอใจต่อการบริการ
ของเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่าย) ไม่ต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  

พิจารณาค่าทีด้วย Equal Variances assumed ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อตั๋ว
เครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย (ในด้านระดับแนวโน้มในการส ารองตั๋ว
เครื่องบินผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายในอนาคต) ด้านเพศ โดยสถิติทดสอบค่าที (t-test) พบว่ามีค่า 
Significance (Sig) เท่ากับ .125 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเที่ยวเพศชายและเพศหญิง
มีพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย (ในด้านระดับ
แนวโน้มในการส ารองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายในอนาคต) ไม่ต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 

พิจารณาค่าทีด้วย Equal Variances assumed ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อตั๋ว
เครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย (ในด้านแนวโน้มแนะน าให้คนรู้จักใช้บริการ
จองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์บริษัทตัวแทนจ าหน่าย) ด้านเพศ โดยสถิติทดสอบค่าที (t-test) พบว่ามี
ค่า Significance (Sig) เท่ากับ .273 ซ่ึงมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมุติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเที่ยวเพศชายและเพศหญิง
มีพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย (ในด้านแนวโน้ม
แนะน าให้คนรู้จักใช้บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์บริษัทตัวแทนจ าหน่าย) ไม่ต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 

 
4.4.2  อายุ 

 สมมติฐานย่อยข้อที่ 4.4.2 นักท่องเที่ยวต่างกลุ่มอายุมีพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายต่างกัน  
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
  H0: นักท่องเที่ยวต่างกลุ่มอายุมีพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายไม่ต่างกัน 
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  H1: นักท่องเที่ยวต่างกลุ่มอายุมีพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายต่างกัน 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้ค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว  
(One-Way ANOVA) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของประชากรที่มากกว่า 2 กลุ่มในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ท าการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของระดับอายุนักท่องเที่ยว
ต่อพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย ด้วยค่าสถิติ 
Levene’s Test 

ขั้นที่ 2 ท าการทดสอบความเท่ากันของค่าเฉลี่ยระดับอายุต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยวที่
มีต่อพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย ซึ่งหากในขั้นที่ 1 
ผลการทดสอบ พบว่า ระดับอายุต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยวมีความแปรปรวนเท่ากัน จะด าเนินการ
ทดสอบด้วยค่าสถิติ F-Test ต่อไป หากผลการทดสอบในขั้นที่ 1 พบว่ามีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน 
ผู้วิจัยจะท าการทดสอบด้วยสถิติ Brown-Forsythe Test ต่อไป และหากผลการทดสอบในขั้นที่ 2 
พบว่ามีอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มระดับอายุที่มีค่าเฉลี่ยต่อพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้วิจัยจะท าการ
ทดสอบหาค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ (LSD) เพ่ือวิเคราะห์หาว่าระดับอายุใดบ้างที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ขั้นที่ 3 ท าการทดสอบโดยใช้ค่าสถิติ  Least-Significant Different (LSD) ในกรณี
ที่ค่าความแปรปรวนของทุกกลุ่มระดับอายุของผู้บริโภคมีค่าเท่ากัน 

 
ขั้นที่ 1 ทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของระดับอายุต่าง ๆ ของ

นักท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้วย
ค่าสถิติ Levene’s Test ซึ่งมีสมมติฐานดังนี้ 

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.36   การทดสอบความแตกต่างของค่าความแปรปรวนระดับอายุ นักท่องเที่ยวต่อ
พฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 

 

พฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ 
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1) ด้านระดับความพึงพอใจต่อการบริการ     8.115   2 169 .000* 

2) ด้านระดับแนวโน้มการส ารองที่นั่งผ่านเว็บไซต์     .129   2 169 .879 

3) ด้านระดับแนวโน้มแนะน าให้คนรู้จักใช้บริการ     2.835   2 169 .062 

หมายเหตุ: มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
จากตารางที่ 4.36 แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าความแปรปรวนระดับอายุ

นักท่องเที่ยวต่อพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 
ด้านระดับความพึงพอใจต่อการบริการ มีค่า Significance (Sig.) เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่าค่า

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ 
Brown-Forsythe Test ในการทดสอบความแตกต่างกันของระดับอายุนักท่องเที่ยวต่อพฤติกรรมการ
ซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 

ด้านระดับแนวโน้มการส ารองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ และด้านระดับแนวโน้มแนะน าให้คนรู้จักใช้
บริการ มีค่า มีค่า Significance (Sig) เท่ากับ .879, .062 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่า
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-Test ในการ
ทดสอบระดับอายุนักท่องเที่ยวต่อพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
ตัวแทนจ าหน่าย 

ผลการทดสอบในขั้นที่ 2 แสดงในตารางดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.37  การทดสอบความแตกต่างของระดับอายุ นักท่องเที่ยวต่อพฤติกรรมการซื้อ           
ตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย โดยสถิติทดสอบ 
Brown-Forsythe 

 

พฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 

Statistic (a) df1 df2 Sig. 

ด้านระดับความพึงพอใจต่อการบริการ 1.886 2 166.681 .155 

 

จากตารางที่ 4.37 แสดงการทดสอบความแตกต่างของระดับอายุนักท่องเที่ยวต่อพฤติกรรม
การซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย โดยทดสอบค่าความแปรปรวน
ทางเดียว พบว่า มีค่า Significance (Sig) เท่ากับ .155 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเที่ยว 
ต่างกลุ่มอายุมีพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย         
(ในด้านระดับความพึงพอใจต่อการบริการของตัวแทนจ าหน่ายในอนาคต) ไม่ต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ .05 

 

ตารางท่ี 4.38  การทดสอบความแตกต่างของระดับอายุนักท่องเที่ยวต่อพฤติกรรมการซื้อตั๋ว
เครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย โดยสถิติทดสอบ F-Test 

 

พฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

 
ด้านระดับแนวโน้มการ
ส ารองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ 
 

Between 
Groups 

1.383 2 .692 1.503 .225 

Within Groups 77.780 169 .460   

Total 79.163 171    

ด้านระดับแนวโน้มแนะน า
ให้คนรู้จักใช้บริการ 

Between 
Groups 

.452 2 .226 .525 .592 

Within Groups 72.734 169 .430   

Total 73.186 171    

หมายเหตุ: มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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จากตารางที่ 4.38 แสดงการทดสอบความแตกต่างของระดับอายุนักท่องเที่ยวต่อพฤติกรรม
การซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย โดยทดสอบค่าความแปรปรวน
ทางเดียว พบว่า ด้านระดับแนวโน้มการส ารองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ และด้านระดับแนวโน้มแนะน าให้คน
รู้จักใช้บริการ มีค่า Significance (Sig) เท่ากับ .225, .592 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
นักท่องเที่ยวต่างกลุ่มอายุมีพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทน
จ าหน่ายในด้านแนวโน้มการส ารองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ และแนวโน้มแนะน าให้คนรู้จักใช้บริการ ไม่
ต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 

4.4.3  สถานภาพ 
สมมุติฐานย่อยข้อที่ 4.4.3 นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อตั๋ว

เครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายต่างกัน สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได้
ดังนี้ 
  H0: นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายไม่ต่างกัน 

H1: นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายไม่ต่างกัน 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้ค่าสถิติ Independent t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่าระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 โดยท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้วิธี  
Levene’s Test ซึ่งมีสมมติฐานดังนี้ 

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.39  การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านสถานภาพ 

 

 
 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

    
Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of 
Means 

 
สถาน 
ภาพ x  S.D. F Sig. t df 

Sig. 
(2tailed) 

ระดับความพึง
พอใจต่อการ
บริการของ
เว็บไซต์ตัวแทน
จ าหน่ายตั๋ว
เครื่องบิน 

Equal 
variances 
assumed 

โสด 4.23 .62 3.222 .074 -.532 170 .596 

Equal 
variances 
not 
assumed 

สมรส 4.29 .46      

ระดับแนวโน้มใน
การส ารองตั๋ว
เครื่องบินผ่าน
เว็บไซต์ตัวแทน
จ าหน่ายใน
อนาคต 

Equal 
variances 
assumed 

โสด 4.09 .69 .607 .437 .370 170 .712 

Equal 
variances 
not 
assumed 

สมรส 4.05 .66      

ระดับแนวโน้ม
แนะน าให้คนรู้จัก
ใช้บริการเว็บไซต์
ตัวแทนฯ 

Equal 
variances 
assumed 

โสด 4.11 .69 .959 .329 -.913 170 .363 

Equal 
variances 
not 
assumed 

สมรส 4.21 .57      

หมายเหตุ: มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
จากตารางที่ 4.39 แสดงการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนด้วย Levene’s Test พบว่า ด้าน

ระดับความพึงพอใจต่อการบริการของเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน ด้านระดับแนวโน้มในการ
ส ารองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายในอนาคต และด้านระดับแนวโน้มแนะน าให้คนรู้จักใช้



97 
 

บริการเว็บไซต์ตัวแทนฯ มีค่า Sig. เท่ากับ .074, .437, .329 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของพฤติกรรม
การซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายของสถานภาพไม่แตกต่างกัน ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  

ดังนั้นพิจารณาค่าทีด้วย Equal Variances assumed ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อตั๋ว
เครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย (ในด้านระดับความพึงพอใจต่อการบริการ
ของเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่าย) ด้านสถานภาพ โดยสถิติทดสอบค่าที (t-test) พบว่ามีค่า Significance 
(Sig) เท่ากับ .596 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีพฤติกรรม
การซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย (ในด้านระดับความพึงพอใจต่อ
การบริการของเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่าย)  ไม่ต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  

พิจารณาค่าทีด้วย Equal Variances assumed ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อตั๋ว
เครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย (ในด้านระดับแนวโน้มในการส ารองตั๋ว
เครื่องบินผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายในอนาคต) ด้านสถานภาพ โดยสถิติทดสอบค่าที (t-test) 
พบว่ามีค่า Significance (Sig) เท่ากับ .712 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพ
สมรสต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย (ในด้าน
ระดับแนวโน้มในการส ารองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายในอนาคต) ไม่ต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 

พิจารณาค่าทีด้วย Equal Variances assumed ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อตั๋ว
เครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย (ในด้านระดับแนวโน้มแนะน าให้คนรู้จักใช้
บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์บริษัทตัวแทนจ าหน่าย) ด้านสถานภาพ โดยสถิติทดสอบค่าที ( t-
test) พบว่ามีค่า Significance (Sig) เท่ากับ .363 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น
จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มี
สถานภาพสมรสต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทน
จ าหน่าย (ในด้านระดับแนวโน้มแนะน าให้คนรู้จักใช้บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์บริษัทตัวแทน
จ าหน่าย)  ไม่ต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
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4.4.4 ระดับการศึกษา 
สมมุติฐานย่อยข้อที่ 4.4.4 นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อตั๋ว

เครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายต่างกัน สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได้
ดังนี้ 
  H0: นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายไม่ต่างกัน 

H1: นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายไม่ต่างกัน 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้ค่าสถิติ Independent t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 

95% ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่าระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 โดยท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้วิธี  
Levene’s Test ซึ่งมีสมมติฐานดังนี้ 

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.40 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ

บริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้านระดับการศึกษา 
 

 
 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

    
Levene's Test 
for Equality 
of Variances 

t-test for Equality of 
Means 

 
ระดับ

การศึกษา x  S.D. F Sig. t df 
Sig. 

(2 tailed) 

ระดับความพึง
พอใจต่อการ
บริการของ
เว็บไซต์ตัวแทน
จ าหน่ายตั๋ว
เครื่องบิน 

Equal 
variances 
assumed 

ปริญญาตรี 4.25 .58 1.061 .304 .479 164 .632 

Equal 
variances 
not 
assumed 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

4.20 .55      
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ตารางท่ี 4.40  (ต่อ) 
 

 
 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

    
Levene's Test 
for Equality 
of Variances 

t-test for Equality of 
Means 

 
ระดับ

การศึกษา x  S.D. F Sig. t df 
Sig. 

(2 tailed) 

ระดับแนวโน้มใน
การส ารองตั๋ว
เครื่องบินผ่าน
เว็บไซต์ตัวแทน
จ าหน่ายใน
อนาคต 

Equal 
variances 
assumed 

ปริญญาตรี 4.07 .68 .365 .546 -.195 164 .845 

Equal 
variances 
not 
assumed 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

4.09 .63      

ระดับแนวโน้ม
แนะน าให้คนรู้จัก
ใช้บริการเว็บไซต์
ตัวแทนฯ 

Equal 
variances 
assumed 

ปริญญาตรี 4.12 .67 1.273 .261 -.083 164 .934 

Equal 
variances 
not 
assumed 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

4.13 .59      

หมายเหตุ: มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

จากตารางที่ 4.40 แสดงการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนด้วย Levene’s Test พบว่า ด้าน
ระดับความพึงพอใจต่อการบริการของเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายตั๋ วเครื่องบิน  ด้านระดับแนวโน้มใน
การส ารองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายในอนาคต และด้านระดับแนวโน้มแนะน าให้คน
รู้จักใช้บริการเว็บไซต์ตัวแทนฯ มีค่า Sig. เท่ากับ .304, .546, .261 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของพฤติกรรม
การซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายของระดับการศึกษาไม่แตกต่างกัน 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  

ดังนั้นพิจารณาค่าทีด้วย Equal Variances assumed ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อตั๋ว
เครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย (ในด้านระดับความพึงพอใจต่อการบริการ
ของเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่าย) ด้านระดับการศึกษา โดยสถิติทดสอบค่าที ( t-test) พบว่ามีค่า 
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Significance (Sig) เท่ากับ .632 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย (ในด้านระดับ
ความพึงพอใจต่อการบริการของเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่าย)  ไม่ต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  

พิจารณาค่าทีด้วย Equal Variances assumed ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อตั๋ว
เครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย (ในด้านระดับแนวโน้มในการส ารองตั๋ว
เครื่องบินผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายในอนาคต) ด้านระดับการศึกษา โดยสถิติทดสอบค่าที (t-test) 
พบว่ามีค่า Significance (Sig) เท่ากับ .845 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย (ใน
ด้านระดับแนวโน้มในการส ารองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายในอนาคต) ไม่ต่างกัน ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

พิจารณาค่าทีด้วย Equal Variances assumed ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อตั๋ว
เครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย (ในด้านระดับแนวโน้มแนะน าให้คนรู้จักใช้
บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์บริษัทตัวแทนจ าหน่าย) ด้านระดับการศึกษา โดยสถิติทดสอบค่า
ที (t-test) พบว่ามีค่า Significance (Sig) เท่ากับ .934 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มี
ระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทน
จ าหน่าย (ในด้านระดับแนวโน้มแนะน าให้คนรู้จักใช้บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์บริษัทตัวแทน
จ าหน่าย)  ไม่ต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 

4.4.5  อาชีพ 
สมมติฐานย่อยข้อที่ 4.4.5 นักท่องเที่ยวต่างกลุ่มอาชีพมีพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบิน

ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายต่างกัน สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
  H0: นักท่องเที่ยวต่างกลุ่มอาชีพมีพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายไม่ต่างกัน 
  H1: นักท่องเที่ยวต่างกลุ่มอาชีพมีพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายต่างกัน 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้ค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว  
(One-Way ANOVA) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของประชากรที่มากกว่า 2 กลุ่มในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
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ขั้นที่ 1 ท าการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของอาชีพนักท่องเที่ยวต่อ
พฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย ด้วยค่าสถิติ Levene’s 
Test 

ขั้นที่ 2 ท าการทดสอบความเท่ากันของค่าเฉลี่ยอาชีพของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
พฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย ซึ่งหากในขั้นที่ 1 ผล
การทดสอบ พบว่า อาชีพของนักท่องเที่ยวมีความแปรปรวนเท่ากัน จะด าเนินการทดสอบด้วยค่าสถิติ 
F-Test ต่อไป หากผลการทดสอบในขั้นที่ 1 พบว่ามีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน ผู้วิจัยจะท าการ
ทดสอบด้วยสถิติ Brown-Forsythe Test ต่อไป และหากผลการทดสอบในขั้นที่ 2 พบว่ามีอย่างน้อย
หนึ่งกลุ่มอาชีพที่มีค่าเฉลี่ยต่อพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทน
จ าหน่ายแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้วิจัยจะท าการทดสอบหาค่าความแตกต่าง
เป็นรายคู่ (LSD) เพ่ือวิเคราะห์หาว่าอาชีพใดบ้างท่ีมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ขั้นที่ 3 ท าการทดสอบโดยใช้ค่าสถิติ Least-Significant Different (LSD) ในกรณีที่
ค่าความแปรปรวนของทุกกลุ่มอาชีพนักท่องเที่ยวมีค่าเท่ากัน 
 

ขั้นที่ 1 ทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของอาชีพผู้บริโภคกับพฤติกรรม
การซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้วยค่าสถิติ Levene’s Test ซึ่งมี
สมมติฐานดังนี้ 

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.41  การทดสอบความแตกต่างของค่าความแปรปรวนของอาชีพนักท่องเที่ยวต่อพฤติกรรม

การซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 
 

พฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ 
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1) ด้านระดับความพึงพอใจต่อการบริการ 1.537 4 169 .194 

2) ด้านระดับแนวโน้มการส ารองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ .743 4 169 .564 

3) ด้านระดับแนวโน้มแนะน าให้คนรู้จักใช้บริการ .704 4 169 .590 
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จากตารางที่ 4.41 แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าความแปรปรวนอาชีพของ
นักท่องเที่ยวต่อพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 

ด้านระดับความพึงพอใจต่อการบริการ  ด้านระดับแนวโน้มการส ารองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ และ
ด้านระดับแนวโน้มแนะน าให้คนรู้จักใช้บริการ มีค่า Significance (Sig) เท่ากับ .194, .564, 590 
ตามล าดับ ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
.05 ดังนั้น จึงต้องใช้ค่าสถิติ F-Test ในการทดสอบอาชีพของผู้บริโภคต่อพฤติกรรมการซื้อตั๋ว
เครือ่งบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 

ผลการทดสอบในขั้นที่ 2 แสดงในตารางดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.42  การทดสอบความแตกต่างของอาชีพนักท่องเที่ยวต่อพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบิน

ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย  
 

พฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ 
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

 
ด้านระดบัความพงึพอใจ 

ต่อการบริการ 
 

Between Groups 2.369 4 .592 1.803 .130 
Within Groups 55.493 169 .328   

Total 
57.862 173    

ด้านระดบัแนวโน้มการ
ส ารองที่นั่งผ่านเว็บไซต ์

 

Between Groups 3.030 4 .757 1.663 .161 
Within Groups 76.999 169 .456   

Total 80.029 173    

ด้านระดบัแนวโน้มแนะน า 
ให้คนรู้จักใช้บริการ 

Between Groups 2.861 4 .715 1.700 .152 
Within Groups 71.099 169 .421   
Total 73.960 173    

หมายเหตุ: มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
จากตารางที่ 4.42 แสดงการทดสอบความแตกต่างอาชีพของนักท่องเที่ยวต่อพฤติกรรมการ

ซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย โดยทดสอบค่าความแปรปรวนทาง
เดียว พบว่า ด้านระดับความพึงพอใจต่อการบริการ ด้านระดับแนวโน้มการส ารองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ 
และด้านระดับแนวโน้มแนะน าให้คนรู้จักใช้บริการ มีค่า Significance (Sig) เท่ากับ .130, .161, .152 
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ตามล าดับ ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเที่ยวต่างกลุ่มอาชีพมีพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบิน
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายไม่ต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

 
4.4.6  รายได้ 
สมมติฐานย่อยข้อที่ 4.4.6 นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อตั๋ว

เครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายต่างกัน สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได้
ดังนี้ 
  H0: นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายไม่ต่างกัน 
  H1: นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายต่างกัน 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้ค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของประชากรที่มากกว่า 2 กลุ่มในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ท าการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
นักท่องเที่ยวต่อพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย ด้วย
ค่าสถิติ Levene’s Test 

ขั้นที่ 2 ท าการทดสอบความเท่ากันของค่าเฉลี่ยรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย ซึ่ง
หากในขั้นที่ 1 ผลการทดสอบ พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยวมีความแปรปรวนเท่ากัน 
จะด าเนินการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-Test ต่อไป หากผลการทดสอบในขั้นที่ 1 พบว่ามีค่าความ
แปรปรวนไม่เท่ากัน ผู้วิจัยจะท าการทดสอบด้วยสถิติ Brown-Forsythe Test ต่อไป และหากผลการ
ทดสอบในขั้นที่ 2 พบว่ามีอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยวที่มีค่าเฉลี่ยต่อ
พฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้วิจัยจะท าการทดสอบหาค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ (LSD) เพ่ือวิเคราะห์
หาว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยวใดบ้างที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ขั้นที่ 3 ท าการทดสอบโดยใช้ค่าสถิติ Least-Significant Different (LSD) ในกรณีที่
ค่าความแปรปรวนของทุกกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยวมีค่าเท่ากัน 
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ขั้นที่ 1 ทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
นักท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายด้วย
ค่าสถิติ Levene’s Test ซึ่งมีสมมติฐานดังนี้ 

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี 4.43 การทดสอบความแตกต่างของค่าความแปรปรวนของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
นักท่องเที่ยวต่อพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทน
จ าหน่าย 

 

พฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ 
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

  1) ด้านระดับความพึงพอใจต่อการบริการ 11.346 3 170 .000* 

  2) ด้านระดับแนวโน้มการส ารองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ 2.667 3 170 .049* 

  3) ด้านระดับแนวโน้มแนะน าให้คนรู้จักใช้บริการ 4.643 3 170 .004* 
หมายเหตุ: มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
จากตารางที่ 4.43 แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าความแปรปรวนรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนของนักท่องเที่ยวต่อพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทน
จ าหน่าย 

ด้านระดับความพึงพอใจต่อการบริการ  ด้านระดับแนวโน้มการส ารองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ และ
ด้านระดับแนวโน้มแนะน าให้คนรู้จักใช้บริการ มีค่า Significance (Sig) เท่ากับ .000, .049, .004 
ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ Brown-Forsythe Test ในการทดสอบรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
นักท่องเที่ยวต่อพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 

ผลการทดสอบในขั้นที่ 2 แสดงในตารางดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.44  การทดสอบความแตกต่างของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยวต่อพฤติกรรม
การซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย โดยสถิติ
ทดสอบ Brown-Forsythe 

 

พฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ 
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 

Statistica df1 df2 Sig. 

1) ด้านระดับความพึงพอใจต่อการบริการ 1.636 3 135.518 .184 
2) ด้านระดับแนวโน้มการส ารอง 
ที่นั่งผ่านเว็บไซต์ 

2.143 3 117.771 .099 

3) ด้านระดับแนวโน้มแนะน าให้คนรู้จัก 
ใช้บริการ 

2.117 3 128.546 .101 

 
จากตารางที่ 4.44 แสดงการทดสอบความแตกต่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยวต่อ

พฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย โดยทดสอบค่าความ
แปรปรวนทางเดียว พบว่า ด้านระดับความพึงพอใจต่อการบริการ ด้านระดับแนวโน้มการส ารองที่นั่ง
ผ่านเว็บไซต์ และด้านระดับแนวโน้มแนะน าให้คนรู้จักใช้บริการ มีค่า Significance (Sig) เท่ากับ 
.184, .099, .101 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมี
พฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายไม่ต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
4.5 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังแตกต่างจากการรับรู้ต่อส่วนประสม

การตลาดออนไลน์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย  
 

สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
  H0: นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังไม่แตกต่างจากการรับรู้การบริการ ต่อส่วนประสม
ทางการตลาดออนไลน์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย  

H1: นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังแตกต่างจากการรับรู้การบริการต่อส่วนประสมทาง
การตลาดออนไลน์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย  
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ตารางท่ี 4.45 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของความคาดหวังและการรับรู้การบริการต่อส่วน  
 ประสมทางการตลาดออนไลน์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 
 

 

ส่วนประสม 
ทางการตลาดออนไลน์ 

dependent t-
test 

ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย 

 
 
 
 
t 

df 
Sig. 

(2 tailed) 

 

x  

 
S.D. 

ด้านผลิตภณัฑ์       
ความคาดหวัง 4.58 .461 -0.29 7.783* 173 .000 
การรับรู้การบริการ 4.29 .510    

ด้านราคา       
ความคาดหวัง 4.56 .505 -0.41 8.446* 

 
173 .000 

การรับรู้การบริการ 4.15 .658    
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย       

ความคาดหวัง 4.52 .468 -0.23 7.214* 173 .000 
การรับรู้การบริการ 4.29 .524    

ด้านการส่งเสริมการตลาด       
ความคาดหวัง 4.22 .608 -0.28 6.414* 173   .000 
การรับรู้การบริการ 3.94 .743    

หมายเหตุ: มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
จากตารางที่ 4.45 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของความคาดหวังและการ

รับรู้การบริการต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายโดยสถิติทดสอบค่าที 
(t-test) พบว่ามีค่า Significance (Sig) เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเที่ยวมี
ความคาดหวังแตกต่างจากการรับรู้การบริการต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของบริษัทตัวแทน
จ าหน่าย ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 แสดงว่านักท่องเที่ยวมีระดับการรับรู้ต่ ากว่าระดับความ
คาดหวังต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 
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4.6  ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังแตกต่างจากการรับรู้การบริการต่อ
กระบวนการให้บริการของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 

 
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

  H0: นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังไม่แตกต่างจากการรับรู้การบริการต่อกระบวนการ
ให้บริการของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 

H1: นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังแตกต่างจากการรับรู้การบริการต่อกระบวนการ
ให้บริการของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 
 
ตารางท่ี 4.46   เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของความคาดหวังต่อกระบวนการให้บริการและ

การรับรู้การบริการของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 
 

 
 
กระบวนการให้บริการ 

dependent  
t-test 

ผลต่าง 

 
 
 
 
t df 

Sig. 
(2 tailed) 

 
 

x  

 
 

S.D. 

ด้านการค้นหา       
ความคาดหวัง 4.22 .608 -0.28 8.408* 173 .000 
การรับรู้การบริการ 3.94 .743     
ด้านการส ารองท่ีนั่ง       
ความคาดหวัง 4.47 .504 -0.37 8.312* 173 .000 
การรับรู้การบริการ 4.10 .611     

ด้านการช าระเงิน       
ความคาดหวัง 4.45 .536 -0.20 6.907* 173 .000 
การรับรู้การบริการ 4.25 .566     

หมายเหตุ: มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตารางท่ี 4.46   (ต่อ) 
 

 
 

 
กระบวนการให้บริการ 

 
dependent  

t-test 

ผลต่าง 

 
 
 
 
t 

df 

Sig. 
(2 

tailed) 

 

x  

 
S.D. 

ด้านยืนยันการส ารองที่นั่ง       
ความคาดหวัง 4.59 .499 -0.14 4.841* 173 .000 
การรับรู้การบริการ 4.45 .511     

หมายเหตุ: มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
จากตารางที่ 4.46 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยของความ

คาดหวังต่อกระบวนการให้บริการและการรับรู้การบริการของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย โดยสถิติทดสอบ
ค่าที (t-test) พบว่ามีค่า Significance (Sig) เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเที่ยว
มีความคาดหวังแตกต่างจากการรับรู้การบริการต่อกระบวนการให้บริการของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 แสดงว่านักท่องเที่ยวมีระดับการรับรู้ต่ ากว่าระดับความคาดหวังต่อ
กระบวนการให้บริการของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 
 
4.7 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทน
จ าหน่าย 

 
สามารถน ามาเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 

H0: ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 

H1: ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์มีความสัมพันธ์กับ
พฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ซื้ อ ตั๋ ว เ ค รื่ อ ง บิ น อ อน ไ ล น์ ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท ตั ว แ ท น จ า ห น่ า ย



 
ตารางที่ 4.47 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์และพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 
 

 
ส่วนประสม 

ทางการตลาด 

ระดับความพึงพอใจต่อการบริการของเว็บไซต์
ตัวแทนจ าหน่ายต๋ัวเคร่ืองบิน 

ระดับแนวโน้มในการส ารองต๋ัวเคร่ืองบิน 
ผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายในอนาคต 

ระดับแนวโน้มแนะน าให้คนรู้จัก 
ใช้บริการเว็บไซต์ตัวแทนฯ 

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2 tailed) 

สรุป 
ความสัมพันธ ์

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2 tailed) 

สรุป 
ความสัมพันธ ์

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2 tailed) 

สรุป
ความสัมพันธ ์

1) ด้านผลิตภัณฑ ์
-.082 .255 ไม่มี

ความสัมพันธ์ 
-.090 .211 ไม่มี

ความสัมพันธ์ 
-.095 .186 ไม่มี

ความสัมพันธ์ 

2) ด้านราคา 
-.040 .581 ไม่มี

ความสัมพันธ์ 
-.048 .503 ไม่มี

ความสัมพันธ์ 
-.056 .438 ไม่มี

ความสัมพันธ์ 

3) ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย 

-.060 .407 ไม่มี
ความสัมพันธ์ 

-.110 .124 ไม่มี
ความสัมพันธ์ 

-.105 .144 ไม่มี
ความสัมพันธ์ 

4) ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 

.057 .427 ไม่มี
ความสัมพันธ์ 

.027 .704 ไม่มี
ความสัมพันธ์ 

.053 .459 ไม่มี
ความสัมพันธ์ 

หมายเหตุ: มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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จากตารางที่ 4.47 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์และพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
ตัวแทนจ าหน่าย 

ด้านระดับความพึงพอใจต่อการบริการของเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่าย  โดยทดสอบค่าสถิติ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) พบว่า ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่า Significance (Sig) เท่ากับ .255, .581, 
.407, .427 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด) ไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายในด้านระดับความ
พึงพอใจต่อการบริการของเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 

ด้านระดับแนวโน้มในการส ารองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายในอนาคตโดย
ทดสอบค่าสถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) พบว่า ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่า Significance (Sig) 
เท่ากับ .211, .503, .124, .704 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมทางการตลาดออนไลน์ (ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการ
ส่งเสริมการตลาด) ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
ตัวแทนจ าหน่ายในด้านระดับแนวโน้มในการส ารองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายใน
อนาคตที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 

และด้านระดับแนวโน้มแนะน าให้คนรู้จักใช้บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์บริษัทตัวแทน
จ าหน่าย โดยทดสอบค่าสถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) พบว่า ความพึงพอใจ
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่า 
Significance (Sig) เท่ากับ .186, .438, .144, .549 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความ
พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด) ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายในด้านระดับแนวโน้มแนะน าให้คนรู้จั กใช้บริการจองตั๋ว
เครื่องบินผ่านเว็บไซต์บริษัทตัวแทนจ าหน่ายที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 
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4.8  ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 

 
สามารถน ามาเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 

H0: ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
ตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 

H1: ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อตั๋ว
เครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 
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ตารางท่ี 4.48 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการให้บริการกับพฤติกรรมการซื้อต๋ัวเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 
  
 

 
กระบวนการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจต่อการบริการของ
เว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายต๋ัวเคร่ืองบิน 

ระดับแนวโน้มในการส ารองต๋ัวเคร่ืองบิน 
ผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายในอนาคต 

ระดับแนวโน้มแนะน าให้คนรู้จัก 
ใช้บริการเว็บไซต์ตัวแทนฯ 

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2 tailed) 

สรุป
ความสัมพันธ ์

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2 tailed) 

สรุป
ความสัมพันธ ์

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2 tailed) 

สรุป
ความสัมพันธ ์

1.ด้านการค้นหา 
-.018 .808 ไม่มี

ความสัมพันธ์ 
-.054 .452 ไม่มี

ความสัมพันธ์ 
-.060 .408 ไม่มี

ความสัมพันธ์ 

2. ด้านการส ารองที่น่ัง 
-.051 .477 ไม่มี

ความสัมพันธ์ 
-.042 .599 ไม่มี

ความสัมพันธ์ 
-.051 .478 ไม่มี

ความสัมพันธ์ 

3. ด้านการช าระเงิน 
-.101 .161 ไม่มี

ความสัมพันธ์ 
-.125 .082 ไม่มี

ความสัมพันธ์ 
-.122 .090 ไม่มี

ความสัมพันธ์ 

4. ด้านยืนยันการส ารองที่น่ัง 
-.105 .143 ไม่มี

ความสัมพันธ์ 
-.097 .178 ไม่มี

ความสัมพันธ์ 
-.107 .137 ไม่มี

ความสัมพันธ์ 
หมายเหตุ: มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.48 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ
ให้บริการกับพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 

ด้านระดับความพึงพอใจต่อการบริการของเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่าย  โดยทดสอบค่าสถิติ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) พบว่า ความพึงพอใจด้านการค้นหา ด้านการส ารอง
ที่นั่ง ด้านการช าระเงิน และด้านการยืนยันการส ารองที่นั่ง มีค่า Significance (Sig) เท่ากับ .808, 
.477, .161, .143 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ 
(ด้านการค้นหา ด้านการส ารองที่นั่ง ด้านการช าระเงินและด้านการยืนยันการส ารองที่นั่ง ) ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายในด้าน
ระดับความพึงพอใจต่อการบริการของเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 

ด้านระดับแนวโน้มในการส ารองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายในอนาคต  โดย
ทดสอบค่าสถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) พบว่า พบว่า ความพึงพอใจด้านการ
ค้นหา ด้านการส ารองที่นั่ง ด้านการช าระเงิน และด้านการยืนยันการส ารองที่นั่ง มีค่า Significance 
(Sig) เท่ากับ .452, .599, .082, .178 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้น
จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความพึงพอใจต่อ
กระบวนการให้บริการ (ด้านการค้นหา ด้านการส ารองที่นั่ง ด้านการช าระเงินและด้านการยืนยันการ
ส ารองที่นั่ง) ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
ตัวแทนจ าหน่ายในด้านระดับแนวโน้มในการส ารองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายใน
อนาคตที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 

ด้านแนวโน้มแนะน าให้คนรู้จักใช้บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์บริษัทตัวแทนจ าหน่าย 
โดยทดสอบค่าสถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) พบว่า ความพึงพอใจด้านการ
ค้นหา ด้านการส ารองที่นั่ง ด้านการช าระเงิน ด้านยืนยันการส ารองที่นั่ง มีค่า Significance (Sig) 
เท่ากับ .408, .478, .090 และ .137 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ให้บริการ (ด้านการค้นหา ด้านการส ารองท่ีนั่ง ด้านการช าระเงิน และด้านยืนยันการส ารองที่นั่ง) ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายในด้าน
แนวโน้มแนะน าให้คนรู้จักใช้บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์บริษัทตัวแทน 
จ าหน่ายที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 
 























 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



125 
 

 

 
บรรณานุกรม 

 
กชพรรณ เจริญลพ.  2554.  พฤติกรรมการซื้อบัตรโดยสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการชาว

ไทยที่โดยสารสายการบินประเภทต้นทุนต่่าภายในประเทศ.  สารนิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. 

กมลพัฒน์ ค าวงษา.   2550.  รูปแบบการสื่อสารธุรกิจการค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภคกรณีศึกษา: ธุรกิจจ่าหน่ายตั๋วเครื่องบินออนไลน์.  วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

กัลยา วานิชย์บัญชา.  2554.  การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล.  
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

กาญจนา อรุณสุขรุจี.  2546.  ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการด่าเนินงานของสหกรณ์
การเกษตรไชยปราการจ่ากัด อ่าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่.  เชียงใหม่ :  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ.  2547.  คัมภีร์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(E-Commerce).  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร: เคพีที คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์. 

จิตินันท์ เดชะคุปต์. 2543. จิตวิทยาการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. กรุงเทพมหานคร. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์.  2554.  การตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ.  กรุงเทพมหานคร:  
 ธรรมสาร. 
ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์.  2560.  ความพึงพอใจลูกค้าและการตลาดเชิงสัมพันธภาพในธุรกิจ

โรงแรม.  วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี.  11 (พฤษภาคม): 306-310. 
ฉัตยาพร เสมอใจ.  2548.  การจัดการและการตลาดบริการ.  กรุงเทพมหานคร: เอ็ดยูเคชั่น. 
ชูชัย เทพสาร.  2546.  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจเลือกบริษัทรักษาความ

ปลอดภัย: กรณีศึกษาผู้ประกอบการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร.  
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

ชัยชนะ มิตรพันธ์.  2558.  กฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Laws).  ค้นวันที่  
14 มกราคม 2557 จาก https://www.ega.or.th/upload/download/file_3b3 
c115003cf96ddb88d8a2c6c589a80.pdf 

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ.  2548.  การตลาดบริการ.  กรุงเทพมหานคร: บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น. 



126 
 

 

ณัฐวรรณ มุกดาพิทักษ์.  2549.  ทัศนคติ ความพึงพอใจโดยรวม ความจงรักภักดีและพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการของสายการบินนกแอร์เที่ยวบินในประเทศ ในเขตกรุงเทพมหานคร.  
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ดารารัตน์ โฆษิตพิพัฒน์.  2552.  การพัฒนากลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจน าเที่ยวใน
ประเทศไทย.  วารสารบริหารธุรกิจ.  11 (พฤษภาคม): 306-310.  

ดิจิทัล เอจ.  2557.  โมเดลสตาร์อัพไทย ในธุรกิจจองตั๋วเครื่องบิน.  ค้นวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.
2557 จาก https://www.digitalagemag.com/โมเดลสตาร์อัพไทย-ในธุรกิจจองตั๋ว
เครื่องบิน/ 

เด่นนภา กัณฑาซาว.  2550.  ความพึงพอใจของผู้โดยสารสายการบินไทยเส้นทางการบินระหว่าง
ประเทศต่อการบริการอาหารบนเครื่องบิน.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ทวีพงษ์ หินค า.  2541.  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานสุขาภิบาลริมใต้ จังหวัด
เชียงใหม่.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ.  2552.  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce).  กรุงเทพมหานคร:  
เคทีพี คอมพ์แอนด์ คอนซัลท์. 

ทศพล กองสุข.  2549.  ปัญหาทางกฎหมายในการประกอบธุรกิจน่าเที่ยว.  วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

ทะนงศักดิ์ จิรวัฒนวิจิตร.  2554.  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคาร
กรุงเทพ  จ่ากัด (มหาชน) ภาคกลางสาม สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม.  วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย.  2555.  สถิติการขนส่งทางอากาศ ท่าอากาศยานดอนเมืองและ
สุวรรณภูมิ.  สมุทรปราการ: ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย.   

ทิวา พงศ์ธนไพบูลย์ ศิริจรรยา เครือวิริยะพันธ์ และอมรศรี ตันพิพัฒน์.  2554.  พฤติกรรมผู้บริโภค.   
        กรุงเทพมหานคร: พัฒนาวิชาการ. 
ธนกฤต แสนทะวงศ์.  2553.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการสายการบินต้นทุนต่่า กรณีศึกษา:  

สายการบินนกแอร์.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์. 
ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ.  2546.  การจัดการการตลาด.  กรุงเทพมหานคร:  

เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น. 
ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ.  2547.  การจัดการการตลาด.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร: 

เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น. 



127 
 

 

ธนากร สุขหร่อง.  2549.  ทัศนคติในการใช้เทคโนโลยีการจองตั๋วเครื่องบินของบุคลากรในธุรกิจ
จ่าหน่ายตั๋วเครื่องบินจังหวัดขอนแก่น.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.  

ธนาคารแห่งประเทศไทย.  2557.  20 ปีวีซ่าประเทศไทย: นวัตกรรมและการเติบโตทางธุรกิจ.  
ค้นวันที่ 18 มกราคม 2558 จาก http://www.visa-asia.com/ap/th/aboutvisa/ 
mediacenter/NR_THAI_030215.html 

ธัญญ์ธีรา อภิกุลวราศิษฐ์.  2556.  สารพัดวิธี Online Marketing.  กรุงเทพมหานคร: วิตตี้กรุ๊ป. 
ธัญญารักษ์ บุญต่อ.  2552.  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงแรมเวสติน  

แกรนด์ สุขุมวิท. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ธารทิพย์ ธรรมสอน.  2550.  การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว.  โครงการพัฒนาการศึกษา 

ที่มเีป้าหมายสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ.  กรุงเทพมหานคร: 
ส านักงานส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.   

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา.  2549.  การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์.  พิมพ์ครั้งที่ 2. 
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

นิศา ชัชกุล.  2554.  บทความของจุลสารวิชาอิเล็กทรอนิกส์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
ฉบับท่ี 1/2551.  ค้นวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2557 จาก 
http://etatjournal.com/web/download-zone/64-download-zone/dl-
etatjournal/420-dl-etatjournal-12551  

ปรมะ สตะเวทิน.  2540.  หลักและทฤษฎีทางสื่อสาร.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช. 

ปรีชา กาวีอิ่น.  2552.  พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย. 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์.  2535.  จิตวิทยาอุตสาหกรรม.  กรุงเทพมหานคร: ศูนย์สื่อเสริม.  
ปาวษา โหมานันท์.  2554.  เปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน 
        ภายในประเทศ ระหว่างสายการบินระดับ Premium และสายการบิน Low cost. 
        ค้นวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557 จาก http://library.cmu.ac.th/faculty/ 

econ/Exer751409/2554/Exer2554_no147 
ผู้จัดการออนไลน์.  2557.  จบัเทรนด์ผู้บริโภคของโลกปี 2557.  ค้นวันที่ 18 มกราคม 2558 จาก 

http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=95700000
39278&Html=1&TabID=3& 



128 
 

 

พรชัย เจริญยอดสุข.  ผู้ช่วยผูจ้ัดการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท กาลิเลโอ (ประเทศไทย) จ ากัด.  
2558 (16 มกราคม). การสัมภาษณ์. 

พรชัย ศรีสว่าง.  2551.  ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินนกแอร์.  วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

พรนพ พุกกะพันธ์.  2548.  ธุรกิจการบิน.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
พรศิริ สุทธิรัตน์ชัยชาญ.  2551.  การศึกษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือทางการ

ตลาดออนไลน์ของเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551.  ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบับกฤษฎีกา 125, 
29ก (24 กุมภาพันธ์): 1-6. 

พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  2540.  วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร: 
ส านักทดสอบทางการศึกษาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 

พัชนี เชยจรรยา.  2541.  แนวคิดหลักนิเทศศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร: ข้าวฟ่าง. 
พัชราภรณ์ เลขยันต์. การตลาดอิเล็กทรอนิกส์. สืบค้นวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557 จาก 

http://ww.teacher.ssru.ac.th/pacharaporn_le/file.php/1/ENT3304/PowerPoi
nt/lesson6.pdf. 

พิมพรรณ สุจารินพงศ์.  2554.  มัคคุเทศก์.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
ภิเษก ชัยนิรันดร์.  2556.  E-Commerce และ Online Marketing.  กรุงเทพมหานคร: โปรวิชั่น. 
มหานครอาเซียน.  2556.  เจาะเทรนด์การบริโภคของ ASEAN.  ค้นวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557 

จาก http://www.uasean.com/kerobow01/345  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  2558.  ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   
รังสรรค์ เลิศในสัตย์.  2549.  การตลาดเชิงกลยุทธ์เพื่อความส่าเร็จส่าหรับผู้บริหาร SMEs.  

กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
รัฐวิทย์ ทองภักดี.  2549.  พฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบิน

ภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

วรลักษณ์ พลสยม.  2551.  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินนกแอร์.  วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

วราภรณ์ เอื้อการณ์.  2553.  ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลการซื้อซ้่าของผู้โดยสารสายการบิน
ต้นทุนต่่า.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 



129 
 

 

วิชัย เหลืองธรรมชาติ.  2531.  ความพึงพอใจและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมใหม่ของประชากร 
ในหมู่บ้านอพยพโครงการเขื่อนรัชชประภา (เชี่ยวหลาน) จังหวัดสุราษฏร์ธานี.  
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.  2541.  ความพึงพอใจในการรับบริการขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศ
ไทย.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

วิริยะ เกิดผล.  2554.  การควบคุมธุรกิจน่าเที่ยว.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง. 

วิรุฬ พรรณเทวี.  2542.  พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารแบบบริการตนเอง.  
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

ศิริพร วิษณุมหิมาชัย.  2552.  6W และ 1H เทคนิค 7 ประการส าหรับการวิเคราะห์ลูกค้า.  
เชียงใหม่นิวส์.  14 (มิถุนายน): 5. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์.  2539.  พฤติกรรมผู้บริโภค.  กรุงเทพมหานคร: พัฒนาศึกษา. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศุภร เสรีย์รัตน์, องอาจ ปทะวานิช และปริญ ลักษิตานนท์.  2546.  การบริหาร

การตลาดยุคใหม่.  กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิลม์ และไซเท็กซ์. 
ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ.  2555.  ปัจจัยในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทาง

ภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทย. เอกสารวิจัยส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
ศิวารัตน์ ณ ปทุม, สุรกิจ เทวกุล และปริญ ลักษิตานนท์.  2550.  CONSUMER BEHAVIOR 

พฤติกรรมผู้บริโภคชั้นสูง.  กรุงเทพมหานคร: พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์. 
ศุภร เสรีรัตน์.  2544.  พฤติกรรมผู้บริโภค.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพมหานคร: เอ.อาร์.บิซิเนสเพรส. 
สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย.  2551.  ความรู้เบื้องต้น E-Commerce.  

สืบค้นวันที่ 14 มกราคม 2557 จาก http://www.thaiecommerce.org/ 
index.php?lay=show&ac=article&Id=538636758 

ส านักคณะกรรมการกฤษฎีกา.  2556.  พระราชบัญญัติธุรกิจน่าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 2551 มาตรา
ที่ 4:2.  ค้นวันที่ 14 มกราคม 2557 จาก http://www.oic.go.th/FILEWEB/ 
CABINFOCENTER3/DRAWER065/GENERAL/DATA0000/00000132.PDF 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.  2556.  ท่าไม SMEs ไทย ต้องโกออนไลน์.  
ค้นวันที่ 14 มกราคม 2557 จาก http://www.sme.go.th/Lists/EditorInput/ 
DispF.aspx?List=15dca7fb-bf2e-464e-97e5-440321040570&ID=1524. 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.  2556.  ส่ารวจการมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2556.  ค้นวันที่ 14 มกราคม 
2557 จาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/icthh56.pdf 

http://www.thaiecommerce.org/
http://www.sme.go.th/Lists/EditorInput/DispF.aspx?List=15dca7fb-bf2e-464e-97e5-440321040570&ID=1524


130 
 

 

สิทธิเดช ลีมัคเดช.  2548.  คดิได้ ขายเป็น : บนโลกออนไลน์.  กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.  
สิริภัทร์ โชติชว่ง.  2548.  การส่งเสริมการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

สินค้าในห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นของผู้บริโภคในเขตจังหวัดสงขลา.  วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

สุดาดวง เรืองรุจิระ.  2540.  หลักการตลาด.  กรุงเทพมหานคร: ประกายพรึก. 
สุทามาศ จันทรถาวร.  2556.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

บน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร.  วารสารการเงิน การลงทุน 
การตลาด และการบริหารธุรกิจ.  3 (ตุลาคม – ธันวาคม): 616-635. 

สุเทพ พานิชพันธุ์.  2541.  ความพึงพอใจของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างและ
ระบบการผลิตการเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี.  เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

สุบิน เค้าประเสริฐ.  2550.  ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทตัวแทนจ่าหน่ายบัตรโดยสารทาง
อากาศ กรณีศึกษา บริษัท ซีทีไอทัวร์ จ่ากัด.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

สุภาพร ชุ่มสกุล.  2554.  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

สุรพล เศวตเศรณี.  ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.  2554 (3 มิถุนายน).  การสัมภาษณ์. 
เสรี วงศ์มณฑา.  2542.  กลยุทธ์การวางแผนการตลาด.  กรุงเทพมหานคร: ธีรฟิล์ม และไชเท็กซ์. 
แสวง รัตนมงคลมาศ.  2536.  การตัดสินใจทางสังคม การระดมมวลชนและการมีส่วนร่วม.  ใน 

เอกสารประกอบการเรียนวิชา พค. 701.  สถาบันพัฒฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
คณะพัฒนาสังคม.  กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล.  2545.  พฤติกรรมผู้บริโภค.  พิมพ์ครั้งที่ 7.  
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

อัชฌาพร ไกรสะอาด.  2549.  ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ในการให้บริการจ่าหน่ายบัตรโดยสารของส่านักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จ่ากัด 
(มหาชน).  วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 

อิทธิวัฒน์ รัตนพองบู่.  2556.  ท่าเงินด้วย Online Marketing.  กรุงเทพมหานคร: อินส์พัล. 
Akhter, S. H.  2003.  Digital Divide and Purchase Intention: Why Demographic 

Psychology Matters.  Journal of Economic Psychology.   
24 (June): 321–327.   



131 
 

 

Bellman, S.; Lohse, G. L. and Johnson, E. J. 1999.  Predictors of Online Buying 
Behavior.  Communications of the ACM.  42 (December): 32–38.  

Beritelli, P.; Beiger, T. and Laesser, C.  2007.  Destination Govermance: Using 
Corporate Governance Theories as a Foundation for Effective Destination 
Management.  Journal of Travel Research.   
46 (August): 96-107.  

Bosworth, Barry and Susan, M. 2008.  Accounting for Growth: Comparing China and 
India.  Journal of Economic Perspectives.  22 (November): 45-66. 

Casanova, M. B.; Kim, D. and Morrison, A. M.  2005.  The Relationships of Meeting 
Planners’ Profiles with Usage and Attitudes toward the Use of Technology.  
Journal of Convention & Event Tourism.  7 (December): 19-43. 

Cohen, S. A.; Prayag. G. and Moital, M.  2014.  Consumer Behavior in Tourism.  
Concepts Influences and Opportunities.  Current Issues in Tourism.   
17 (November): 872-909. 

Dewan, S. and Riggins, F.  2005.  The Digital Divide: Current and Future Research 
Directions.  Journal of the Association for Information Systems.   
6 (December): 298–337. 

Dholakia, R. and Uusitalo, O.  2002.  Switching to Electronic Stores: Consumer 
Characteristics and Perception of Shopping Benefits.  International 
Journal of Retail and Distribution Management.  
26 (October): 459-469. 

Engel, J. F.; Kollat, D. T. and Blackwell, Roger D.  1968.  Consumer Behavior.   
New York: Holt, Rinehart and Winston. 

Fotis, J.; Buhalis, D. and Rossides, N.  2011.  Social Media Impact on Holiday Travel 
Planning: The Case of the Russian and the FSU Markets.  
International Journal of Online Marketing.  1 (October-December): 1-19. 

Gupta, N.; Handa, M. and Gupta, B.  2008.  Young Adults of India: Online Surfers or 
Online Shoppers.  Journal of Internet Commerce.  7 (December):  
425–444.  



132 
 

 

Kim, D. Y.; Lento, X. Y. and Morrison, A. M. 2007.  Gender Differences in Online 
Travel Information Search: Implications for Marketing Communications on 
the Internet.  Tourism Management. 28 (2): 423-433. 

Kim, Lisa Hyunjung; Kim, Dong Jin and Jerrold, K. L. 2005.  The Effect of Perceived 
Risk on Purchase Intention in Purchasing Airline Tickets Online. Journal of 
Hospitality & Leisure Marketing. 13 (2): 33-50. 

Kotler, P. and Armstrong, G.  2002.  Principles of Marketing.  New Jersey:  
Prentice-Hall. 

Kotler, Philip.  1994.  Marketing Management: Analysis, Olanning, Implementation, 
and Control.  8th ed.  Singapore: Prentice-Hall.  

Kotler, Philip.  1997.  Marketing Management: Analysis, Planning Implementation 
and control.  9th ed.  New Jersey: Asimmon & Schuster. 

Kotler, Philip.  2000.  Marketing Management.  10th ed.  New Jersey: Prentice-Hall. 
Lorena, Basan; Jasmina, Dlacic and Jeljko, Trezner.  2013.  Communication with  

Market Segments-Travel Agencies’ Perspective.  Tourism and Hospitality 
Management.  19 (June): 49-64.  

Mahmood M. A.; Bagchi, K. and Ford, T. C.  2004.  On-Line Shopping Behavior: Cross-
Country Empirical Research.  International Journal of Electronic 
Commerce.  9 (1): 9-30.  

Mastercard.  2014.  Online Shopping Survey.  Retrieved January 14, 2014 from  
        http://newsroom.mastercard.com/press-releases/smartphone-shopping-

trend-sweeps-asiapacific-region-mastercard-online-shopping-survey/. 
Mill, Robert and Morrison, Alastair M.  1992.  The Tourism System : Text.  2nd ed.  

New Jersey: Prince-Hall International. 
Miguel, Luis; Bonilla, Lopez and Manuel, Jesus.  2010.  Tourism Planning in  

Sub-Destinations: Heterogeneity of the Tourist Experience on the 
Andalusian Coastal Municipalities.  European Planning Studies.  
18 (11): 1821-1836.  

Newholm, T. and Shaw, D.  2007.  Studying the Ethical Consumer: A Review of  
Research.  Journal of Consumer Behaviour.  6 (October): 253-270.  

http://newsroom.mastercard.com/press-releases/smartphone-shopping-trend-sweeps-
http://newsroom.mastercard.com/press-releases/smartphone-shopping-trend-sweeps-


133 
 

 

Oana, Tugulea and Claudia, Bobalca. 2013. To Buy or not to Buy from the Internet: 
Reasons to Behave in Certain Manner in an International Online 
Commerce Society.  CES Working papers. 6 (October): 313-329 

Pendergast, D.  2009.  Getting to Know the Y Generation.  Tourism and  
Generation Y.  6 (October): 1-15. 

Powell, M. and Ansic, D.  1997.  Gender Differences in Risk Behavior in Financial 
Decision-Making: An Experimental Analysis.  Journal of Economic 
Psychology.  18 (November): 605–628.  

Schiffman, L. G. and Kanuk, L. L.  2000.  Consumer Behavior.  7th ed.  New Jersey: 
Prantice-Hall. 

Sebra, C.; Abrantes, J. L. and Lages, L. F.  2007.  The Impact of Using Non-Media 
Information Sources on the Future Use of Mass Media Information 
Sources: The Mediating Role of Expectations Fulfilment.  Tourism 
Management.  28 (December): 154-1554.  

Shahrzad, Jeddi; Zeinab, Atefi; Milad, Jalazi; Arman, Poureis and Hossein, Haghi.  2013.   
        Consumer Behavior and Consumer Buying Decision Process: Master’s 

thesis, Islamic Azad University.   
Shelly, M. W.  1975.  Responding to Social Change.  Pennsylvania: Dowden 

Huntchisam. 
Srikanth, Beldona; Pradeep, Racherla and Gokul das Mundhra.  2011.  To Buy or Not 

to Buy: Indian Consumers’ Choice of Online Versus Offline Channels for 
Air Travel Purchase.  Journal of Hospitality Marketing & Management.  
20 (8): 831-854.  

Weaver, David B.  1988.  Ecotourism in the Less Development World.  2nd ed.   
New York: Cab International. 

Yacouel, N. and Fleischer, A.  2012.  The Role of Cybermediaries in Reputation 
Building and Price Premiums in the Online Hotel Market.  Journal of Travel 
Research.  51 (March): 219-226. 

Yao, Tang; Zheng, Qiuying; Qiu, Qi and Fan, Xiuchen.  2014.  An Empirical Study on 
the Psychology and Behaviors of Online Tourism Consumer Participation. 
Tourism Tribune.  29 (2): 66-74. 



134 
 

 

Zhou, L.; Dai, L. and Zhang, D.  2007.  Online Shopping Acceptance Model - A Critical 
Survey of Consumer Factors in Online Shopping.  Journal of Electronic 
Commerce Research.  8 (1): 41–62.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 
 

 
ภาคผนวก  

 

แบบสอบถาม 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ของนักท่องเที่ยว 

ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
แบบสอบถามชุดนี้เป็นแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ตั๋วเครื่องบินออนไลน์ของนักท่องเที่ยวผ่านเว็บไซด์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมท างานวิจัยของนักศึกษา นางสาวกุสุมา เหาะเหิน คณะการจัดการการ
ท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดตอบ
แบบสอบถามตามความเป็นจริง ซึ่งข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับ และใช้ในเชิงวิชาการเท่านั้น 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามมา ณ ที่นี้ด้วย 
 
ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย () หรือเติมข้อความให้ตรงกับความเป็นจริง 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ    ชาย        หญิง 

2. อายุ     ต่ ากว่า 20 ป ี       21-30 ปี       31-40 ปี       41 ปีขึ้นไป 

3. สถานะ   โสด/อยู่ด้วยกัน        สมรส   หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ ากว่า      อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
    ปริญญาตรี          สูงกว่าปริญญาตรี 

5. อาชีพ    ข้าราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ   พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง 
 นักเรียน นักศึกษา     ธุรกิจส่วนตัว   อาชีพอิสระ       
 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ…………… 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   ไม่เกิน 20,000 บาท    20,001-40,000 บาท                           
 40,001-60,000 บาท    60,001-80,000 บาท              
 80,001-100,000 บาท    100,000 บาท ขึ้นไป 



137 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลเก่ียวกับความคาดหวังและการรับรูบ้ริการต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์  
ค าชี้แจง :  กรุณาท าเครื่องหมาย () หรือเติมข้อความให้ตรงกับความเป็นจริง 
 

ความคาดหวัง ส่วนประสมทางการตลาด การรับรู้บริการ 
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     ปัจจัยด้านผลติภัณฑ ์      
     1.1 Website มีความปลอดภัย       

     1.2 Website ใช้ค าหรือภาษาทีเ่ข้าใจง่าย      
     1.3 ข้อมูลตั๋วเคร่ืองบิน อัพเดทเป็นปจัจุบนั      

     1.4 มีหลากหลายสายการบินให้เลือก      
     1.5 ระบุราคาและเงื่อนไขของตั๋วเครื่องบินอย่างชัดเจน      

     1.6 มีข้อมูลอื่นๆที่จ าเปน็ เช่น วีซ่า ครบถ้วน       
     ปัจจัยด้านราคา      

     2.1 ราคาตั๋วเคร่ืองบินคุ้มค่ากวา่การจองช่องทางอื่นๆ      
     2.2 ราคาอัพเดทเป็นปัจจุบนั      

     2.3 ราคาตั๋วเคร่ืองบินคุ้มค่าเมื่อเทียบกับบริการทีไ่ด้รับ      

     2.4 ราคาตั๋วเคร่ืองบินคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเว็บอื่นๆ      
     ปัจจัยทางด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย      

     3.1 ชื่อเว็บไซต์จ างา่ย สื่อความหมายได้ตรง      
     3.2 Website สวยงาม เป็นระเบียบ      

     3.3 ง่ายต่อการใช้งาน      
     3.4 เว็บไซต์เรียกข้อมูลมาแสดงผลได้อยา่งรวดเร็ว      

     3.5 เว็บไซต์ใชง้านผ่านอุปกรณ์ได้หลากหลาย      
     ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด      

     4.1 สื่อโฆษณาของตัวเวบ็ไซต์ของความน่าสนใจ      
     4.2 กิจกรรมส่งเสริมการขายของเว็บไซตน์่าสนใจ      

     4.3 สิทธิพิเศษที่ให้กับสมาชิกมนี่าดึงดดูใจ      

     4.4 การประชาสัมพนัธ์ผา่นเครอืข่ายสังคมออนไลน์มีความ
น่าสนใจ 
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ส่วนที่ 3  ข้อมูลเก่ียวกับความคาดหวังและการรับรูบ้ริการต่อกระบวนการการให้บริการ 
ค าชี้แจง :  กรุณาท าเครื่องหมาย () หรือเติมข้อความให้ตรงกับความเป็นจริง 
 

ความคาดหวัง กระบวนการการให้บริการ การรับรู้บริการ 
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     การค้นหา (Search)      

     1.1 สามารถค้นหาเที่ยวบนิไดโ้ดยง่าย       
     1.2 สามารถเปรียบเทียบทางเลอืกต่างๆได้งา่ย      

     1.3 ข้อมูลที่ได้รับจากการค้นหามีเพียงพอ      

     1.4 ระบบใช้เวลาในการค้นหาไม่นาน      
     การส ารองที่นั่ง (Book)      

     2.1 ความง่ายในการกรอกข้อมูลผู้โดยสาร      
     2.2 ความง่ายในการเลือกเที่ยวบิน      

     2.3 ความง่ายในการเลือกที่นั่ง      
     2.4 ความง่ายในการเลือกบริการอ่ืนๆเพิ่มเติม      

     2.5 ความรวดเร็วของระบบส ารองที่นั่ง      
     การช าระเงิน (Pay)      

     3.1 ใบเรียกเก็บเงิน (invoice) มีรายละเอียดครบถ้วน       

     3.2 ใบเรียกเก็บเงิน (invoice) มีรายละเอียดถูกต้อง      
     3.3 สามารถช าระเงนิได้หลายชอ่งทาง      

     3.4 ความปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิตช าระเงิน      
     3.5 ขั้นตอนในการข าระเงินไม่ยุง่ยากซับซ้อน      

     ยืนยันการส ารองที่นั่ง      

     4.1 ใบยืนยนัการส ารองที่นั่งส่งกลับมาอย่างรวดเร็ว      

     4.2 ใบยืนยนัและe-ticket มีรายละเอียดครบถ้วน      
     4.3 ใบยืนยนัและe-ticket มีรายละเอียดถูกต้อง      

     4.4 ใบยืนยนัและe-ticket ชัดเจนและอ่านไดง้่าย      
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ส่วนที่ 4  การตัดสินใจซื้อตั๋วเคร่ืองบินออนไลน์ผา่นเว็บไซด์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 
ค าชี้แจง :  กรุณาท าเครื่องหมาย () หรือเติมข้อความให้ตรงกับความเป็นจริง 

4.1 จุดประสงค์ในการเดินทางในคร้ังนี ้
      ติดต่อธุรกิจส่วนตัว    ท างาน     ท่องเที่ยว 
      เยี่ยมครอบครัว/ญาติ/เพื่อน   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ ............................................. 

4.2 ในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา ท่านเดินทางท่องเที่ยวด้วยเคร่ืองบิน ……………… คร้ัง 

4.3 จากการเดินทางท่องเที่ยวขา้งต้น ท่านใช้ช่องทางออนไลน์ในการซื้อตั๋วเคร่ืองบิน ……….… คร้ัง 

4.4 ความถี่ในการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน  
      เฉลี่ยสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง  เฉลี่ยเดือนละ 1 คร้ัง   เฉลี่ยคร่ึงปี 1 ครั้ง  
      เฉลี่ยปีละ 1 ครั้ง   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ ........................................................... 

4.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยเครื่องบินเฉลี่ยต่อครั้ง 
      ไม่เกิน 10,000 บาท  10,001-20,000 บาท     20,001-30,000 บาท  
      30,001-40,000 บาท  40,001-50,000 บาท     50,001 บาทขึน้ไป 

4.6 สาเหตุที่ส ารองที่นั่งเครื่องบนิโดยใชบ้ริการเว็บไซตต์ัวแทนจ าหน่าย (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 
      ประหยัดเวลา   ความสะดวกในการช าระเงนิ  เปรียบเทียบได้งา่ย  
      ราคาที่ถูกกว่า    ใช้งานงา่ยกว่าทางเลือกอ่ืน     มีข้อมูลหลากหลาย 

4.7 ท่านรู้จักเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายตั๋วเครืองบินจากแหล่งใด 
      หนังสือพิมพ์/สิ่งพิมพ ์  เว็บไซต์อื่น    คนรู้จักแนะน า      
      ผลการค้นหาจาก Google หรือเสิรซ์เอนจิ้นอื่นๆ   ช่องทางอื่น ๆ คือ ....... 

4.8 ในภาพรวมทา่นพึงพอใจต่อการบริการของเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายตัวเคร่ืองบนิในระดบัใด 
      มากที่สุด   มาก   ปานกลาง  น้อย   น้อยที่สุด 

4.9 หากต้องส ารองที่นัง่ตั๋วเคร่ืองบินอีกในอนาคต ท่านมีแนวโนม้ส ารองผ่านเว็บไซต์ตัวแทนฯในระดับใด 
      มากที่สุด   มาก   ปานกลาง  น้อย   น้อยที่สุด 

4.10 หากคนรู้จักต้องการจองตั๋วเคร่ืองบิน ท่านมีแนวโน้มแนะน าให้ใช้บริการเว็บไซต์ตัวแทนฯในระดับใด 
      มากที่สุด   มาก   ปานกลาง  น้อย   น้อยที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ช่วยตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 



 
ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ ชื่อสกุล   นางสาวกุสุมา เหาะเหิน 
 
ประวัติการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2548 

 
ประสบการณ์ท างาน  พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน 

บริษัทปักหมุด ฮอลิเดย์ จ ากัด 
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 

  โทรศัพท์ 02-3782367  
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