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บทคัดย่อ 

  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
สถาบันสอนดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเพ่ือให้
สามารถนํางานวิจัยน้ีไปปรับใช้กับธุรกิจการสอนดํานํ้าที่จะสามารถเติบโตได้ในอนาคต โดยการวิจัยจะ
ทําการศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 294 คน โดยผ่านการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ และ
วิเคราะห์ประมวลผลผ่านโปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS) 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยคร้ังนี้เป็นกลุ่มผู้ที่เคยเลือกเรียนสถาบันสอน
ดํานํ้าลึก (Scuba Diving) และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็น สัดส่วนชายและหญิงอยู่ที่ร้อยละ 48.5 และ 51.5ตามลําดับ อายุโดยส่วนใหญ่ของกลุ่ม
ตัวอย่างอยู่ระหว่าง 21-30 ปีมากท่ีสุด ซึ่งอยู่ในช่วงของวัยทํางาน โดยคนกลุ่มนี้คิดเป็นร้อยละ 43.3
และมีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.3 โดยกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 57.1 ซึ่งมีรายได้ระหว่าง 30,001-45,000บาท 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.7 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

สําหรับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือก
เรียนสถาบันสอนดํานํ้าลึก (Scuba Diving )ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดย
เรียงลําดับจากมากไปน้อย คือปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ อุปกรณ์ และเคร่ืองอํานวยความ
สะดวก และปัจจัยด้านหลักสูตรการสอน และบุคลากรของสถาบัน ส่วนปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ไม่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนดํานํ้าลึก ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และรายได้ ซึ่ง
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อาจเป็นเพราะกิจกรรมกีฬาดํานํ้าลึกเป็นกิจกรรมท่ีสามารถทําได้ทุกเพศ ทุกวัย และทุกอาชีพ เพียง
อาศัยแค่ความชอบในกิจกรรมนั้น 

ดังน้ันผู้ประกอบการควรเริ่มต้นธุรกิจสถาบันสอนดํานํ้าลึก (Scuba Diving) โดยเร่ิมต้น
จากการเน้นที่หลักสูตร และวิธีการสอนดํานํ้า ที่สามารถเข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติจริงได้ รวมท้ัง
จัดสถานที่เรียน และสร้างบรรยากาศในการเรียนให้ดูมีมาตรฐาน และเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการบอก
กล่าวแบบปากต่อปากได้ (Word of mouth) โดยผู้เรียนเก่าจะเป็นกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลมากที่สุด
เพราะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะตัดสินใจเรียนใหม่ 

คําสําคัญ:ดําน้ําลึก, สถาบันสอน, พฤติกรรมผู้บริโภค, การตัดสินใจ 
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ABSTRACT 

 
A quantitative survey in the form of an online questionnairewas used to 

collect data about the choice of scuba diving schools in the Bangkok metropolitan 
area. Samples were 294 scuba divers. Data was studied with SPSS Statistics, a 
software package used for statistical analysis. 

Results showed that samples were 48.5 percent male and 51.5 percent 
female. Most were between 21 and 30 years old, worked for private enterprises, and 
earned from 30,001 to 45,000 baht monthly.Most had received bachelor’s degrees. 

Results showed that service, equipment, and facilities influenced 
decision-making the most.Curriculum and teaching personnel were the next most 
important factors. Demography, including age, gender, education level, occupation, 
and income had no apparent effect on the choice of scuba diving schools. From 
these findings, we may suggest that scuba diving schools might focus on curriculum 
and easy-to-understand lessons. Current scuba diver students are mainly influenced 
by whether the location and class environment are suitable for learning.  

Keywords:Scuba dive, School, Consumer behavior, Decisions 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ที่มา และความสําคัญของปัญหา 

 

ต้นกําเนิดการดํานํ้าในยุคแรก ส่วนมากจะเกิดจากเหตุผลทางการทหาร โดยเริ่มจากการ
กลั้นหายใจดําลงไปใต้นํ้า แต่ไม่สามารถกลั้นหายใจได้นานๆ เน่ืองจากข้อกําจัดทางสรีระร่างกายของ
มนุษย์ ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1500-1800 ได้มีการพัฒนาเก่ียวกับการดํานํ้าที่เด่นชัดมากข้ึนด้วยการ
สร้าง DIVING BELL ขึ้นใช้โดยมีรูปร่างเหมือนระฆังด้านล่างเปิดสู่ทะเล มีนํ้าหนักมากเพ่ือให้จมลงใน
แนวด่ิงได้ง่าย เก็บกักอากาศไว้สําหรับการหายใจของนักดํานํ้าได้หลายช่ัวโมงเหมือนหลักการควํ่าแก้ว
เปล่าแล้วกดลงในนํ้า และมีสายเคเบิลไว้ชักหย่อนจากทางภาคพ้ืน จนสามารถดํานํ้าได้นานถึง 4 ชม. 
ที่ความลึก 66 ฟุต 

จนเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาคิดค้นการอัดอากาศลงในถังความดันแล้วนําติดตัว
ไป โดยมีเครื่องช่วยหายใจ หรือ regulator ในการปรับอากาศให้เหมาะสมกับร่างกายมนุษย์เมื่อ
อุปกรณ์ดํานํ้าลึก ได้รับการพัฒนาจนมีความซับซ้อนน้อยลง ทําให้เริ่มกลายเป็นกิจกรรมแบบสันทนา
การ และมีคนสนใจฝึกหัดดํานํ้ากันแพร่หลายมากขึ้น มีการพัฒนาการสอนดํานํ้าให้เป็นระบบระเบียบ 
มีการรวบรวมความรู้ที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน ออกแบบการฝึกปฏิบัติให้ครบที่จําเป็นเพ่ือความ
ปลอดภัย และเกิดเป็นธุรกิจสอนดํานํ้าลึกขึ้นมาโดยสถาบันเอกชนที่ใช้รับรองมาตรฐานในการสอนดํา
นํ้าที่มีช่ือเสียงระดับโลก มีอยู่ด้วยกัน  2 ที่ คือ  NAUI (National Association of Underwater 
Instructors) และ PADI (Professional Association of Diving Instructors) ซึ่งจากการสํารวจ
สถิติคนที่ดําน้ําจากทั่วโลกต้ังแต่ปีคศ. 1967 มีนักดํานํ้าทั้งหมดประมาณ 23 ล้านคนทั่วโลกที่ผ่านการ
รับรองจากสถานบันสอนดํานํ้า PADI โดยปัจจุบันสถิติคนที่เข้ามารับเรียนดํานํ้ามักจะเป็นเพศชาย
มากกว่า เพศหญิง แต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มที่ผู้หญิงจะเรียนดํานํ้ามากขึ้นก็มีมากในปัจจุบันดังแสดง
ในภาพที่ 1.1 
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ภาพที่ 1.1 สถติิเพศของนักดํานํ้าของ PADI ปี 2009-2014 

 

ในประเทศไทยมีพ้ืนที่ติดกับชายฝั่งทะเลประกอบด้วยสองฝั่งคือฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าว
ไทยโดยทะเลฝั่งอ่าวมีฤดูการท่องเที่ยวต้ังแต่ปลายเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายนส่วนทะเลฝั่งอัน
ดามันมีฤดูการท่องเที่ยวต้ังแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนเมื่อรวมทะเลไทยทั้งสองฝั่งเข้า
ด้วยกันจึงทําให้เห็นภาพรวมการท่องเที่ยวทางทะเลของประเทศไทยว่าสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี 
โดยทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ไม่ว่าจะเป็นทะเล ธรรมชาติใต้ทะเล ชายหาด ยังมีความอุดม
สมบูรณ์และสวยงาม จนกลายเป็นแหล่งดํานํ้าที่สําคัญระดับโลกติดหน่ึงในห้าสถานที่ดํานํ้าที่นักดํานํ้า
อยากมาท่องเที่ยว (นิตยสาร Scuba Diving USA, 2012) 

ธุรกิจดํานํ้า (Scuba diving) ในประเทศไทย ประมาณการว่ามีมูลค่ากว่า 4,000 – 
5,000 ล้านบาท มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ตามอัตราการเติบโตของการท่องเที่ยวของไทย แต่น่า
เสียดายว่าเจ้าของธุรกิจดํานํ้าลึกที่เป็นชาวไทยในประเทศไทยมีไม่ถึง 10% เพราะธุรกิจดํานํ้าในไทย 
ส่วนใหญ่กว่า 90% มีต่างชาติเป็นเจ้าของ เน่ืองจากชาวต่างชาติมีความรู้ความเช่ียวชาญท่ีสะสมมา
นาน โดยคนไทยส่วนใหญ่เป็นแค่ลูกจ้าง ดังน้ันอาจจะถึงเวลาแล้วที่ต้องปรับแต่ง และ สนับสนุนให้คน
ไทยได้มีโอกาสเข้าไปมีบทบาทในธุรกิจน้ี โดยเร่ิมผลักดันหลักสูตรการฝึกอบรมและให้ความรู้กับคน
ไทยที่อยู่ในธุรกิจเหล่าน้ีพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นผู้เช่ียวชาญในธุรกิจดํานํ้า (สยามธุรกิจ,19 กันยายน 
2558)  

นอกจากน้ีกระแสของการท่องเที่ยวของคนไทยในปัจจุบันมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เริ่มหันมา
ใช้จ่ายกับการท่องเที่ยวและกิจกรรม ไลฟ์สไตล์ที่มีราคาสูง เช่น การป่ันจักรยาน ซึ่งราคาจักรยานอยู่ที่
หลักแสนบาท ก็ยังมีคนไทยจํานวนหน่ึงยอมจ่ายเพ่ือใช้ป่ันเพ่ือสุขภาพหรือการท่องเที่ยว เช่นเดียวกับ
การดํานํ้า ที่คนไทยหันมาเรียนและซื้ออุปกรณ์เป็นของตัวเอง จากเดิมที่อาศัยการเช่าเป็นหลัก รวมท้ัง
กระแสการท่องเที่ยวของโลกมีแนวโน้มมุ่งเน้นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ ต่อสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น ดังน้ันวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวจึงมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นการบริหารจัดการ และการเพิ่ม
คุณค่าของการท่องเที่ยวโดย การท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ แต่ได้พัฒนามาเป็นการหา
ความรู้ การท้าทายศักยภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเน้นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย 
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ฉะน้ันกิจกรรมการดํานํ้าลึกแบบ Scubaจึงสามารถตอบโจทย์การท่องเที่ยวแบบใหม่ที่สามารถสัมผัส
ได้ถึงธรรมชาติของโลกใต้นํ้ามากขึ้น 

ทั้งน้ีผู้วิจัยมองเห็นว่าธุรกิจน้ีสามารถเติบโตได้อีกในอนาคต รวมทั้งงานวิจัยในประเทศ
ไทยที่จะสามารถสนับสนุนข้อมูลสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจดํานํ้าให้กับคนในประเทศไทยยังมีไม่มาก 
จึงทําให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนดํานํ้า
ลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดยผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญของงานวิจัยช้ินน้ี เพ่ือให้สามารถนํางานวิจัยน้ีไปปรับใช้กับธุรกิจการสอนดํานํ้าที่จะ
สามารถเติบโตได้ในอนาคต 

 

1.2 ปัญหานําวิจัย 

 

มีปัจจัยใดบ้างเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนดํานํ้าลึก 
(Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 

1.3 วัตถุประสงค์งานวิจัย  

 

1. เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคเรื่องการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนดํานํ้า  
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถานบันสอน

ดําน้ําของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  
3. เ พ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนดํานํ้าของผู้บริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยจําแนกตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค 
 

1.4 ขอบเขตงานวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันสอนดํานํ้าลึก 
(Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล” ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขต
การศึกษาครั้ ง น้ีคือ  กลุ่มประชากรที่ เคยเ รียนสถาบันสอนดํานํ้าลึก  และอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนในการวิจัยจะทําการศึกษาวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การ
ส่งเสริมการขาย บุคลากร ลักษณะกายภาพ และกระบวนการโดยการวิจัยจะทําการศึกษากลุ่ม
ประชากรจํานวน 385 คนเพ่ือเรียนรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกเรียนสถาบันสอนดํานํ้าลึก 
(Scuba Diving)ของผู้บริโภคตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค เก็บข้อมูล
แบบสอบถามทางออนไลน์ และมีระยะเวลาศึกษาในช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2558 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. การศึกษาในคร้ังน้ีทําให้ผู้ประกอบการสถาบันสอนดํานํ้า สามารถทราบถึงแนวโน้ม 
และพฤติกรรมของผู้บริโภคเรื่องการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนดํานํ้า รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเรียนสถานบันสอนดํานํ้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สามารถ
นําข้อมูลที่ได้นําไปปรับใช้กับกลยุทธ์ทางการตลาดในธุรกิจสอนดํานํ้าลึกการศึกษาในครั้งน้ีทํา 

2. เพ่ือเป็นฐานข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจสอนดํานํ้า และสามารถต่อยอดทําการวิจัย
ในภูมิภาคอ่ืนของประเทศไทย 
 
1.6 นิยามคําศัพท์ 
 

การดําน้ําลึกหมายถึงการดํานํ้าที่เรียกว่า Scuba ( Self-contained Underwater 
Breathing Apparatus) ซึ่งเป็นการดําน้ําที่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจใต้นํ้า และต้องผ่านการ
เรียนรู้ ฝึกทักษะการดํานํ้า และรู้จักใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ โดยจะต้องได้รับบัตรอนุญาตในการ
ดําน้ําด้วย 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine ecotourism) หมายถึงการท่องเที่ยว 
อย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติทางทะเลท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวที่
เก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศทางทะเล โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เก่ียวของภายใต้ การ
จัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถ่ิน เพ่ือมุ่งให้เกิดจิตสํานึกต่อการรักษา
ระบบนิเวศอย่างยั้งยืน (วารัชต์ มัธยมบุรุษ, ม.ป.ป.) 

การท่องเท่ียวแบบผจญภัย ( Adventure travel) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไป
ยังแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ ที่นักท่องเท่ียวเขาไปเที่ยวแล้วได้รับความ
สนุกสนานต่ืนเต้น หวาดเสียว ผจญภัย มีความทรงจํา ความปลอดภัย และได้ประสบการณ์ใหม่ 

ธุรกิจสอนดําน้ําเป็นสถาบันที่ทําหน้าที่เก่ียวกับสอนดํานํ้า กล่าวคือการสอนหลักสูตร
การฝึกหัดคนที่ไม่เคยดํานํ้ามาก่อน ให้ได้รู้จักและสามารถทํากิจกรรมน้ีได้อย่างปลอดภัย ส่วนคนที่
เรียนมาแล้ว ก็สามารถเรียนรู้ทักษะหรืออุปกรณ์ขั้นสูงขึ้นไปได้ด้วย ซึ่งหลักสูตรการดํานํ้าน้ี มีต้ังแต่
เริ่มต้นการดํานํ้าลึกเบ้ืองต้น (Diver) การเป็นผู้ดูแลจัดการการดํานํ้าให้คนอ่ืน (Dive master) การ
เป็นผู้ฝึกสอนนักดํานํ้าหรือครูสอนดํานํ้า (diving instructor) ไปจนถึงการเป็นผู้พัฒนาหรือผลิตครู
สอนดํานํ้า (Course director)  

NAUI (National Association of Underwater Instructors) / PADI 
(Professional Association of Diving Instructors) คือสถาบันสอนดํานํ้าสากล2 สถาบันหลัก
ของโลก โดยเป็นผู้รับรองหลักสูตร และออกบัตรนักดํานํ้าให้เมื่อเรียนจบหลักสูตร ซึ่งเมืองไทยจัดได้
ว่าเป็นแหล่งผลิตนักดํานํ้าอันดับต้นของโลก และมีหลักสูตรการเรียนดํานํ้าต้ังแต่ระดับเร่ิมต้น Open 
Water 

 

 



5 
 

บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

งานวิจัยน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยต่างๆท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนดํา
นํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยผู้วิจัยได้ทําการ
ทบทวนบทวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยโดยศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎี รวมท้ังผลงานวิจัยต่างๆ 
เพ่ือใช้ในการหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนดํานํ้าลึก ของผู้บริโภค โดยสาระสําคัญ
ของการทบทวนวรรณกรรมมีดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 7Ps 
2.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจ 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 
2.6 บทความวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงนเิวศ 

 
2.1.1 ความหมายของการท่องเท่ียว 

Tourism หรือ การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพ่ือความสําราญใจ การบริหารงาน
ธุรกิจเก่ียวกับการท่องเที่ยว ส่วน Tourist หมายถึง นักท่องเที่ยว กล่าวคือ ผู้ที่เดินทางจากอีกจุดหน่ึง
ไปยังอีกจุดหนึ่ง(พจนานุกรม Webster’s Third New International Dictionary) ดังน้ันคําว่า“การ
ท่องเที่ยว” จึงเป็นคําที่ไม่ได้มีความหมายแค่เพียงการเดินทางเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจหรือเพ่ือความ
สนุกสนานเท่าน้ัน แต่ยังหมายถึงการเคลื่อนย้ายประชากรจากแห่งหน่ึงไปยังอีกแห่งหน่ึง รวมท้ังถือได้
ว่าเป็นการเดินทางภายในประเทศและเดินทางระหว่างประเทศ การท่องเท่ียวจึงเป็นกระบวนการที่มี
ความสัมพันธ์ต่อกัน มีกิจกรรมร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

ในปัจจุบันการท่องเท่ียวจึงเป็นธุรกิจที่กว้างขวาง ความหมายของการท่องเท่ียวน้ันอาจ
สรุปได้ในเง่ือนไข 3 ประการ คือ ประการแรก ต้องเดินทางจากถิ่นที่อยู่อาศัยไปยังที่อ่ืนช่ัวคราว 
ประการที่สอง ต้องเดินทางไปด้วยความสมัครใจ และประการสุดท้ายเดินทางด้วยจุดมุ่งหมายใดๆก็ได้ 
ที่มิใช่เพ่ือการประกอบอาชีพ หรือหารายได้ (วรรณา วงษ์วานิช, 2539) 

2.1.2 ปัจจัยของการท่องเท่ียว 

ปัจจัยของการท่องเที่ยว แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังน้ี 
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2.1.2.1 สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Attraction) หมายถึง สิ่งที่สามารถ
ดึงดูดหรือโน้มน้าวใจให้เกิดความสนใจปรารถนาที่จะไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่ที่
นักท่องเที่ยวไปเยือนจะต้องเป็นพ้ืนที่ที่มีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวเป็นสําคัญ โดยสามารถแบ่งสิ่ง
ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น2 ประเภท คือ 

(1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่ธรรมชาติให้มา (Natural Attraction 
Factors) คือ ความงามตามธรรมชาติที่สามารถดึงดูดให้คนไปเยือนหรือไปเที่ยวในพ้ืนที่น้ัน เช่น หาด
ทรายที่สวยงาม สภาพป่า และชีวิตสัตว์ป่า เป็นต้น 

(2) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (Historical and 
Cultural Attraction Factos) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึนแล้วสามารถดึงดูดใจให้มนุษย์ไปเยือนหรือไป
ท่องเท่ียวยังพ้ืนที่น้ัน เช่น สิ่งก่อสร้างที่เป็นสถาปัตยกรรม ได้แก่ วัด วัง เมืองโบราณ เป็นต้น หรือวิถี
ชีวิตจากการกระทําของคน เช่น ตลาดนํ้า ก็เป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์ทําให้เกิดข้ึนมา 
รวมท้ังกิจกรรมต่างๆ ที่คนเราสร้างขึ้นมา เช่น การแข่งกีฬา การแสดง การจัดเทศกาล เช่น งาน
เทศกาลอาหาร งานเทศกาลผลไม้ เป็นต้น 

2.1.2.2 สิ่งอํานวยความสะดวก (Facility) หมายถึงสิ่งต่างๆท่ีรองรับการ
เดินทางท่องเที่ยวเพ่ือทําให้การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปได้ด้วยความสะดวกสบายท่ีสําคัญมากที่สุดคือ 
เร่ืองที่พักแรมไม่ว่าจะเป็นที่พักในรูปแบบโรงแรม รีสอร์ท บังกะโล เกสท์เฮ้าส์ สิ่งสําคัญอันดับ
รองลงมา คือ การบริโภคจึงต้องมีร้านอาหารบริการสําหรับนักท่องเท่ียว ตลอดจนข่าวสารข้อมูลเพ่ือ
การเดินทางไว้บริการนักท่องเที่ยว 

2.1.2.3 การเข้าถึงได้ (Accessibility) หมายถึงการไปถึงแหล่งท่องเที่ยวน้ันได้ 
คือ ต้องมีการคมนาคมขนส่งนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวน้ันอย่างสะดวก 

2.1.3 กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล 

กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีหลายรูปแบบในพ้ืนที่ธรรมชาติที่มีระบบนิเวศต่าง ๆ 
กัน เช่น การเดินป่า ปีนเขา เป็นต้น ส่วนกลุ่มระบบนิเวศแบบเกาะแก่งชายฝั่งมักจะเน้นไปในด้าน
ทรัพยากรทางทะเล (Marine Resources) ไม่ว่าจะเป็นปะการัง ปลาสวยงาม ชายหาดที่สวยงาม การ
จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลน้ัน ควรพิจารณาปัจจัยหลัก 2 ประการ ดังน้ี 

2.1.3.1 ปัจจัยเก่ียวกับพ้ืนที่และทรัพยากรนันทนาการในพ้ืนที่ที่จะรองรับการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ(Ecotourism Site) ทั้งน้ีสภาพด้ังเดิมและคุณค่าที่มีอยู่ในตัวธรรมชาติเป็นหัวใจ
ของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดังน้ันในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่แม้จะมีความงดงาม แต่ถ้าหากมี
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างมาก จนกระทั่งรูปลักษณ์เดิมสูญเสียเหล่าน้ันจะไม่อยู่ใน
เกณฑ์ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ นอกจากน้ันกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะต้องไม่ทําให้พ้ืนที่และ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่เสื่อมโทรมลงไปจนไม่สามารถฟ้ืนตัวได้อีก พ้ืนที่ธรรมชาติที่มีแนวโน้มที่จะ
เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เมื่อจัดให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น แหล่ง
ปะการัง สัตว์ทะเลหายาก บริเวณที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตของสัตว์นํ้า ฯลฯ ควรที่จะมีการจํากัด
จํานวนนักท่องเที่ยว และการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์รักษาในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว 
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2.1.3.2 ปัจจัยเก่ียวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ควรส่งเสริมนอกจากมุ่ง
ให้นักท่องเท่ียวได้รับความเพลิดเพลิน พึงพอใจและใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้ว ควรเป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเรียนรู้กับธรรมชาติโดยผ่านทางโปรมแกรมสื่อความหมายธรรมชาติ
รูปแบบต่าง ๆ กล่าวคือ เป็นกิจกรรมที่กระทําในพ้ืนที่ธรรมชาติ มีการจํากัดจํานวนนักท่องเท่ียวต่อ
กลุ่มกิจกรรม เพ่ือไม่สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติ กิจกรรมเสริมดังกล่าวอาจจัดกลุ่มได้
เป็นกลุ่มกิจกรรมท่องเท่ียวที่เน้นการใกล้ชิดช่ืนชมธรรมชาติ(Appreciative Recreational 
Activities) และกลุ่มกิจกรรมท่องเที่ยวที่เน้นการผจญภัยต่ืนเต้นท้าทายกับธรรมชาติ (Adventurous 
Recreational Activities) โดยสามารถแบ่งกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลได้ 2 กิจกรรมดังน้ี 

(1) กิจกรรมดํานํ้าชมปะการังนํ้าต้ืน (Snorkel Skin Diving)  เป็นกิจกรรมที่ให้
ความเพลิดเพลินและใกล้ชิดกับธรรมชาติใต้ทะเลที่มีสีสันสวยงาม นักท่องเที่ยวทีโอกาสท่ีจะได้เรียนรู้
เกี่ยวกับพืชและสัตว์ใต้นํ้า โดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมีเพียงหน้ากาก (Snorkel) บริเวณที่ควรจัด
กิจกรรมประเภทน้ีจะต้องเป็นนํ้าต้ืนที่มีความลึกไม่เกิน 0.9 เมตร เป็นแหล่งของปะการังหลายชนิดที่
ยังอุดมสมบูรณ์และสวยงาม มีพืชและสัตว์ใต้นํ้าประเภทอ่ืน ๆ ประกอบกระแสนํ้าไม่รุนแรง และน้ําใส
สะอาด ควรจัดให้มีการทําเส้นทางดํานํ้าใต้ทะเล (Undersea Self – Guided Trail) และมีคู่มือศึกษา
ทรัพยากรใต้ทะเลให้แก่นักท่องเที่ยว  

(2) กิจกรรมดํานํ้าลึก (Scuba Diving)  เป็นกิจกรรมที่ให้ความเพลิดเพลินและ
ใกล้ชิดกับธรรมชาติใต้ทะเลที่มีสีสันสวย งามเช่นเดียวกับกิจกรรมดํานํ้าต้ืน กิจกรรมดํานํ้าลึกน้ีนักดํา
นํ้าต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ บริเวณที่ควรจัดกิจกรรมดํานํ้าเพ่ือนันทนาการควรมีความลึกประมาณไม่
เกิน 30 เมตร เป็นแหล่งของปะการังหลายชนิดที่ยังอุดมสมบูรณ์และสวยงาม โดยมีพืชและสัตว์ใต้
ทะเลประเภทอ่ืนๆ เป็นส่วนประกอบ กระแสนํ้าไม่รุนแรงและนํ้าใสสะอาด ควรจัดให้มีการทําเส้นทาง
ดํานํ้าใต้ทะเล (Undersea Self – Guided Trail) และมีคู่มือศึกษาทรัพยากรใต้ทะเลให้แก่
นักท่องเที่ยวสิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงคือ การจัดกิจกรรมลักษณะเดียวกันกับกิจกรรมดํานํ้าต้ืนแต่ควร
เน้นเกี่ยวกับความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญ 

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 

 

Kotler (2000, p. 14) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดไว้ว่าเป็นกลุ่มของ
เครื่องมือทางการตลาดที่องค์กรใช้ในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดกลุ่มเป้าหมาย 

เสรีวงษ์มณฑา (2542, น.17) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix หรือ 4Ps) ไว้ว่าส่วนประสมทางการตลาดหมายถึงตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้
ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายหรือเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ร่วมกันเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ทางการติดต่อสื่อสารขององค์การ 

ดังน้ันจึงสรุปได้ว่าส่วนประสมทางการตลาด คือเคร่ืองมือทางการตลาด ที่บริษัทกําหนด
ขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยประกอบด้วยเคร่ืองมือ
ทางการตลาดดังต่อไปน้ี 
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2.2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) 

ผลิตภัณฑ์ (Product)หมายถึงทุกสิ่งที่นักการตลาดนํามาเสนอกับตลาดเพ่ือเรียกร้อง
ความสนใจเพื่อการได้กรรมสิทธ์ิ หรือเพ่ือการอุปโภคบริโภค ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดได้ (Kotler, 1997,p.430) ดังน้ันผลิตภัณฑ์ต้องมีประโยชน์และมีคุณค่าในสายตาของลูกค้าจึง
จะมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของสถาบันสอนดํานํ้า คือโปรแกรมการสอนดํานํ้า
ลึก ซึ่งองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ควรจะมีดังต่อไปนี้ 

 2.2.1.1 คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality) คุณภาพเป็นการวัด
มาตรฐานของระบบการสอน เกณฑ์ในการวัดคุณภาพถือหลักความพึงพอใจของลูกค้าและคุณภาพที่
เหนือกว่าคู่แข่งขันถ้าระบบการสอนคุณภาพต่ําผู้เรียนจะไม่มีการบอกต่อ หรือแนะนําให้บุคคลอ่ืน 
นักการตลาดต้องพิจารณาว่าสินค้าควรมีคุณภาพระดับใดจึงจะเป็นที่พอใจของผู้บริโภครวมทั้ง
คุณภาพสินค้าต้องสม่ําเสมอและมีมาตรฐานเพ่ือที่จะสร้างการยอมรับ 

 2.2.1.2 ตราสินค้าช่ือเสียงของผู้ขายหรือตราสินค้า (Brand) หมายถึงช่ือคํา
สัญลักษณ์การออกแบบหรือส่วนประสมของสิ่งดังกล่าวเพ่ือระบุถึงสินค้าและบริการของผู้ขายรายใด
รายหน่ึงหรือกลุ่มของผู้ขายเพ่ือแสดงถึงลักษณะที่แตกต่างจากคู่แข่งซึ่งในที่น้ี หมายถึง ช่ือเสียงของ
สถาบันสอนดํานํ้า 

 2.2.1.3 การบริการลูกค้า ( Customer Services)เป็นองค์ประกอบอย่าง
หน่ึงที่ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า ซึ่งการบริการลูกค้าสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งกับตัวสินค้า และ
บริการ เช่น บริการหลังการขาย ในกรณีที่มีลูกค้าได้ทําการเรียนจบคอร์สแล้ว อาจจะมีการให้มา 
Refresh การดํานํ้าฟรี หรือบริการให้คําแนะนําก่อนซื้อคือ มีการให้คําปรึกษา หรือวิธีการเตรียมตัว
ก่อนเรียนดํานํ้า  เน่ืองจากคู่แข่งขันสามารถลอกเลียนแบบในองค์ประกอบพ้ืนฐานของสินค้าได้อย่าง
รวดเร็ว ดังน้ันกุญแจสําคัญที่จะทําให้ได้เปรียบในการแข่งขัน คือ การบริการ ซึ่งจะสามารถสร้าง
เอกลักษณ์ และมูลค่าของตราสินค้าให้สูงข้ึนได้ โดยการบริการที่ดีจะสะท้อนถึงคุณค่าที่ลูกค้าได้รับ 
และยังเป็นการให้สิ่งที่ลูกค้าต้องการด้วย (ณัฐมาศ ลือเวศย์วณิช ,2550 ,น.24) 

 2.2.1.4 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product Safety)ความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสําคัญที่ธุรกิจต้องเผชิญและยังเป็นปัญหาทางจริยธรรมทั้งทางธุรกิจและผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยทําให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายเกิดภาระจากผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสมรรถภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่ทําให้เกิดการทํางานหรือเป็นอันตรายสําหรับผู้ผลิตที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

 2.2.1.5 คุณค่าผลิตภัณฑ์ (Product Value) เป็นลักษณะผลตอบแทนที่
ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งผู้บริโภคต้องเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าที่เกิดจากความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์ที่สูงกว่าต้นทุนหรือราคาที่จ่ายไป 
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2.2.2 ราคา (Price) 

ราคา (Price)หมายถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน  ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า
ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์น้ันถ้า
คุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อดังน้ันผู้กําหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้องคํานึงถึง2 สิ่ง คือ
อย่างแรกคุณค่าที่รับรู้ (Perceived Value) ในสายตาตาของลูกค้าซึ่งต้องพิจารณาการยอมรับของ
ลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์น้ันและอย่างที่สอง คือต้นทุนสินค้าและ
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 

2.2.3 การจัดจําหน่าย (Place หรือ Distribution)  

การจัดจําหน่าย (Place หรือ Distribution) เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมในการนําเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์
ของบริการที่นําเสนอ  ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านทําเลท่ีต้ัง(Location) และช่องทางในการนําเสนอ
บริการ (Channels)  

 2.2.3.1 ช่องทางการจัดจําหน่าย(Channel of Distribution หรือ 
Distribution Channel) โดยพิจารณาว่าจะใช้ช่องทางใด เช่น อาจใช้การขายทางอินเตอร์เน็ต มีหน้า
ร้าน ขายผ่านตัวแทน เป็นต้น  

 2.2.3.2 ทําเลท่ีต้ัง(Location) ซึ่งจะพิจารณาจากความสะดวกและปริมาณ
ของลูกค้าดังนั้นต้องพิจารณาว่าสถานที่ต้ังของสถานบันสอนดํานํ้าให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
หรือไม่รูปแบบพฤติกรรมของการใช้ชีวิตประจําวันของผู้บริโภคเป็นอย่างไรเราควรจําหน่ายที่ใด จึงจะ
ให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายอย่างเต็มที่ ในด้านการเดินทางคมนาคมที่สะดวกและ
สภาพแวดล้อมที่ดี 

2.2.4 การส่งเสริมการตลาด (PROMOTION) 

การส่งเสริมการตลาด (PROMOTION) เป็นเครื่องมือหน่ึงที่มีความสําคัญในการ
ติดต่อสื่อสารให้ผู้ ใ ช้บริการ  โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรม  การใช้บริการและเป็นกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ 

 2.2.4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นรูปแบบการเสนอขาย ความคิด สินค้า
หรือบริการ โดยไม่ใช้พนักงานขาย และต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์รายการ การโฆษณาจึงมี
ลักษณะเฉพาะ คือ เป็นการเสนอขายสินค้า บริการ หรือความคิดโดยการใช้สื่อ และต้องการจ่ายเงิน
ค่าสื่อโดยผู้อุปถัมภ์รายการ 

 2.2.4.2 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมระยะสั้นที่
ใช้ส่งเสริมการขายที่นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขายและการประชามสัมพันธ์
ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ การทดลองใช้ หรือการซื้อของลูกค้าขั้นสุดท้ายหรือบุคคลอ่ืนในช่องทาง
การจัดจําหน่ายแต่ละระดับ" หรืออาจหมายถึง "กิจกรรมระยะสั้นซึ่งใช้ช่วยและเสริมการขายโดยใช้
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พนักงานและการโฆษณา" การส่งเสริมการขายอาจใช้ร่วมกับการโฆษณา หรือการขายโดยพนักงาน
ขาย 

2.2.4.3 การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public 
Relation) "การให้ข่าว เป็นการส่งเสริมการขายโดยไม่ใช้บุคคลโดยไม่มีการจ่ายเงินจากองค์กรที่ได้รับ
ผลประโยชน์จากการให้ข่าวน้ัน" การประชาสัมพันธ์หมายถึง "การติดต่อสื่อสารกับกลุ่มที่เป็นลูกค้า
และไม่ใช้ลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย ประชาชนท่ัวไป พนักงานในองค์กร ผู้ถือหุ้น และหน่วยราชการ หรือ
อาจหมายถึง "ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองค์กรหน่ึงเพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ให้เกิดกับ
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง" การให้ข่าวจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ 

2.2.5 ด้านบุคคล(People) หรือพนักงาน (Employee)  

บุคคล(People) หรือพนักงาน (Employee) ต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม  การ
จูงใจ  เพ่ือ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความ สัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ มี
ทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ ใ ช้บริการ มีความคิดริเริ่ม  มีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร 

2.2.6 ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) 

การสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
เป็นการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทาง
ด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกาย
สะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่
ลูกค้าควรได้รับ 

2.2.7 ด้านกระบวนการ (Process) 

กระบวนการเพ่ือจัดส่งบริการให้กับลูกค้า เพ่ือให้เกิดความแตกต่าง สร้างความพึงพอใจ
และเกิดความประทับใจ เป็นข้ันตอนหรือกระบวนการในการให้บริการ ระเบียบ รวมท้ังวิธีการทํางาน
ซึ่งเก่ียวข้องกับการสร้างและการนําเสนอบริการให้กับลูกค้า เช่น การตัดสินใจในเร่ืองนโยบายที่
เก่ียวกับลูกค้าและบุคลากรขององค์กร 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจ 
 

การตัดสินใจ (Decision Making) เป็นกระบวนการคิดโดยใช้เหตุผลในการเลือกสิ่งใดสิ่ง
หน่ึงจากหลายทางเลือกที่มีอยู่เพ่ือให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุดและตอบสนองความต้องการของตนเองให้
มากที่สุดโดยมีผู้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ดังน้ี 
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ชีฟแมนและคานุค (Schiffman&Kanuk, 1994, p.659) กระบวนการตัดสินใจซื้อ
หมายถึงข้ันตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกข้ึนไปซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคจะพิจารณาใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดใจทั้งด้านจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพการ
ซื้อเป็นกิจกรรมด้านจิตใจและทางกายภาพซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหน่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีทาให้เกิด
การซื้อและเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอ่ืนกระบวนการตัดสินใจ 

อดุลย์จาตุรงคกุล (2543) ได้กล่าวไว้ว่ากระบวนการตัดสินใจซื้อประกอบด้วยขั้นตอน
ต่างๆ 5 ขั้นตอนอันจะนําไปสู่การตัดสินใจซื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

 

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค  

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมีขั้นตอนดังน้ี 

1. การยอมรับปัญหา (problem recognition) หมายถึง สภาวะที่
ผู้บริโภครู้ชัดว่า ความปรารถนาของเขากับความเป็นจริงที่ดํารงอยู่แตกต่างจากความต้องการเช่น 
ผู้บริโภคท่ีเป็นเจ้าของรถยนต์คันหนึ่ง เพ่ือขับขี่ออกไปทํางาน แต่ในหนึ่งสัปดาห์ต้องทําการเข็นเพ่ือให้
เคร่ืองยนต์ทํางานถึงห้าวัน ผู้บริโภคคนน้ันย่อมรู้ความแตกต่างเกิดขึ้น น่ันคือการยอมรับปัญหานั่นเอง 

2. การเสาะแสวงหาสารสนเทศ (information search) สารสนเทศ
เก่ียวกับวิธีแก้ปัญหาที่ผู้บริโภคเสาะแสวงหาก็คือ ส่วนประสมการตลาดที่นักการตลาดจํานวนมากมาย
จากหลายบริษัทพัฒนาออกมาเสนอน่ันเอง ส่วนประสมการตลาดเหล่าน้ี ผู้บริโภคจะไปแสวงหามา
จากสี่แหล่งด้วยกันคือแหล่งบุคคล แหล่งการค้า แหล่งสาธารณะ และแหล่งประสบการณ์ ผลจากการ
เสาะแสวงหาสารสนเทศ จะทําให้ผู้บริโภคได้รับส่วนประสมการตลาดมาจํานวนหน่ึง ส่วนประสม
การตลาดเหล่าน้ีจะถูกวิเคราะห์และพัฒนาขึ้นเป็นทางเลือกสําหรับผู้บริโภคน้ัน ๆ แล้วจึงประเมิน
ทางเลือกต่อไป 
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3. การประเมินทางเลือก (alternatives evaluation) ผู้บริโภคจะ
กําหนดเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นมา เพ่ือวัดและเปรียบเทียบคุณค่าของส่วนประสมการตลาดที่จัดเก็บรวบรวม
มาน้ัน เกณฑ์เหล่าน้ีได้แก่รายละเอียดของส่วนประสมการตลาดที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์
น่ันเอง 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) ในข้ันตอนการประเมินผล
ทางเลือกที่แล้วมา ผู้บริโภคได้เรียงลําดับคะแนนของทางเลือกต่าง ๆ ไว้แล้ว ความต้ังใจซื้อก็เกิดขึ้น
แล้ว พอมาถึงการตัดสินใจซื้อ จะเป็นการเลือกเอาทางใดทางเลือกหน่ึงจากหลาย ๆ ทางเลือกน้ัน 
โดยทั่วไปผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราที่ผ่านเกณฑ์มาด้วยคะแนนดีที่สุด 

5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ (post purchase behavior) หลังจากการที่
ได้ซื้อผลิตภัณฑ์มา และได้บริโภคแล้ว ผู้บริโภคจะเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์น้ันสามารถแก้ปัญหาได้จริง
หรือไม่ สร้างความพอใจให้มากน้อยเพียงใดเมื่อลูกค้าได้รับความพอใจหรือพอใจมากจากการได้
บริโภคผลิตภัณฑ์ เช่น ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทมากขึ้นซื้อผลิตภัณฑ์ซ้ําอีกเมื่อบริษัทออกผลิตภัณฑ์
ใหม่กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ไปในทางบวก เป็นต้น 

ในกรณีผู้บริโภคได้รับความไม่พอใจจากการได้บริโภคผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคอาจเก็บงํา
ความรู้สึกไม่พอใจน้ันเอาไว้เงียบ ๆ ก็ได้ หรืออาจมีปฏิกิริยาตอบโต้ก็ได้ เป้าหมายของการตอบโต้อาจ
เป็นตัวผลิตภัณฑ์หรือผู้ขายก็ได้ 

 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

2.4.1 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค   
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นระบบท่ีเกิดข้ึนจากสิ่งเร้า หรือสิ่งกระตุ้น(Stimulus) ให้

เกิดความต้องการ (Need) ในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ มีอิทธิพลอิทธิพลทําให้เกิดการตอบสนอง 
(Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s   purchase decision) โดยสามารถ
เรียกว่าโมเดลที่ใช้อธิบายระบบน้ีได้อีกลักษณะว่า S-R Theory ประกอบด้วย 3 ส่วนสําคัญ ได้แก่ 

2.4.1.1 สิ่งกระตุ้น (Stimulus) ทั้งภายในและภายนอก นักการตลาดจะสนใจ 
เน้นการสร้างสิ่งกระตุ้นทางการตลาดซึ่งควบคุมได้ และ สิ่งกระตุ้นอ่ืนที่ควบคุมไม่ได้ 

2.4.1.2 ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s black box) เปรียบเสมือนกล่อง
ดํา (Black box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถทราบได้ ต้องพยายามค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ 
ที่ได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู้ซื้อ และกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ 

2.4.1.3 การตอบสนอง (Buyer’s Response) การตอบสนองหรือการตัดสินใจ
ซื้อของผู้ซื้อหรือ ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ  

2.4.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค 
2.4.2.1 ปัจจัยทางวัฒนธรรม เป็นปัจจัยข้ันพ้ืนฐานที่สุดในการกําหนดความ

ต้องการและพฤติกรรมของ มนุษย์ เช่น การศึกษา ความเช่ือ ยังรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ที่ได้รับการ
ยอมรับภายในสังคมใดสังคมหน่ึงโดยเฉพาะลักษณะช้ันทางสังคม 
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วัฒนธรรมย่อยหรือวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม จะเกิดข้ึนจากวัฒนธรรมของบุคคล
บางกลุ่มซึ่งได้รับการยอมรับจากสมาชิกในกลุ่มสําหรับสินค้าและบริการบางอย่างที่ เจาะจง
กลุ่มเป้าหมาย 

ช้ันทางสังคม หมายถึงคนจํานวนหนึ่งที่มีรายได้ อาชีพ การศึกษา หรือชาติ
ตระกูลอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างเหมือนกัน ซึ่งกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค จะเกิด
จากระดับช้ันสังคมของบุคคลน้ัน เพ่ือสร้างการยอมรับจากระดับช้ันในสังคมน้ันๆ 

2.4.2.2 ปัจจัยด้านสังคมเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซ้อ ซึ่ง ประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผู้ซื้อ 

กลุ่มอ้างอิง คือกลุ่มบุคคลที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลท้ัง
ทางตรงและทางอ้อมซึ่งประกอบด้วยกลุ่มปฐมภูมิเช่นครอบครัวเพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงานซึ่งเป็นกลุ่ม
บุคคลที่มีการติดต่ออย่างใกล้ชิด และกลุ่มทุติยภูมิเช่นศาสนาหรือบุคคลที่เป็นตัวแทนของสินค้าและ
บริการซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคม 

ครอบครัวมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคจึงจะต้อง
ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว ว่าบุคคลใดที่มีอํานาจในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการใน
ครอบครัว 

บทบาททางสถานะ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม
เช่น คนหน่ึงอาจจะมีบทเป็นผุ้นําครอบครัว และเป็นพนังงานของกลุ่มองค์กรและสถาบันต่างๆ  

2.4.2.3 ปัจจัยส่วนบุคคลการตัดสินใจของผู้ซื้อมักได้รับอิทธิพลจากคุณสมบัติ
ส่วนบุคคลต่าง ๆ เช่น อายุ อาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบการดําเนินชีวิต วัฏจักร
ชีวิตครอบครัว 

อายุ การท่ีมีอายุแตกต่างกันย่อมจะมีความต้องการสินค้าและบริการท่ี
แตกต่างกันเช่นกลุ่มวัยรุ่นมักชอบใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งแปลกใหม่สินค้าและบริการที่เป็นแฟช่ัน 

ชีวิตครอบครัวเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความต้องการทางด้านทัศนคติและ
ค่านิยมของบุคคลทําให้เกิดความต้องการในตัวสินค้าและบริการและพฤติกรรมซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
ที่แตกต่างกัน 

อาชีพ ต้องทําการศึกษาว่ากลุ่มบุคคลในอาชีพใดให้ความสนใจกับสินค้าและ
บริการใดมากที่สุดเพ่ือที่จะจัดกิจกรรมทางการตลาดให้ตอบสนองความต้องการให้เหมาะสม 

รายได้ของแต่ละบุคคลจะทบต่อสินค้าและบริการที่เขาตัดสินใจบริโภค 
ประกอบด้วยรายได้การออมทรัพย์อํานาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน เพ่ือดูว่ารายได้
ระดับใด มีความพึงพอใจที่จะใช้จ่ายเท่าใด 

ระดับการศึกษาผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคสินค้าและบริโภคท่ีมี
คุณภาพดีมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาตํ่า 

รูปแบบการดํารงชีวิตคือกิจกรรมความสนใจ และความคิดเห็น ฉะน้ัน 
รูปแบบการดํารงชีวิตข้ึนอยู่กับวัฒนธรรมช้ันของสังคมและกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออกมา 
และส่งผลต่อรูปแบบการดําเนินชีวิต 
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2.4.2.4 ปัจจัยด้านจิตวิทยา 
การจูงใจเป็นสิ่งที่ เกิดภายในตัวบุคคลแต่อาจจะถูกกระทบจากปัจจัย

ภายนอกเช่นสิ่งกระตุ้นที่ทางการตลาดใช้เคร่ืองมือทางการตลาดเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความต้องการ 
การรับรู้เป็นกระบวนการของแต่ละบุคคลซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในเช่นความ

เช่ือประสบการณ์ความต้องการและอารมณ์ส่วนปัจจัยภายนอกคือสิ่งกระตุ้นของประสาทสัมผัสทั้งห้า 
การเรียนรู้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความโน้มเอียงของ

พฤติกรรมจากประสบการณ์ที่ผ่านมา 
ความเช่ือและทัศนคติเป็นความคิดที่บุคคลยึดถือเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงซึ่งเป็น

ผลมาจากประสบการณ์ในอดีตซึ่งบางความเช่ือเป็นความเช่ือในด้านลบจึงต้องมีการรณรงค์เพ่ือแก้ไข
ความเช่ือที่ผิดพลาดนั้น 

บุคลิกภาพเป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงเป็นสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อความเช่ือ 

แนวความคิดของตนเองหมายถึงความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเองหรือ
ความคิดที่บุคคลอ่ืนมีความคิดเห็นต่อตน 

สรุปได้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคน้ันได้แก่ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
ปัจจัยด้านสังคมปัจจัยด้านส่วนบุคคลและปัจจัยด้านจิตวิทยาซึ่งผู้บริโภคได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ดังกล่าวทําให้เกิดการตัดสินใจซื้อในผลิตภัณฑ์ที่ผู้จําหน่ายพยายามช้ีช่องทางให้เกิดการซื้อ 

 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร์ 
 

ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วน
ตลาดลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่สําคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรท่ีช่วยกําหนด
ตลาดเป้าหมายข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ที่สําคัญมีดังต่อไปนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538, น.53-55) 

2.5.1 อายุ (Age) เน่ืองจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันนักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่
แตกต่างของส่วนตลาดนักการตลาดได้ค้นหาความต้องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) 
โดยมุ่งความสําคัญที่ตลาดอายุส่วนน้ัน 

2.5.2 เพศ (Sex) เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่สําคัญนักการตลาดต้องศึกษาตัว
แปรน้ีอย่างรอบคอบเพราะในปัจจุบันน้ีตัวแปรด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคการ
เปลี่ยนแปลง เช่นสตรีที่ทํางานมีมากขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อการทํางานของสินค้ากลุ่มน้ีมากผู้หญิงที่
ทํางานไม่มีเวลาดูโทรทัศน์ไม่มีเวลาไปเลือกซื้อสินค้าหรือฟังวิทยุผู้โฆษณาอาจใช้นิตยสารเพ่ือเข้าถึง
ตลาดกลุ่มน้ีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงคือผู้ชายไปเลือกซื้อสินค้าที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแทน 

2.5.3 ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปัจจุบันลักษณะครอบครัว
เป็นเป้าหมายที่สําคัญในส่วนที่เก่ียวกับหน่วยผู้บริโภคนักการตลาดจะสนใจจํานวนและลักษณะของ
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บุคคลในครัวเรือนที่ใช้สินค้าใดสินค้าหน่ึง รวมทั้งรูปแบบการดําเนินชีวิตของครัวเรือน เช่น ถ้า
ครอบครัวเด่ียว มีลักษณะการเลือกสินค้าลักษณะใด เป็นต้น  

2.5.4 รายได้การศึกษาและอาชีพ (Income Education And Occupation) เป็นตัว
แปรท่ีสําคัญในการกําหนดส่วนของตลาดโดยทั่วไป ปัจจุบันครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางและรายได้
ตํ่าจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ปัญหาสําคัญในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียวก็คือ
รายได้จะเป็นตัวช้ีการมีหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินค้าในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินค้าที่
แท้จริงอาจถือเกณฑ์รูปแบบการดํารงชีวิตรสนิยมค่านิยมอาชีพการศึกษา 

แม้ว่ารายได้จะเป็นตัวแปรที่ใช้บ่อยมากนักการตลาดจะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปร
ทางด้านประชากรศาสตร์หรืออ่ืนๆเพ่ือให้การกําหนดตลาดเป้าหมายได้ชัดเจนย่ิงขึ้นเช่นกลุ่มรายได้สูง
ที่มีอายุต่างๆถือว่าใช้เกณฑ์รายได้ร่วมกับเกณฑ์อายุ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้กันมากข้ึนเกณฑ์รายได้
อาจจะเก่ียวข้องกับอายุและอาชีพร่วมกันเช่นกลุ่มผู้บริหารธุรกิจรุ่นใหม่ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลสูง
การศึกษาอาชีพและรายได้มีแนวโน้มความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลใน
แต่ละระดับจะสามารถผลิตในราคาสูงและส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีการศึกษาสูงด้วยบุคคลท่ีมีการศึกษา
ตํ่าโอกาสที่จะหางานระดับสูงยากจึงทําให้มีรายได้ตํ่าเน่ืองจากความสัมพันธ์ระหว่าง3 ลักษณะคือ
รายได้การศึกษาและอาชีพอดุลย์ จาตุรงคกุล(2541, น.38-39) กล่าวว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์
รวมถึงอายุเพศวงจรชีวิตของครอบครัวการศึกษา และรายได้เป็นต้นลักษณะดังกล่าวมีความสําคัญต่อ
นักการตลาดเพราะเก่ียวพันกับอุปสงค์ (Demand) ในตัวสินค้าทั้งหลายการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรศาสตร์ช้ีให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม่และตลาดอื่นก็จะหมดไปหรือลดความสําคัญลง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่สําคัญดังน้ี 

อายุนักการตลาดต้องคํานึงถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงของอายุประชากร 
เพศเน่ืองจากจํานวนสตรี (สมรสหรือโสด) ที่ทํางานนอกบ้านเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ

นักการตลาดต้องคํานึงว่าปัจจุบันสตรีเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ซึ่งที่แล้วมาผู้ชายเป็นผู้ตัดสินใจซื้อนอกจากน้ัน
บทบาทของสตรีและบุรุษบางส่วนที่ซ้ํากัน 

วงจรชีวิตของครอบครัวขั้นตอนแต่ละขั้นของวงจรชีวิตของครอบครัวเป็น
ตัวกําหนดที่สําคัญของพฤติกรรม 

การศึกษาและรายได้การศึกษามีอิทธิพลต่อรายได้เป็นอย่างมากการรู้ว่าอะไรเกิด
ขึ้นกับการศึกษาและรายได้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะแบบแผนการใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายได้ที่คนมี 
 
2.6 บทความวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนดํานํ้าลึก 
(Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในครั้งน้ีผู้วิจัยทําการศึกษา
ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องโดยสามารถแบ่งเป็นประเด็นปัจจัยในด้านต่างๆได้ดังต่อไปนี้ 
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2.6.1 ปัจจัยด้านการตลาด 
2.6.1.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

ในด้านผลิตภัณฑ์ มีงานวิจัยของธีระพันธ์ ชนาพรรณ (2548) ได้ทําการศึกษา การ
จัดการการสื่อสารของคณะนิเทศศาสตร์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 1” ผลการวิจัยพบว่า  ภาพรวมองค์ประกอบของคณะนิเทศที่มีผลต่อการตัดสินใจ
มากที่สุด คือ ช่ือเสียงของคณะนิเทศน์ศาสตร์ รองลงมา คือ ความพร้อม และมาตรฐานของอุปกรณ์
การเรียนการสอนของคณะนิเทศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะนันท์ ไกลกล่อม (2552)ที่
ทําการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์โรงเรียน
อินเทอร์เน็ต และการออกแบบ โดยปัจจัยเรื่องผลิตภัณฑ์ จะเน้นเรื่อง หลักสูตรการสอน พบว่า 
ช่ือเสียงของสถาบันส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนมากท่ีสุด รองลงมาคือ หลักสูตรได้มาตรฐานผ่านการ
ควบคุมภายใต้มาตรฐานการดํานํ้าสากล รวมท้ัง หลักสูตรสามารถนําไปใช้จริงได้ 

 จะเห็นว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกเรียนในสถาบันต่างๆ น้ัน เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เน้นไปเรื่องช่ือเสียงของสถาบันว่าเป็นที่ยอมรับรู้จัก รวมทั้งสถาบันน้ันมี
มาตรฐานและได้รับการรับรองจากแหล่งที่น่าเช่ือถือ 

2.6.1.2 ปัจจัยด้านราคา (Price)  

  ในด้านปัจจัยด้านราคา มีงานวิจัยของปิยะนันท์ ไกลกล่อม (2552)ที่ทําการศึกษา
เก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์โรงเรียนอินเทอร์เน็ต 
และการออกแบบ พบว่า ปัจจัยด้านราคาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์
โรงเรียนอินเทอร์เน็ต และการออกแบบคือเรื่องของค่าอบรมที่เหมาะสม และระยะเวลาในการชําระ
เงินมีความเหมาะสม  กล่าวคือไม่เน้นในเร่ืองราคาถูก แต่เน้นเรื่องราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ
ของสินค้าหรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุญ ถนิมมาลย์ และกรกซ เดชส่งจรัส (2550) ที่
ศึกษาแนวโน้มธุรกิจเช่าอุปกรณ์ และบริการเก่ียวกับการดํานํ้าบริเวณเขาหลัก จังหวัดพังงา พบว่า 
ลูกค้าส่วนใหญ่เน้นคุณภาพการบริการเป็นหลัก ราคาจึงสูงกว่าที่อ่ืนซึ่งไม่ได้ส่งผลต่อการซื้อ ถ้าทําให้
ลูกค้ารู้สึกว่าร้านเน้นไปที่คุณภาพของการบริการ เป็นต้น จะเห็นว่าแม้ว่าราคาจะเป็นปัจจัยหน่ึงใน
การใช้เลือกตัดสินใจ แต่จําเป็นต้องอาศัยปัจจัยอ่ืนมาพิจารณาควบคู่ว่าเหมาะสมกับราคาหรือไม่ 

2.6.1.3 ปัจจัยช่องทางจัดจําหน่าย (Place) 

นิธินันท์ สมบูรณ์ (2551) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ ซึ่งผลการวิจัยกล่าวว่าปัจจัย
ด้านสถานที่ มีผลต่อการตัดสินใจเรียนระดับปานกลาง โดยมีตัวแปรที่มีผลมากที่สุด คือเรื่องความ
สะดวกในการเดินทาง และรองลงมา คือการต้ังอยู่ในย่านธุรกิจนอกจากน้ีพรพิมล ว่องสกุลชัย (2556) 
ได้ทําการศึกษา เร่ืองคุณภาพงานบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจโรงเรียนสอนทําเบเกอร่ี 
กล่าวถึงเร่ืองปัจจัยด้านสถานที่ว่า สิ่งที่สามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาเรียนในโรงเรียนสอนทําเบเกอร่ี 
คือสถานที่เรียนอยู่ใกล้รถไฟฟ้า หรือเรียกอีกอย่างว่าสามารถเดินทางได้สะดวก 
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2.6.1.4 ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

งานวิจัยของ อรุญ ถนิมมาลย์ และกรกซ เดชส่งจรัส (ปี 2550) ศึกษาเรื่อง
แนวโน้มธุรกิจเช่าอุปกรณ์ และบริการเกี่ยวกับการดํานํ้าบริเวณเขาหลัก จังหวัดพังงา กล่าวถึงเรื่อง
การส่งเสริมการตลาดว่า สื่อการตลาดที่มีผลต่อการเลือกร้านเช่าอุปกรณ์ คือ การบอกเล่าปากต่อปาก 
(viral marketing ) และ สื่อการตลาดผ่านทางอินเตอร์เน็ต ส่วนการสื่อสารด้านอ่ืน เช่น โทรทัศน์ 
นิตยสาร โบชัวร์ มีผลต่อการตัดสินใจแค่เฉพาะคนบางกลุ่มเท่าน้ัน 

นอกจากน้ีงานวิจัยของศรสวรรค์เจริญชัยวงษ์ (2554)ศึกษาเรื่องแนวทางการ
พัฒนาการให้บริการของสถาบันสอนภาษาต่างประเทศในเขตอําเภอกะทู้จังหวัดภูเก็ตได้กล่าวถึงเรื่อง
การส่งเสริมการตลาดว่า เรื่องการให้ส่วนลดทางการเรียนถือได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการเลือกเรียน 
รวมทั้งควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้หลากหลายรูปแบบและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
เช่นการแนะนาให้รู้จักโรงเรียนจากบุคคลที่เคยใช้บริการแล้วประสบความสําเร็จในด้านการเรียน 
เพ่ือให้เกิดการโฆษณาที่น่าเช่ือถือ 

2.6.1.5 ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee)  

งานวิจัยเรื่องคุณภาพงานบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจโรงเรียนสอน
ทําเบเกอร่ี ของพรพิมล ว่องสกุลชัย (2556) กล่าวถึงเร่ืองปัจจัยด้านบุคคลว่า สิ่งที่ควรมีเพ่ือให้ลูกค้า
ให้เข้ามาเรียนในโรงเรียนสอนทําเบเกอรี่ คือ การมีพนักงานที่มีทักษะและความเช่ียวชาญในการ
ให้บริการ รองลงมาคือ พนักงานสามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย นอกจากน้ียังมีงานวิจัยของ
กิติยา จันทร์สว่าง(2555) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการนําเที่ยวต่างประเทศของ
นักท่องเท่ียวชาวไทย พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ กล่าวคือผู้ที่พึง
พอใจต่อบุคลากร มีแนวโน้มสูงที่จะตัดสินใจเลือกใช้บริการท่องเที่ยวน้ันๆ โดยปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด 
คือ การที่พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพ 

2.6.1.6 ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  

นิธินันท์ สมบูรณ์ (2551) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ พบว่าปัจจัยด้านกายภาพ มีผล
ต่อการตัดสินใจเรียนระดับมาก โดยมีตัวแปรที่มีผลมากที่สุด คือ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
สอน รองมา คือ เร่ืองสถานที่รับรองลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอรุญ ถนิมมาลย์ และกรกซ 
เดชส่งจรัส (2550) พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดบริการสื่อความรู้ คือมีการจัดทําเอกสารข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ดี และมีอุปกรณ์ เช่นรูปภาพสัตว์นํ้าต่างๆ ประกอบ เป็นต้น 

2.6.1.7 ด้านกระบวนการ (Process)  

งานวิจัยของ อรุญ ถนิมมาลย์ และกรกซ เดชส่งจรัส (ปี 2550) ศึกษาแนวโน้ม
ธุรกิจเช่าอุปกรณ์ และบริการเก่ียวกับการดํานํ้าบริเวณเขาหลัก จังหวัดพังงา กล่าวถึงเรื่อง
กระบวนการ ว่าปัจจัยด้านความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญ ซึ่งตัวแปรที่สําคัญ จะเป็นเรื่องมีการจัด
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยใต้นํ้า นอกจากน้ี งานวิจัยของนิธินันท์ 
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สมบูรณ์ (2551) ได้กล่าวถึงเร่ืองกระบวนการให้บริการว่าตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนมาก
ที่สุด คือ การให้บริการแบบเป็นกันเอง รองลงมา คือการแนะแนวและให้ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ  

จากงานวิจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท้ัง 7 ด้านข้างต้นจะเห็นว่าเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ หรือเลือกซื้อสินค้า ฉะน้ันจึงมีแนวโน้มที่ปัจจัยทั้ง 7Ps ส่งผลต่อการเลือก
เรียนสถาบันดํานํ้า 

2.6.2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

จากผลงานวิจัยของ ชุมพล พุ่มเมือง (2552) ที่มีการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากร
ผู้บริโภค ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคเบียร์ในเขตอําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า 

เพศที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกัน ทั้งด้านความถี่
ในการด่ืมเบียร์ และปริมาณท่ีด่ืมเบียร์ในแต่ละครั้งโดยมีลักษณะบรรจุภัณฑ์แบบขวดเล็กและกระป๋อง 
แต่ไม่มีความแตกต่างของพฤติกรรมด้านปริมาณท่ีซื้อเบียร์ในแต่ละครั้ง 

อายุที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกันด้านปริมาณที่ด่ืม
เบียร์ในแต่ละครั้ง และปริมาณท่ีซื้อเบียร์ในแต่ละครั้ง แต่ไม่มีความแตกต่างของพฤติกรรมด้านความถี่
ในการซื้อเบียร์ 

สถานภาพที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกันด้าน
ปริมาณเบียร์ที่ซื้อในแต่ละครั้งโดยลักษณะบรรจุภัณฑ์แบบขวดเล็กและกระป๋องเพียงด้านเดียว 

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกันด้าน
ความถี่ในการด่ืมเบียร์ ปริมาณท่ีด่ืมเบียร์ในแต่ละครั้งโดยลักษณะบรรจุภัณฑ์แบบขวดใหญ่ และ
ปริมาณท่ีซื้อเบียร์ในแต่ละครั้ง 

อาชีพที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างดันด้านความถี่ใน
การด่ืมเบียร์ ปริมาณที่ด่ืมเบียร์ในแต่ละคร้ังโดยลักษณะบรรจุภัณฑ์แบบขวดใหญ่ และปริมาณที่ซื้อ
เบียร์ในแต่ละครั้ง 

ระดับรายได้ที่แตกต่างกันพบว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกันทุก
ด้าน คือ ด้านความถี่ในการด่ืมเบียร์ ปริมาณท่ีด่ืมเบียร์ในแต่ละครั้ง และปริมาณท่ีซื้อในแต่ละครั้ง 

นอกจากน้ีงานวิจัยของ สุมณี พีรกิจ (2549) พบว่า การที่มีระดับการศึกษาที่แตกแต่ง
กันมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ต่างกัน โดยในเรื่องจํานวนคร้ังที่เดินทางไปต่างประเทศของผู้ที่มี
การศึกษามากกว่าระดับปริญญาตรี จะมีจํานวนคร้ังที่มีการผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้ง
ระดับรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อแรงจูงในท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน เช่น ผู้มีรายได้ตํ่ากว่า 30,000 
บาทต่อเดือน เหตุผลในท่องเที่ยว คือทําให้ได้ประสบการณ์แปลกใหม่ และให้รางวัลชีวิต ส่วนผู้ที่มี
รายได้ 40,000-50,000 บาทต่อเดือน เหตุผลในการท่องเที่ยว คือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ ฉะน้ันจะ
เห็นว่าปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ หรือใช้บริการสินค้า 

รวมท้ัง งานวิจัยของ ภัทรพร  สมเพชร (2550) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
เรียนในสถาบันสอนภาษาต่างประเทศในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าอาชีพ และรายได้ที่



19 
 

 

แตกต่างกันของผู้ปกครองส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในสถาบันสอนต่างประเทศที่แตกต่างกัน 
โดยผู้ปกครองที่มีอาชีพราชการ หมอ พนักงานบริษัท จะให้ความสําคัญเก่ียวกับบุคลากรเป็นอันดับ
แรก ส่วนผู้ปกครองที่มีอาชีพรับจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจจะให้ความสําคัญกับทําเลท่ีต้ังของสถาบัน
มากกว่า 

จากงานวิจัยข้างต้นจะเห็นว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ 
หรือเลือกซื้อที่แตกต่างกันตามรายได้ อาชีพ การศึกษา 

 

2.7 กรอบงานวิจัย 

 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1.เพศ 
2.อายุ 
3.ระดับการศึกษา     
4.อาชีพ 
5.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 
 
 
 
 
ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด 
1.ด้านผลิตภัณฑ์ 
2.ด้านราคา 
3.ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
4.ด้านการสื่อสารการตลาด 
5.ด้านพนักงานขาย 
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ 
7. ด้านกระบวนการ 
 
 
ภาพท่ี 2.2 กรอบงานวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันสอนดํานํ้าลึก (Scuba 
Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 

 

การตัดสินใจเลอืกเรียนสถาบัน
สอนดํานํ้า (Scuba Diving) 
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บทท่ี 3 

วิธีการวิจัย 
 

ในบทน้ีจะเป็นส่วนของวิธีการดําเนินวิจัย ซึ่งประกอบด้วยวิธีการวิจัย ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย สมมติฐาน ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทําและวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba 
Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผู้วิจัยได้กําหนดระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research Method) และใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล 

  

3.1 การกําหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 สําหรับประชากรท่ีใช้ในงานวิจัยน้ี คือประชากรที่เคยเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก 
(Scuba Diving) และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งถือได้ว่ามีประชากรมีขนาด
ใหญ่ไม่มาก และไม่สามารถทราบจํานวนที่แน่นอนได้ ผู้วิจัยจึงได้อ้างอิงสูตรของ W.G.cochranโดยมี
ขนาดตัวอย่างของประชากร ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ +/- 5 % 
สามารถคํานวณได้ดังน้ี 

 

 
 
โดยที่ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

  P= สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่ม 

  d= สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้   

 

เมื่อนําไปแทนค่าในสูตร โดยท่ีระดับความเช่ือมั่นที่กําหนดคือ 95 % ดังนั้น ค่า Z = 
1.96และค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณสัดส่วนประชากรท้ังหมดที่ยอมรับได้คือ 5% ดังน้ัน ค่า 
d = 0.05 

 

2

2

d

P)ZP(1
n
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1.96 0.5 0.5
0.05

 

384.16 
 

จากผลการคํานวณ จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (n) = 384.16 คนผู้วิจัยจึงได้กําหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งน้ีจํานวน 385คนเพ่ือให้ผลที่ได้มีความแม่นยําในการวิเคราะห์
สมติฐาน ในการวิจัยครั้งน้ีผู้ วิจัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือผู้วิจัยเลือกแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยจะ
คัดเลือกเฉพาะผู้ที่เคยเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) และอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 

3.2 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

 

ตัวแปรที่เก่ียวข้องในการวิจัยคร้ังนี้ จําแนกออกเป็นตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามดังน้ี 

ตัวแปรอิสระในงานวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล  : เพศอายุการศึกษาอาชีพรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ปัจจัยทางการตลาด  : ผลิตภัณฑ์ช่องทางการจัดจําหน่ายราคาการส่งเสริม
การตลาดพนักงานขาย ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการ 

ตัวแปรตาม 

การตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

3.3 สมมติฐานการวิจัย 

 

1. ปัจจัยด้านราคามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba 
Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. ปัจจัยด้านช่องทางจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํา
นํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจเลือกเรยีนสถาบันดํานํ้าลึก 
(Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํา
นํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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5. ปัจจัยด้านพนักงานขายมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลอืกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก 
(Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

6. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํา
นํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

7. ปัจจัยด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก 
(Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

8. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้า
ลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

3.4 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 

 

การวิจัยคร้ังน้ีได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จาก
การเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่างที่เคยเลือกเรียนสถาบัน
ดําน้ําลึก (Scuba Diving) และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวน 385 ตัวอย่าง 

 

3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ี คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างข้ึน เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยแบ่งออกเป็น 4ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบ้ืองต้น ประกอบด้วย 2 คําถามเพ่ือคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถามว่า
ผู้ที่อยู่ในประชากรท่ีกําลังศึกษานั้น อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือไม่ รวมท้ังเคย
มีประสบการณ์เลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึกหรือไม่ 

ส่วนที่ 2  ศึกษาพฤติกรรมของผู้ที่เรียนดํานํ้าลึกประกอบด้วยคําถาม 7 ข้อ เป็น
แบบสอบถามข้อมูลด้านการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมโดยให้เลือกหลายคําตอบ (Multiple 
choices) ลักษณะแบบปลายปิด ซึ่งในแต่ละข้อ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก
และทัศนคติต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก 
(Scuba Diving) โดยประกอบไปด้วยคําถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางด้านการตลาด ที่มีองค์ประกอบ
ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการ
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ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะกายภาพ และด้านกระบวนการ โดยข้อมูลส่วนน้ีผู้วิจัยได้
ใช้เคร่ืองมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ในงานวิจัย ซึ่งสามารถแบ่งระดับความคิดเห็น
ออกเป็น 6 ระดับดังน้ี 

  5 เท่ากับ เห็นด้วยมากที่สุด 

  4 เท่ากับ เห็นด้วยมาก  

  3 เท่ากับ  เห็นด้วยปานกลาง 

  2 เท่ากับเห็นด้วยปานกลาง 

  1 เท่ากับ  เห็นด้วยน้อยที่สุด  

  0 เท่ากับ  ไม่สามารถประเมินได้  

เกณฑ์การประเมิน ผู้วิจัยจะใช้หลักการแบ่งช่วงการแปลผลตามหลักของการแบ่งอันตร
ภาคช้ัน (Class interval) โดยแบ่งคะแนนที่สูงที่สุดเป็น 5 ระดับ จากคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับจาก
แบบสอบถาม คะแนนที่สูงที่สุดคือ 5 คะแนน และคะแนนตํ่าที่สุดคือ 1 คะแนน  

ส่วนที่ 4  เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยคําถาม 5 ข้อ ซึ่งเป็น
คําถามลักษณะปลายปิด ที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกคําตอบเพียงคําตอบเดียว แต่ละข้อคําถามมี
ระดับการวัดข้อมูลประเภทลักษณะส่วนบุคคลต่างๆ ดังน้ี 

1. เพศ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

2. อายุ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทลําดับ (Ordinal Scale) 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทลําดับ (Ordinal Scale) 

4. อาชีพ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทลําดับ (Ordinal Scale) 

6. ระดับขั้นของนักดํานํ้า (Nominal Scale) 

 
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มุ่งเน้นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจตัดสินใจเลือกเรยีนสถาบันดํา

นํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งแต่ละแหลง่ข้อมูลมี
ขั้นตอนดังน้ี 
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ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
การศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยจะดําเนินการเก็บข้อมูลจากกลุม่ตัวอย่างในช่วงระหว่างเดือน

ตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยผ่านแบบสอบถามที่เป็นกระดาษ และแบบออนไลน์ 
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่มผีู้รวบรวมไว้แล้วทัง้จากตํารา เอกสาร บทความ 

ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวข้องและค้นหาผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต แล้วนํามาใช้ประกอบการวิเคราะห์
ผลการวิจัย 

 
3.7 การจัดทําและวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ผู้วิจัยได้มีการนําข้อมูลตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่ตอบ (Completeness) 
สําหรับการตอบ และมีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือรวมทั้งความถูกต้องของแบบสอบถาม 
(Reliability and Validity) เพ่ือเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนที่จะนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ หลังจากน้ัน
ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  

3.7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ือให้
ทราบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม รวมทั้งพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค โดยสามารถ
วิเคราะห์แบบสอบถามได้ดังน้ี 

แบบสอบถามส่วนที่ 2 เก่ียวกับพฤติกรรมพฤติกรรมของผู้ที่เรียนดํานํ้าลึกแสดงผล
เป็นความถ่ีและร้อยละ 

แบบสอบถามส่วนที่ 3 เก่ียวกับระดับความสําคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด โดยแสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

แบบสอบถามส่วนที่ 4 เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงผลเป็น
ความถี่และร้อยละ 

3.7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่
ใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพ่ือแสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยสถิติที่ใช้
ในการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจคือ Chi-
Squareและใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยใช้สถิติทดสอบ F-
Test เพ่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปรต้ังแต่ 2 กลุ่มขึ้นไปโดยกําหนดระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 สําหรับปัจจัยด้านการตลาดน้ัน จะนําคะแนนของแต่ละคําถามซึ่งถือว่าเป็นตัวแปร
ของแต่ละ Factor มาจัดกลุ่มรวมตัวแปรที่มีลักษณะเหมือนกันหรือสัมพันธ์กันไว้ในปัจจัยเดียวกัน 
และตัดตัวแปรที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ หรือไม่เกี่ยวข้องออก ด้วยวิธีการใช้ Factor Analysis หลังจาก
ที่ได้ Factor จากการทํา Factor Analysis แล้ว จะนําเอาปัจจัยที่ได้มาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแต่
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ละ Factor ที่มีต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใช้วิธี Regression Analysis 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีเคยเลือกเรียน

สถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลจํานวนทั้งสิ้น 
294ตัวอย่าง โดยได้มีการแจกแบบสอบถามตามสถานที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น ตาม
สถาบันสอนดํานํ้าลึกต่างๆ รวมถึงมีการแจกแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทั้งเว็บไซต์สอนดํานํ้า และขาย
อุปกรณ์ดํานํ้าลึก หลังจากน้ันผู้วิจัยได้นําข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งได้แบ่งการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 6 ส่วน ดังน้ี 

 
ส่วนที่หน่ึง ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง  
ส่วนที่สอง ข้อมูลด้านพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก  
ส่วนที่สาม ข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนระดับความเห็นของทัศนคติต่อปัจจัยทางด้านส่วน

ประสมทางการตลาดของการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก  
ส่วนที่สี่ ผลการวิเคราะห์วิจัย (Factor Analysis) ที่มีผลต่อการการตัดสินใจเลือก

เรียนสถาบันดํานํ้าลึก  
ส่วนที่ห้า ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน

สถาบันดํานํ้าลึก   
ส่วนที่หก ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก 
 

4.1 ส่วนที่หนึ่ง ขอ้มูลทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

พิจารณาส่วนประกอบคือ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ซึ่งมี
รายละเอียดตามท่ีแสดงในตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนบคุคล จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 136 46.3 

หญิง 158 53.7 

2. อายุ 

15 - 20 ปี 3 1.0 

21 – 30 ปี 135 45.9 

31 – 40 ปี 117 39.8 

41 – 50 ปี 30 10.2 

มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 9 3.1 

3. ระดับการศึกษา 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี 9 3.1 

ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า 163 55.4 

ปริญญาโท 112 38.1 

สูงกว่าปริญญาโท 10 3.4 

4. อาชีพ 

ธุรกิจส่วนตัว 62 21.1 

นักเรียน/นักศึกษา 18 6.1 

พนักงานบริษัทเอกชน 169 57.5 

แม่บ้าน 2 0.7 

รับจ้างทั่วไป 5 1.7 

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 38 12.9 
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ตารางที่ 4.1 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง(ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบคุคล จํานวน ร้อยละ 

5. รายได้เฉลี่ย (บาทต่อเดือน) 

ตํ่ากว่า 15,000 บาท 14 4.8 

15,000 – 30,000 บาท 63 21.4 

30,001 – 45,000 บาท 78 26.5 

45,001 – 60,000 บาท 49 16.7 

60,001 – 75,000 บาท 31 10.5 

มากกว่า 75,000 บาทข้ึนไป 59 20.1 

 

จากตารางที่ 4.1 พบว่าลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง มีสัดส่วนชายและ
หญิงอยู่ที่ร้อยละ 46.3 และ 53.7ตามลําดับ อายุโดยส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ระหว่าง 21-30 ปี
มากที่สุด ซึ่งอยู่ในช่วงของวัยทํางาน โดยคนกลุ่มน้ีคิดเป็นร้อยละ 45.9และมีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่
ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 57.5โดยมีรายได้ระหว่าง 30,001 – 45,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 26.5 

 

4.2 ส่วนทีส่องข้อมูลด้านพฤติกรรมการตัดสนิใจเลือกเรียนสถาบันดําน้ําลกึ (Scuba Diving) 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลในเร่ืองการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ใน
งานวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วยระดับข้ันของการดํานํ้า ความถี่ในการดํานํ้าลึก ลักษณะทริปดํานํ้าดํานํ้า
สถานที่ใดมากที่สุดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาเลือกเรียนดํานํ้าลึก (Scuba Diving) เพ่ือวัตถุประสงค์ใดเลือก
เรียนดํานํ้าที่สถาบันดํานํ้าแห่งน้ีเพราะเหตุใดและสื่อการตลาดใดมีอิทธิพลต่อเลือกเรียนดํานํ้าที่
สถาบันดํานํ้าโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.2  

 

ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของแต่ละตัววัด 

ตัวแปรอิสระ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลค่า 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์    

1.สถาบันมีชื่อเสียง เป็นท่ีรู้จัก 3.80 .946 มาก 

2.สถาบันมีมาตรฐานของอุปกรณ์การเรียนดําน้ําดี 4.44 .730 มากท่ีสุด 

3.หลักสูตรได้มาตรฐานผ่านการควบคุมภายใต้มาตรฐาน
การดําน้ําสากล 

4.61 .612 มากท่ีสุด 

4. หลักสูตรมีความน่าเชื่อถือ 4.51 .674 มากท่ีสุด 

ปัจจัยด้านราคา    

1.ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพการสอน 4.28 .730 มากท่ีสุด 

2.ราคาค่าเรียนถูกกว่าเม่ือเทียบกับสถาบันสอนท่ีอ่ืน 4.24 .840 มากท่ีสุด 

ปัจจัยด้านช่องทางจัดจําหน่าย    

1. ทําเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทางมาเรียน 3.81 .950 มาก 

2. มีสาขาในการเรียนการสอนหลายแห่ง 2.63 1.052 ปานกลาง 

3. มีการแสดงราคาท่ีชัดเจน แจกแจงค่าใช้จ่ายต่างๆ 4.13 .901 มาก 

ปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาด    

1.ใช้วิธีการส่ือสารการตลาดหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ 
โบรชัวร์เป็นต้น 

3.41 .948 มาก 

2. มีการส่งเสริมการตลาดท่ีน่าสนใจ เช่น มีส่วนลด 3.42 1.179 มาก 

3.สถานท่ีรับรองลูกค้า มีเคร่ืองอํานวยความสะดวกครบ
ครัน 

4.18 .813 มาก 

4. บรรยากาศในสถาบันสอนดําน้ําสะอาด และสวยงาม 4.26 .772 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.2  

 

ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของแต่ละตัววัด (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลค่า 

ปัจจัยด้านพนักงาน       

1.ครูผู้สอนมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการสอนดําน้ํา 4.72 .536 มากท่ีสุด 

2.ครูผู้สอนและพนักงานสามารถให้ข้อมูลท่ีชัดเจนและ
เข้าใจง่าย 

4.69 .592 มากท่ีสุด 

3.พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพ 4.507 .654 มากท่ีสุด 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ    

1.เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอนมีครบถ้วน 4.56 .667 มากท่ีสุด 

2.สถานท่ีรับรองลูกค้า มีเคร่ืองอํานวยความสะดวกครบ
ครัน 

4.18 .813 มาก 

3. บรรยากาศในสถาบันสอนดําน้ําสะอาด และสวยงาม 4.26 .772 มากท่ีสุด 

ปัจจัยด้านกระบวนการ    

1.มีระบบเจ้าหน้าท่ีดูแลความปลอดภัยใต้น้ําตลอดเวลา 4.39 .784 มากท่ีสุด 

2. ระบบการให้บริการแบบเป็นกันเอง 4.55 .636 มากท่ีสุด 

3. มีระบบการให้คําแนะแนวและให้ข้อมูลข่าวสารท่ี
ต้องการครบถ้วน 

4.41 .695 มากท่ีสุด 

 

จากตารางพบว่า คะแนนระดับความเห็นของทัศนคติต่อปัจจัยทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) 5 อันดับแรกที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด ประกอบด้วย 

อันดับที่ 1 ปัจจัยด้านบุคลากร: ครูผู้สอนมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการสอน
(ค่าเฉลี่ย = 4.72) 

อันดับที่ 2 ปัจจัยด้านบุคลากร: ครูผู้สอนและพนักงานสามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจน
และเข้าใจง่าย(ค่าเฉลี่ย = 4.69) 

อันดับที่ 3 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ : หลักสูตรได้มาตรฐานผ่านการควบคุมภายใต้
มาตรฐานการดํานํ้าสากล(ค่าเฉลี่ย = 4.61) 

อันดับที่ 4 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ: เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน
มีครบถ้วน(ค่าเฉลี่ย = 4.56) 
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อันดับที่ 5 ปัจจัยด้านกระบวนการ: ระบบการให้บริการแบบเป็นกันเอง(ค่าเฉลี่ย = 
4.55) 

ส่วนปัจจัยที่มีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดประกอบด้วย 

อันดับที่ 1 ปัจจัยด้านช่องทางจัดจําหน่าย: มีสาขาในการเรียนการสอนหลายแห่ง
(ค่าเฉลี่ย = 2.63) 

อันดับที่ 2 ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาด : ใช้วิธีการสื่อสารการตลาดหลาย
ช่องทาง(ค่าเฉลี่ย = 3.41) 

อันดับที่ 3 ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาด : มีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ 
(ค่าเฉลี่ย = 3.42) 

อันดับที่ 4 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ : สถาบันมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จัก(ค่าเฉลี่ย = 3.80) 
อันดับที่ 5 ปัจจัยด้านช่องทางจัดจําหน่าย: ทําเลท่ีต้ังสะดวกต่อการเดินทางมา

เรียน (ค่าเฉลี่ย = 3.81) 

 
ตารางที่ 4.3 

 

ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการตัดสินใจ 

ตัวแปรตาม  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบียน
มาตรฐาน 

แปลคา่ 

การตัดสนิใจเลือกเรียนสถาบันดําน้ํา
ลึก 

   

ถ้าให้ตัดสินใจได้ใหม่ ท่านจะยังคง
เลือกเรียนดํานํ้าจากสถาบันสอนดํา
นํ้าลึกที่ท่านกําลังประเมินน้ีหรือไม่ 

 4.59 0.69 เลือกอย่าง
แน่นอน 

 
จากตารางที่ 4.3เป็นการวัดตัวแปรตามถึงความจงรักภักดีของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่ง

โดยรวมแล้วผูต้อบแบบสอบถามมีระดับการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึกที่กําลังประเมินใน
ระดับ“เลือกอย่างแน่นอน” (ค่าเฉลี่ย 4.59) 
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4.4 ส่วนทีส่ีผ่ลการวิเคราะห์วิจัย (Factor Analysis) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํา
น้ําลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามโดยอาศัยข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งผู้วิจัย
ได้กําหนดปัจจัยได้ทั้ง 7 ปัจจัย และเพ่ือผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง และสามารถนําไปวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติต่อไปได้น้ันผู้วิจัยได้ใช้เคร่ืองมือโดยอาศัยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) เพ่ือ
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 20 ตัว วัดที่ระดับนัยยะสําคัญ 0.05 พบว่าตัวแปร
หลายตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญ ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้มีการรวบรวมข้อมูล และจัดกลุ่มปัจจัย
ใหม่ เพ่ือนําไปวิเคราะห์สมการเชิงเส้นต่อไป 

 

4.4.1 การวิเคราะหค์วามเหมาะสมของตัวแปรอิสระโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย 

ผู้วิจัยได้นําตัวแปร 20 ตัวแปรในแบบสอบถามตอนที่ 2 มาทดสอบด้วย KMO and 
Bartlett’s Test โดยค่า KMO ( Kaiser-Meyer-Olkin)ใช้เพ่ือวัดว่าขนาดข้อมูลตัวอย่างมีความ
เหมาะสมในการใช้วิเคราะห์หรือไม่ หากค่า KMO สูงแสดงว่าข้อมูลมีความเหมาะสม และสามารถ
นํามาวิเคราะห์ได้ ส่วนการค่าBartlett’s Test ใช้ทดสอบสมมติฐาน เพ่ือตรวจสอบว่าตัวแปรต่างๆท้ัง 
20 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ด้วยการต้ังสมมติฐาน คือ H0 ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน และ
H1 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน โดยการกําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

 

ตารางที่ 4.4 

 

ค่า KMO and Bartlett’s Test 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .867 

 

Bartlett's Test of Puerility 

Approx. Chi-Square 2977.231 

Df 190 

Sig. .000 

  

จากตารางที่ 4.5พบว่า ค่า Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) เท่ากับ 0.867ซึ่งแสดงว่า
ตัวอย่างข้อมูลที่รวบรวมมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห์ปัจจัย ในส่วนค่า Bartlett’s Test พบว่า 
ค่าChi-Squareเท่ากับ2977.231 และ ได้ค่า significance เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึง
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สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0ซึ่งหมายความว่า ตัวแปรทั้ง 20ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน จึงเหมาะที่จะ
ใช้วิเคราะห์ปัจจัยต่อไปได้ 

4.4.2 การกําหนดกลุ่มปัจจัย 

จากการทดสอบข้างต้น แสดงให้เห็นมีความเหมาะสมท่ีจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย
(Factor Analysis)โดยในข้ันต่อมา ผู้วิจัยได้ทําการสกัดปัจจัย ด้วยวิธี Principal Component 
Analysis และใช้วิธีการหมุนแกนแบบVarimaxซึ่งการจัดตัวแปรจะพิจารณาจากค่าEigen valuesที่
มากกว่า 1 และค่านํ้าหนักปัจจัย (Factor Loading) ที่มีค่าต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป โดยแต่ละตัววัดจะต้องไม่
มีค่าFactor loading สูงใกล้เคียงกันในปัจจัยมากกว่า 1 ปัจจัยและหากค่านํ้าหนักปัจจัยของแต่ละตัว
แปรมีค่ามากที่สุดอยู่ที่ปัจจัยใด ก็จัดว่าเป็นตัวแปรที่วัดปัจจัยน้ัน   

 

ตารางที่ 4.5 

 

ค่า Eigenvalues ร้อยละของความแปรปรวน (% of Variance) และร้อยละสะสมของความ
แปรปรวนของแต่ละปัจจัย (Cumulative %) 

Component Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 

1 7.251 36.256 36.256 

2 2.118 10.589 46.845 

3 1.693 8.463 55.308 

4 1.188 5.940 61.248 

 
ตัวแปรที่ได้จากการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย สามารถแบ่งได้ 4ปัจจัย ซึ่งการเลือก

ปัจจัยจะพิจารณาจากค่าไอเกน (Eigen values) ที่มีค่ามากกว่า 1.0 เท่าน้ัน โดยสามารถแบ่งได้ดังน้ี 

ปัจจัยที่ 1  สามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุ่มตัวแปรได้ร้อยละ 36.25 

ปัจจัยที่ 2  สามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุ่มตัวแปรได้ร้อยละ 10.58 

ปัจจัยที่ 3  สามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุ่มตัวแปรได้ร้อยละ 8.46 

ปัจจัยที่ 4  สามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุ่มตัวแปรได้ร้อยละ 5.94 

ทั้ง 4ปัจจัยสามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุ่มตัวแปรได้ร้อยละ 61.24ซึ่งสามารถ
แสดงการเปรียบเทียบในการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มปัจจัยและตัววัดต่างๆ ระหว่างปัจจัยหรือตัววัดที่ได้
จากการทบทวนวรรณกรรม และปัจจัยหรือตัววัดที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยดังตารางที่ 4-6 
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ตารางที่ 4.6 

 

เปรียบเทียบปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและจากผลการวิเคราะห์ปัจจัย 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการอุปกรณ์ และ
เครื่องอํานวยความสะดวก 

1.สถาบันมีช่ือเสียง เป็นที่รู้จัก 1. มีระบบการให้คําแนะแนวและให้ข้อมูลขา่วสาร
ที่ต้องการครบถ้วน 

2.สถาบันมีมาตรฐานของอุปกรณ์การเรียนดํานํ้าดี 2. ระบบการให้บริการแบบเป็นกันเอง 

3.หลักสูตรได้มาตรฐานผ่านการควบคุมภายใต้
มาตรฐานการดํานํ้าสากล 

3. บรรยากาศในสถาบันสอนดํานํ้าสะอาดและ
สวยงาม 

4. หลักสูตรมีความน่าเช่ือถือ 4.สถานที่รับรองลูกค้ามีเคร่ืองอํานวยความสะดวก
ครบครัน 

ปัจจัยด้านราคา 5.พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพ 

1.ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพการสอน 6.มีระบบเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยใต้นํ้า
ตลอดเวลา 

2.ราคาค่าเรียนถูกกว่าเมื่อเทียบกับสถาบันสอนที่
อ่ืน 

7.ครูผู้สอนและพนักงานสามารถให้ข้อมูลทีชั่ดเจน
และเข้าใจง่าย 

ปัจจัยด้านช่องทางจัดจําหนา่ย 8.เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนมีครบถ้วน 

1. ทําเลท่ีต้ังสะดวกต่อการเดินทางมาเรียน ปัจจัยด้านหลกัสูตรการสอนและบุคลากรของ
สถาบนั 

2. มีสาขาในการเรียนการสอนหลายแห่ง 1.หลักสูตรได้มาตรฐานผ่านการควบคุมภายใต้
มาตรฐานการดํานํ้าสากล 

3. มีการแสดงราคาที่ชัดเจน แจกแจงค่าใช้จ่าย
ต่างๆ 

2. หลักสูตรมีความน่าเช่ือถือ 

 
 
 
 
 
 
 



39 
 

ตารางที่ 4.6 

 

เปรียบเทียบปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและจากผลการวิเคราะห์ปัจจัย(ต่อ) 

ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาด ปัจจัยด้านหลกัสูตรการสอนและบุคลากรของ
สถาบนั 

1.ใช้วิธีการสื่อสารการตลาดหลายช่องทางเช่น 
เว็บไซต์ โบรชัวร์ 

3.สถาบันมีมาตรฐานของอุปกรณ์การเรียนดํานํ้าดี 

2. มีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ เช่น มสี่วนลด 4.สถาบันมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จัก 

ปัจจัยด้านบุคลากร 5.ครูผู้สอนมีทกัษะและความเช่ียวชาญในการสอน 

1.ครูผู้สอนมีทกัษะและความเช่ียวชาญในการสอน
ดําน้ํา 

ปัจจัยการสง่เสริมการตลาดและทําเลที่ต้ัง 

2.ครูผู้สอนและพนักงานสามารถให้ข้อมูลทีชั่ดเจน
และเข้าใจง่าย  

1. มีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ เช่น มสี่วนลด 

3.พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพ 2.ใช้วิธีการสื่อสารการตลาดหลายช่องทางเช่น
เว็บไซต์ โบรชัวร์ 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  3. มีสาขาในการเรียนการสอนหลายแห่ง 

1.เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนมีครบถ้วน 4. ทําเลท่ีต้ังสะดวกต่อการเดินทางมาเรียน 

2.สถานที่รับรองลูกค้า มีเคร่ืองอํานวยความสะดวก
ครบครัน 

ปัจจัยด้านราคา และการแจกแจงราคา 

3. บรรยากาศในสถาบันสอนดําน้ําสะอาด และ
สวยงาม 

1.ราคาค่าเรียนถูกกว่าเมื่อเทียบกับสถาบันสอนที่
อ่ืน 

ปัจจัยด้านกระบวนการ  2.ราคามีความเหมาะสมกับคณุภาพการสอน 

1.มีระบบเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยใต้นํ้า
ตลอดเวลา 

3. มีการแสดงราคาที่ชัดเจนแจกแจงค่าใช้จ่าย
ต่างๆ 

2. ระบบการให้บริการแบบเป็นกันเอง  

3. มีระบบการให้คําแนะแนวและให้ข้อมูลขา่วสาร
ที่ต้องการครบถ้วน 
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จากการวิเคราะห์ปัจจัย ทําให้ได้มาซึ่งปัจจัยใหม่จํานวน 4 ปัจจัย ทําให้ผู้วิจัยมีการ
ปรับเปลี่ยนสมมติฐานงานวิจัยในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก 
(Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้สอดคล้องกับผลที่ได้จากการ
จัดกลุ่มปัจจัยดังน้ี 

สมมติฐานที่ 1ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการอุปกรณ์ และเคร่ืองอํานวยความสะดวก
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 2ปัจจัยด้านหลักสูตรการสอนและบุคลากรของสถาบันมีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 3ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดและทําเลท่ีต้ังมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 4ปัจจัยด้านราคา และการแจกแจงราคามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

4.5 ส่วนที่ห้าผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํา
น้ําลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) เพ่ือ
หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ ที่ได้จากการจัดกลุ่มใหม่ของปัจจัยกับการตัดสินใจเลือกเรียน
สถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้ข้อมูล
จากแบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลครบถ้วนทั้งหมดจํานวน 295 ชุด ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 มีผลการวิเคราะห์ดังน้ี 
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ตารางที่ 4.7 

 

ตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Model Summary) 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std.Error of 
Estimate 

1 .447a .200 .189 .628 

 

ค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) สูงสุด คือ 0.20 หมายความว่า ตัวแปรทั้ง 4 
ตัว สามารถอธิบายการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ 20% ส่วนที่เหลืออีก 80% เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนๆ 

 

ตารางที่ 4.8 

 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นของตัวแบบ ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1 Regression 28.561 4 7.140 18.058 .000b 

Residual 114.273 289 .395   

Total 142.833 293    

 
จากสมมติฐาน 

H0 : ตัวแปรอิสระทุกตัวไม่สามารถนํามาใช้พิจารณาการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํา
นํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

H1 : ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว สามารถนํามาใช้พิจารณาการตัดสินใจเลือกเรียน
สถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากการทดสอบที่กําหนดระดับนัยสําคัญ (α) 0.05 น้ัน ผลจากการทดสอบได้ค่า Sig. 
เป็น .000b ซึ่งน้อยกว่า α ดังน้ันจึงปฏิเสธ H0และยอมรับ H1น่ันคือ ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว 
สามารถนํามาใช้พิจารณาการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ตารางที่ 4.9 

 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

(Constant) 1.95 0.36  5.48 0.00 

ปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการอุปกรณ์ และเคร่ือง
อํานวยความสะดวก 

0.06 0.01 0.35 4.71 0.000 

ปัจจัยด้านหลักสูตรการสอน 
และบุคลากรของสถาบัน 

0.05 0.02 0.19 2.83 0.005 

ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด 
และทําเลท่ีต้ัง 

-0.01 0.01 -0.03 -0.60 0.546 

ปัจจัยด้านราคาและความ
ชัดเจนของราคา 

-0.03 0.02 -0.10 -1.51 0.132 

 
เมื่อพิจารณาค่า Sig. พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก 

(Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 (T-
Test ของปัจจัยที่มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05) มีจํานวน 2 ปัจจัย และจากผลการวิเคราะห์ตัวแปรแต่ละ
ตัวน้ัน ได้ค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย (Beta Coefficient) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ถ้าตัวแปรอิสระตัวใดมีค่า Beta Coefficient สูง แสดงว่าตัว
แปรอิสระตัวน้ันส่งผลต่อตัวแปรตามมาก ซึ่งผลจากการวิเคราะห์เรียงลําดับจากมากไปน้อย ดังน้ี  

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการอุปกรณ์ และเครื่องอํานวยความสะดวก 

ปัจจัยด้านหลักสูตรการสอนและบุคลากรของสถาบัน 

ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดและทําเลท่ีต้ัง 

ปัจจัยด้านราคาและความชัดเจนของราคา 
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ผลที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอย สามารถตอบแต่ละสมมติฐานของงานวิจัย ได้ดังน้ี 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการอุปกรณ์ และเคร่ืองอํานวยความ
สะดวกมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการอุปกรณ์ และเครื่องอํานวยความ
สะดวกมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของกลุ่มตัวอย่างอย่างมี
นัยสําคัญที่ 0.05 ทําให้ยอมรับสมมติฐานที่ 1 ซึ่งอธิบายได้ว่ากระบวนการให้บริการของบุคลากร และ
ความพร้อมของอุปกรณ์ และเครื่องอํานวยความสะดวกในสถานท่ีรับรองลูกค้า มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ว่า
จะเป็นเร่ืองของการมีระบบเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยใต้นํ้าตลอดเวลาครูผู้สอนและพนักงาน
สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย มีการให้คําแนะแนวและให้ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการครบถ้วน
และให้บริการแบบเป็นกันเองรวมท้ังมีบรรยากาศในสถาบันสอนดํานํ้าสะอาด และสวยงามเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนมีครบถ้วนซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลอย่างมากต่อ
ผู้บริโภค สอดคล้องกับงานวิจัยของของนิธินันท์ สมบูรณ์ (2551) ได้กล่าวถึงเรื่องกระบวนการ
ให้บริการว่าตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนมากที่สุด คือ การให้บริการแบบเป็นกันเอง 
รองลงมา คือการแนะแนวและให้ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการ  รวมท้ังพบว่าปัจจัยด้านกายภาพ ตัวแปรที่
มีผลมากท่ีสุด คือ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน รองมา คือ เร่ืองสถานที่รับรองลูกค้า ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของอรุญ ถนิมมาลย์ และกรกซ เดชส่งจรัส (ปี 2550) ที่พบว่าการจัดทํา
เอกสารข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวที่ดี และมีอุปกรณ์ เช่นรูปภาพสัตว์นํ้าต่างๆ ประกอบ มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการ 

นอกจากน้ียังมีงานวิจัยของกิติยา จันทร์สว่าง(2555) พบว่า ผู้ที่พึงพอใจต่อบุคลากร มี
แนวโน้มสูงที่จะตัดสินใจเลือกใช้บริการท่องเท่ียวน้ันๆ โดยปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด คือ การที่พนักงาน
ให้บริการด้วยความสุภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านบุคลากรส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ  

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านหลักสูตรการสอนและบุคลากรของสถาบันมีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านหลักสูตรการสอนและบุคลากรของสถาบันมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคอย่างมีนัยสําคัญที่ 0.05 ทําให้
ยอมรับสมมติฐานที่ 2 ซึ่งอธิบายได้ว่าด้านหลักสูตรการสอนและความเชี่ยวชาญของบุคลากรใน
สถาบัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งในเร่ือง หลักสูตรมีความน่าเช่ือถือ และได้มาตรฐานผ่านการ
ควบคุมภายใต้มาตรฐานการดํานํ้าสากลรวมทั้งสถาบันมีช่ือเสียง มีมาตรฐานของอุปกรณ์การเรียนดํา
นํ้าดี และครูผู้สอนมีทักษะและความเช่ียวชาญในการสอนดํานํ้าที่ดีล้วนเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อ
การเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะนันท์ ไกลกล่อม (2552) ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ



44 
 

การตัดสินใจเลือกเรียนในศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์โรงเรียนอินเทอร์เน็ต และการออกแบบพบว่า 
ช่ือเสียงของสถาบันส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนมากท่ีสุด รองลงมาคือ หลักสูตรได้มาตรฐานผ่านการ
ควบคุมภายใต้มาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตรงกับผลงานวิจัยของ ธีระพันธ์ ชนาพรรณ (2548) 
ได้ทําการศึกษา การจัดการการสื่อสารของคณะนิเทศศาสตร์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1” พบว่าช่ือเสียงของคณะนิเทศน์ศาสตร์ รวมท้ัง ความพร้อม 
และมาตรฐานของอุปกรณ์การเรียนการสอนของคณะนิเทศ มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและทําเลท่ีต้ังมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และทําเลที่ต้ังไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภค โดยมีค่าทางสถิติ Sig. เท่ากับ 
0.55 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าระดับนัยสําคัญที่ 0.05 จึง ปฏิเสธ สมมติฐานที่ 3 ซึ่งอธิบายได้ว่าปัจจัยการ
ส่งเสริมการตลาด และที่ต้ังของสถานที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba 
Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เน่ืองจากธุรกิจดํานํ้าลึกเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยพ้ืนที่ในการฝึก ไม่ว่าจะเป็นสระนํ้าลึก หรือพ้ืนที่ในการ
ฝึกติดต้ังอุปกรณ์ดํานํ้า ฉะน้ันผู้เรียนดํานํ้าส่วนใหญ่จะเน้นไปที่อุปกรณ์ หลักสูตรการสอน และคุณครู
ผู้สอนที่ได้มาตรฐาน และมีความเช่ียวชาญมากกว่า แม้ว่าสถาบันจะไม่ได้ต้ังในแหล่งธุรกิจ ชุมชน และ
มีหลายสาขา ผู้เรียนก็มีความยินดีที่จะไปเรียนกับสถาบันที่เน้นไปเรื่องหลักสูตร อาจารย์ และอุปกรณ์ 

ส่วนในเร่ืองของปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจน้ัน ไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองของส่วนลด หรือการโฆษณาผ่านนิตยสาร โบรชัวร์นั้น อาจเน่ืองด้วยการเรียนดํานํ้าลึกเป็นกีฬาที่
เน้นเรื่องความปลอดภัย และมีมาตรฐาน ฉะน้ันการให้ส่วนลด หรือการโฆษณาไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่
จูงใจให้บุคคลตัดสินใจเรียนเท่ากับการได้รับการบอกกล่าวจากเพ่ือน หรือคนรู้จักที่เคยเรียนดํานํ้าที่
สถาบันน้ัน ซึ่งสอดคล้องจากกราฟสํารวจพฤติกรรมในส่วน4.1 ที่พบว่าสื่อทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจมากที่สุด คือเพ่ือน หรือคนรู้จักที่เคยเรียนดํานํ้าที่สถาบันน้ีถึง 58 % และการค้นหา
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตถึง 34%  

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านราคา และการแจกแจงราคามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านราคา และการแจกแจงราคา ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภค โดยมีค่าทางสถิติ Sig. เท่ากับ 0.13 ซึ่งมีค่า
มากกว่าค่าระดับนัยสําคัญที่ 0.05 จึง ปฏิเสธ สมมติฐานที่ 4 ซึ่งอธิบายได้ว่าปัจจัยด้านราคา และการ
แจกแจงราคา ไม่มีความสัมพันธ์กับการเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาจเน่ืองมาจากระดับราคาในการเรียนดํานํ้าลึกของสถาบันแต่ละ
แห่งมีราคาไม่แตกต่างกันมาก จึงอาจจะทําให้ราคาไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนดํานํ้าลึก 
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4.6 ส่วนท่ีหก ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดําน้ําลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
 

การทดสอบสมมติฐานในงานวิจัยส่วนน้ี คือ การศึกษาว่าในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba 
Diving) แตกต่างกันหรือไม่ โดยการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยส่วนน้ีใช้การวิเคราะห์ 
Independent-Sample T Test สําหรับการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่
แตกต่างกันระหว่างค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม คือด้านเพศและระดับการศึกษา และใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) สําหรับการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่แตกต่างกัน2 กลุ่มขึ้นไป คือ ด้านอายุ ด้านอาชีพ และด้านรายได้ 

1. เพศ 

สมมติฐานที่ 1ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
เรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 และกําหนดสมมติฐานที่ 1 ดังนี้ 

H0: ความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน
สถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่างกัน 

H1: ความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน
สถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4.10 

 

ผลการวิเคราะห์เพศกับระดับการตัดสินใจเลือก 
 

เพศ (Gender) N (Mean) (Std. Deviation) Sig. 

(2-tailed) 

ชาย 136 4.52 .7695 0.101 

 หญิง 158 4.65 .6261 
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จากการทดสอบสมมติฐานการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างเพศหญิง และเพศชายด้วยการวิเคราะห์ 
Independent-Sample T Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.101 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05
ดังน้ันจึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1กล่าวคือ เพศชาย และเพศหญิงมีการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน
ดํานํ้าลึก (Scuba Diving)ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % โดยเพศหญิง 
และเพศชายมีค่าเฉลี่ยระดับการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึกเดิมใกล้เคียงกัน โดยเพศหญิงมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.65 ขณะที่เพศชายมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.52 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากสังคมไทยเปิดโอกาสทาง
เพศอย่างเท่าเทียมกัน เพศหญิง และเพศชายสามารถทํากิจกรรมได้อย่างอิสระ ประกอบกับเพศหญิง
หันมาทํากิจกรรมผจญภัยมากขึ้นในปัจจุบัน จึงเป็นเหตุผลว่า เพศจึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน
สถาบันสอนดํานํ้าลึก 

2. อายุ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
เรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 และกําหนดสมมติฐานที่ 2ดังนี้ 

H0: ความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ด้านอายุ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน
สถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่างกัน 

H1: ความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ด้านอายุ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน
สถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4.11 

 

ผลการวิเคราะห์อายุกับระดับการตัดสินใจเลือก 

อายุ N (Mean) (Std. 
Deviation) 

F Sig. 

15-30 ปี 138 4.69 0.589 2.481 0.085 

31 – 40 ปี 117 4.53 0.772 

มากกว่า 41 ปีขึ้นไป 39 4.46 0.790 
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จากการทดสอบสมมติฐานการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างเพศหญิง และเพศชายด้วยการวิเคราะห์ 
One-Way ANOVAพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.085 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05ดังน้ันจึงยอมรับ 
H0 และปฏิเสธ H1กล่าวคือ ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก 
(Scuba Diving) ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่น95 % ทั้งน้ีอาจเกิดจากการท่ี
กิจกรรมกีฬาดํานํ้าลึกเป็นกิจกรรมที่สามารถเล่นได้ทุกช่วงอายุ เพราะเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้
สมรรถนะทางร่างกายมากนัก เพียงแต่อาศัยการเรียนรู้ทักษะทางการดํานํ้า และสภาพความพร้อม
ทางด้านจิตใจ 

3. ระดับการศึกษา 

สมมติฐานที่ 3ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 และกําหนดสมมติฐานที่ 3ดังนี้ 

H0: ความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษา ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
เรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่าง
กัน 

H1: ความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษา ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
เรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4.12 

 

ผลการวิเคราะห์ระดับการศึกษากับระดับการตัดสินใจเลือก 

ระดับการศึกษา N (Mean) (Std. Deviation) Sig. 
(2-tailed) 

ตํ่ากว่าหรือเท่ากับปริญญาตรี 172 4.587 0.724 0.815 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 122 4.607 0.663 
 

จากการทดสอบสมมติฐานการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรื่องระดับการศึกษา ด้วยการวิเคราะห์ 
Independent-Sample T Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.815ซึ่งมากกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05
ดังน้ันจึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1กล่าวคือ ระดับการศึกษามีการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก 
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(Scuba Diving) ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่น95 % การที่ระดับการศึกษาไม่
มีผลต่อการตัดสินใจ อาจเน่ืองมาจากกิจกรรมดํานํ้าเป็นกิจกรรมที่อาศัยความช่ืนชอบเฉพาะบุคคล 
ฉะน้ันไม่ว่าจะมีระดับการศึกษาช่วงใด ก็สามารถเรียนดํานํ้าลึกได้ 

4. อาชีพ  

สมมติฐานที่ 4ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
เรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 และกําหนดสมมติฐานที่ 4ดังนี้ 

H0:ความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ด้านอาชีพส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน
สถาบันดํานํ้าลึก(Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่างกัน 

H1:ความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ด้านอาชีพส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน
สถาบันดํานํ้าลึก(Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4.13 

 

ผลการวิเคราะห์อาชีพกับระดับการตัดสินใจเลือก 

อาชีพ N (Mean) (Std. 
Deviation) 

F Sig. 

ธุรกิจส่วนตัว 69 4.493 0.918 1.564 0.211 

ร า ช ก า ร / รั ฐ วิ ส า ห กิ จ แ ล ะ
นักศึกษา 

56 4.714 0.530   

พนักงานบริษัทเอกชน 169 4.598 0.639   

 

จากการทดสอบสมมติฐานการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างกลุ่มอาชีพ ด้วยการวิเคราะห์ One-Way 
ANOVAพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.211 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05ดังน้ันจึงยอมรับ H0 และ
ปฏิเสธ H1 กล่าวคือ กลุ่มอาชีพ ของกลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba 
Diving) ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกิจกรรมดํา
นํ้าเป็นกิจกรรมที่อาศัยความช่ืนชอบเฉพาะบุคคล ฉะน้ันจึงสามารถอธิบายได้ว่าไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเรียนดํานํ้าเหมือนกับในเร่ืองของระดับการศึกษา 
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5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

สมมติฐานที่ 5ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 และกําหนดสมมติฐานที่ 5ดังนี้ 

H0: ความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่
แตกต่างกัน 

H1: ความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก(Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4.14 

 

ผลการวิเคราะห์รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับระดับการตัดสินใจเลือก 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) N (Mean) (Std. 
Deviation) 

F Sig. 

ตํ่ากว่า 30,000 บาท 77 4.662 0.576 0.277 0.893 

30,001 – 45,000 บาท 78 4.577 0.712 

45,001 – 60,000 บาท 49 4.592 0.674 

60,001 – 75,000 บาท 31 4.581 0.672 

มากกว่า 75,000 บาทข้ึนไป 59 4.542 0.857 

 

จากการทดสอบสมมติฐานการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าลึก (Scuba Diving) 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนด้วยการวิเคราะห์ 
One-Way ANOVAพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.895 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับ 
H0 และปฏิเสธ H1 กล่าวคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํา
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นํ้าลึก (Scuba Diving) ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่น95% อาจเน่ืองมาจาก
กิจกรรมดํานํ้าลึกเป็นกิจกรรมที่ต้องมีบัตรผ่านการรับรองการฝึกดํานํ้าลึก และต้องศึกษาเร่ือง
หลักสูตร รวมท้ังค่าใช้จ่ายก่อนที่จะสมัครเรียน ฉะน้ันผู้เรียนจึงมีความพร้อมทางด้านการเงิน และเต็ม
ใจที่จะเสียค่าใช้จ่ายส่วนน้ีเพ่ือให้ได้เรียนดํานํ้าลึก ดังน้ันจึงอาจเป็นสาเหตุที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มี
ผลต่อการตัดสินใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
ธุรกิจดํานํ้า (Scuba diving) ในประเทศไทย มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ตามอัตราการ

เติบโตของการท่องเที่ยวของไทยภาคทะเลของไทย ประกอบกับกระแสของการท่องเท่ียวของคนไทย
ในปัจจุบันที่เร่ิมหันมาใช้จ่ายกับการท่องเท่ียวและกิจกรรม ไลฟ์สไตล์ที่มีราคาสูงอย่างเช่นกิจกรรมดํา
นํ้าลึกที่ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ แต่เป็นการได้ท้าทายศักยภาพทางร่างกายและ
จิตใจโดยเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการผจญภัยซึ่งตรงกับแนวโน้มความต้องการ และวิถี
ชีวิตคนในยุคปัจจุบันทําให้คนหันมาสนใจกิจกรรมดํานํ้าลึกมากขึ้นโดยปัจจุบันแม้จะมีสถาบันสอนดํา
นํ้าลึกจะมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น แต่งานวิจัยในประเทศไทยท่ีจะสามารถสนับสนุนข้อมูลสําหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจดํานํ้าให้กับคนในประเทศไทยยังมีไม่มาก ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนดําน้ําลึก (Scuba Diving) ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดยใช้หลักการทางการตลาด 7Ps จากการทบทวน
วรรณกรรม และประมวลผลทางสถิติ เพ่ือให้สามารถนํางานวิจัยน้ีไปปรับใช้กับธุรกิจการสอนดํานํ้าที่
จะสามารถเติบโตได้ในอนาคต 

ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยโดยการใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีระยะเวลาใน
การเก็บรวบรวมแบบสอบถามในเดือนตุลาคม2557 ทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้ 
จํานวนทั้งหมด 350ชุด เน่ืองจากกิจกรรมดํานํ้าลึกเป็นกิจกรรมเฉพาะกลุ่มจึงทําให้มีกลุ่มตัวอย่างที่
สามารถตอบคําถามได้จํานวนจํากัด โดยทางผู้วิจัยได้ทําการตัดแบบสอบถามกลุ่มคนที่ไม่เคยเรียนดํา
นํ้าลึก และไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จึงทําให้การวิจัยคร้ังนี้มีแบบสอบถาม
คงเหลือจํานวน 294ชุด ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ ดังน้ี 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันสอนดําน้ํา
ลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

จากผลการวิจัยลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูล
เฉพาะกลุ่มผู้ที่เคยเลือกเรียนสถาบันสอนดํานํ้าลึก (Scuba Diving) และอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถแบ่งออกเป็น สัดส่วนชายและหญิงอยู่ที่ร้อยละ 48.5 และ 
51.5ตามลําดับ อายุโดยส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ระหว่าง 21-30 ปีมากที่สุด ซึ่งอยู่ในช่วงของวัย
ทํางาน โดยคนกลุ่มน้ีคิดเป็นร้อยละ 43.3และมีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 56.3โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 57.1ซึ่งมี
รายได้ระหว่าง 30,001-45,000บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.7 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
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5.1.2 ข้อมูลท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมต่อการเลือกตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันสอนดําน้ํา
ลึก (Scuba Diving) ของกลุ่มตัวอย่าง 

พฤติกรรมทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างในการเลือกเรียนสถาบันสอนดํานํ้าลึก (Scuba 
Diving) ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถสรุปพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง คือกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความถี่ในการดํานํ้าลึก อยู่ที่ 1-5 ทริปต่อปี คิดเป็น 80% ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีระดับขั้นการดํานํ้าอยู่
ในช่วง Open water diver คิดเป็น 44 % ส่วนสถานที่ที่ไปดํานํ้ามากที่สุด คือ ทะเลอ่าวไทย คิดเป็น 
36 % ของทั้งหมด ซึ่งเหตุผลที่เร่ิมเรียนดํานํ้ามาจากการชอบดูสัตว์นํ้า ปะการัง และการชอบทดลอง
ท้าทายสิ่งใหม่ คิดเป็นอย่างละ 33 % 

นอกจากน้ียังได้มีการสํารวจสาเหตุสําคัญที่ทําให้กลุ่มตัวอย่างเลือกสถาบันดํานํ้าแห่งน้ี 
คือ การที่มีเพ่ือนหรือคนรู้จักแนะนํา คิดเป็นร้อยละ 48 และสื่อการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียน
ดําน้ําลึกมากที่สุด คือ การที่มีเพ่ือนหรือคนรู้จักเคยเรียนสถาบันดํานํ้าน้ี ร้อยละ 58  

5.1.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันสอนดําน้ําลึก (Scuba 
Diving) ของกลุ่มตัวอย่าง 

ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ทั้ง 20ตัวแปรสามารถจัดกลุ่มได้ 4ปัจจัย
ใหม่ด้วยกัน คือปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ และด้านกายภาพของอุปกรณ์ และสถานที่เรียน
ปัจจัยด้านหลักสูตรการสอน และบุคลากรของสถาบันปัจจัยการส่งเสริมการตลาด และที่ต้ังของ
สถานที่และปัจจัยด้านราคา และความชัดเจนของราคา ซึ่งเมื่อนําปัจจัยทั้ง 4 มาทําการวิเคราะห์ทาง
สถิติเพ่ือหาความสัมพันธ์ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน
สอนดํานํ้าลึก (Scuba Diving)ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยเรียงลําดับจาก
มากไปน้อย คือปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ อุปกรณ์ และเครื่องอํานวยความสะดวกและปัจจัย
ด้านหลักสูตรการสอน และบุคลากรของสถาบัน 

โดยปัจจัยตัวแบบดังกล่าวข้างต้นสามารถอธิบายการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันสอนดํา
น้ําลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อย
ละ 20 % ซึ่งแต่ละปัจจัยมีรายละเอียดดังน้ี 

5.1.3.1 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการและอุปกรณ์ และเครื่องอํานวยความ
สะดวกส่งผลเชิงบวก ต่อเลือกเรียนสถาบันสอนดํานํ้าลึก (Scuba Diving)มากที่สุด แสดงให้เห็นว่า 
ผู้เรียนให้ความสําคัญกับกระบวนการให้บริการ ในเรื่องของการที่มีบุคลากรที่สามารถแนะแนวและให้
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการได้ และสามารถสร้างความรู้สึกแบบเป็นกันเองเพ่ือบรรยากาศที่น่าเรียน 
รวมท้ังในเรื่องของกายภาพของอุปกรณ์ และสถานที่ ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเรียนดํานํ้า 
เช่น เร่ืองของความสะอาด ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักในการเลือกต้ังสินใจของผู้เรียน เพราะถ้าสถาบันดํา
นํ้าลึกนั้นมีองค์ประกอบน้ีครบถ้วนก็จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สถาบัน และส่งผลให้เกิด
การตลาดแบบปากต่อปาก โดยผู้ที่เคยเรียนจะเป็นผู้มีอิทธิพลหลักต่อการเลือกเรียนสถาบันดํานํ้าซึ่ง
ตรงตามผลการวิจัยเรื่องสื่อการตลาดที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ เพ่ือน หรือคนรู้จักบอกกล่าว 
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5.1.3.2 ปัจจัยด้านหลักสูตรการสอน และบุคลากรของสถาบันส่งผลเชิงบวก 
ต่อเลือกเรียนสถาบันสอนดํานํ้าลึก (Scuba Diving) เป็นอันดับสอง เน่ืองจากการเรียนดํานํ้าลึกต้อง
อาศัยความเช่ียวชาญ และความถูกต้องตามขั้นตอน เพราะเป็นกิจกรรมท่ีเน้นความปลอดภัยเป็น
สําคัญ ฉะน้ันการที่สถาบันน้ันมีครูผู้สอนที่เช่ียวชาญ และมีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน และผ่านการรับรอง
จากสถาบันที่น่าเช่ือถือน้ัน จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ และเป็นเหตุผลหลักที่จะเลือกเรียน
สถาบันดํานํ้าน้ัน 

ในส่วนของปัจจัยการส่งเสริมการตลาด และทําเลท่ีต้ังและปัจจัยด้านราคา และความ
ชัดเจนของราคาที่ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนสถาบันสอนดํานํ้าลึก (Scuba Diving) น้ัน เน่ืองด้วย
ผู้เรียนดํานํ้าส่วนใหญ่จะเน้นไปที่อุปกรณ์ หลักสูตรการสอน และคุณครูผู้สอนท่ีได้มาตรฐาน และมี
ความเช่ียวชาญ รวมท้ังเน้นเร่ืองความปลอดภัยมากกว่า ฉะน้ันการที่สถาบันจะไม่ได้ต้ังในแหล่งที่
เดินทางสะดวก มีหลายสาขาให้เลือก หรือมีส่วนลดที่น่าสนใจ ผู้เรียนก็มีความยินดีที่จะไปเรียนกับ
สถาบันที่เน้นไปเรื่องหลักสูตร อาจารย์ และอุปกรณ์มากกว่า 

5.1.4 ปัจจัยส่วนประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน
สอนดําน้ําลึก (Scuba Diving) ของกลุ่มตัวอย่าง 

ในส่วนการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันในด้าน
เพศอายุระดับการศึกษาอาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันสอนดํานํ้าลึก 
(Scuba Diving) ของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรซึ่งงานวิจัยพบว่าปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนดํานํ้าลึก ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ อาชีพ
การศึกษา และรายได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะกิจกรรมกีฬาดํานํ้าลึกเป็นกิจกรรมที่สามารถทําได้ทุกเพศ ทุก
วัย และทุกอาชีพ เพียงอาศัยแค่ความชอบในกิจกรรม และกําลังเงินจํานวนหน่ึง เน่ืองด้วยกิจกรรมดํา
นํ้าเป็นกิจกรรมต้องมีบัตรผ่านการรับรองการฝึกดํานํ้าลึก และต้องศึกษาเร่ืองหลักสูตร รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายก่อนที่จะสมัครเรียน ฉะน้ันผู้เรียนจึงมีความพร้อมทางด้านการเงิน และเต็มใจที่จะเสีย
ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีเพ่ือให้ได้เรียนดํานํ้าลึก ฉะน้ันจึงอาจจะประเมินได้ว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ไม่
ส่งผลต่อกลุ่มคนที่มีความพร้อมที่จะเริ่มเรียนดํานํ้าลึก 

 

5.2 ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ประกอบการ 
 

จากการศึกษาวิจัยน้ี ทําให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน
สอนดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้ประกอบการ
สอนดํานํ้าลึกสามารถนําผลการวิจัยไปปรับใช้ เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ และวางแผน
การดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้วิจัยขอสรุปข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการสอนดํานํ้าลึก ตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันสอนดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลดังน้ี 
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5.2.1 จากการทดสอบพบว่าปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการและอุปกรณ์ และเคร่ือง
อํานวยความสะดวกข้างต้นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ฉะน้ันควรส่งเสริมภาพลักษณ์ และช่ือเสียงของ
สถาบัน ด้วยการนําเสนอในรูปแบบเน้นไปที่สถานที่ และสภาพแวดล้อมในการเรียนมีความสะอาด 
และอุปกรณ์ครบครันได้มาตรฐาน รวมทั้งเน้นเรื่องการบริการของพนักงานว่าสามารถให้ความ
ช่วยเหลือ และคอยดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี โดยอาจเลือกช่องทางผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน ซึ่งเป็นสื่อ
การตลาดที่ผู้เรียนเลือกค้นหาถึง 34 % จากกลุ่มตัวอย่างข้างต้น 

5.2.2 จากปัจจัยด้านหลักสูตรการสอน และบุคลากรของสถาบัน พบว่าควรเน้นที่
หลักสูตรว่าได้มาตรฐานจากสถาบันดํานํ้าสากล  และวิธีการสอนดํานํ้า ที่สามารถเข้าใจง่าย และ
สามารถปฏิบัติจริงได้โดยอาจเน้นไปที่ครูผู้สอนที่มีช่ือเสียง มีความเช่ียวชาญได้รับรางวัล เพราะการที่
ทําให้ผู้เรียนเก่าสามารถรู้สึกว่าหลักสูตรและวิธีการสอนของสถาบันดีจะทําให้เกิดการบอกกล่าวแบบ
ปากต่อปากได้ (Word of mouth) และถือได้ว่าเป็นสื่อการตลาดที่มีอิทธิพลหลักต่อการตัดสินใจ
เลือกเรียนสถาบันดํานํ้าโดยผู้เรียนเก่าจะเป็นกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลมากที่สุดเพราะเป็นการสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้ที่จะตัดสินใจเรียน 

 

5.3 ข้อจํากัดงานวิจัย 
 

เน่ืองจากข้อกําจัดของกลุ่มประชากรตัวอย่างที่เคยเรียนดํานํ้าลึกมีจํานวนประชากรไม่
มาก และเป็นกิจกรรมที่จํากัดเฉพาะกลุ่ม ไม่แพร่หลายทําให้ผู้วิจัยไม่สามารถหากลุ่มตัวอย่างได้ครบ
ตามท่ีกําหนดไว้จาก 385 คน เหลือเพียงกลุ่มตัวอย่างที่สามารถอ้างอิงได้เพียง 294 คน นอกจากน้ียัง
มีข้อจํากัดในด้านเวลาทําให้การเก็บแบบสอบถามเพียง 2 เดือน จึงจําเป็นต้องใช้วิธีการกระจาย
แบบสอบถามผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะเครือข่าย อินเตอร์เน็ต ซึ่งอาจส่งผลทําให้การเก็บ
แบบสอบถามสามารถใช้อธิบายได้เพียงผู้ที่ใช้บริการบัญชีในเครือข่ายเหล่าน้ีเท่าน้ี ไม่สามารถขยายผล
เพ่ือการอธิบายครอบคลุมไปถึงการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันสอนดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ของ
ผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ทั้งหมด 

 

5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง 
5.4.1 ควรทําการขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างขึ้น เช่น เพ่ิมกลุ่มตัวอย่างไป

ต่างจังหวัดในหัวเมืองใหญ่ๆ ในพ้ืนที่ที่ติดชายทะเล โดยเฉพาะภาคใต้ที่มีสถาบันสอนดํานํ้าลึกอย่าง
แพร่หลาย 

5.4.2 ควรศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เก่ียวกับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
สถาบันสอนดํานํ้าลึก เพ่ือเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการตอบสนองความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งสามารถ
นําไปใช้เพ่ือหาฐานลูกค้ารายใหม่ 

5.4.3 ควรศึกษาแนวทางพัฒนาสถาบันโดยเน้นไปที่ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ
และด้านกายภาพของอุปกรณ์สถานที่และปัจจัยหลักสูตรการสอน และบุคลากรของสถาบันที่เป็น
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันสอนดํานํ้าลึกในงานวิจัยน้ี โดยทําการศึกษาใน
ลักษณะเชิงลึก เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเชิงบุคคล เป็นต้น 
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ภาคผนวกก 

แบบสอบถาม 

เรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันสอนดาํน้ําลึก (Scuba Diving) 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 
 
 
คําชี้แจง :แบบสอบถามน้ีจัดทําข้ันเพ่ือใช้ประกอบการศึกษาวิจัยของนักศึกษาโครงการปริญญาโท 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์ในการทําแบบสอบถามเพ่ือ
เป็นการเก็บข้อมูลสําหรับศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันสอนดํานํ้าลึก (Scuba 
Diving)โดยข้อมูลที่ท่านตอบในแบบสอบถามชุดน้ีจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัดและจะถูก
นํามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรื่องน้ีเท่าน้ัน ทั้งน้ีผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามน้ี
ตามความเป็นจริง ครบถ้วน และขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ 
โอกาสน้ี 

โดยแบบสอบถามน้ีจะประกอบด้วยคําถามทั้งหมด 4 ส่วน ดังน้ี 

 ส่วนที่ 1 คําถามคัดกรอง 

 ส่วนที่ 2 ข้อมลูด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกเรียน 

            สถาบันสอนดํานํ้าลึก (Scuba Diving) 

 ส่วนที่ 3 ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันสอนดํานํ้าลึก (Scuba Diving) 

 ส่วนที่ 4 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ส่วนที่ 1 คําถามคัดกรอง 
คําช้ีแจง: โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในหน้าตัวเลือกที่ตรงกับท่านมากที่สุด 
1.ท่านเคยเรียนดํานํ้าลึก (Scuba Diving) หรือไม่ 

 เคย  ไม่เคย(จบแบบสอบถาม) 
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2.ท่านอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล หรือไม่ 

 เคย  ไม่เคย(จบแบบสอบถาม) 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตัดสนิใจเลือกเรียนสถาบันสอนดําน้ําลึก 
(Scuba Diving) 
คําช้ีแจง: โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในหน้าตัวเลือกที่ตรงกับท่านมากที่สุด 
 

2.1ปัจจุบันท่านมีระดับขั้นของการดํานํ้าที่ขั้นใด 

  Open Water ScubaDiver   Advance Diver  
  Rescue Diver    Dive master 
 Medic First Aid Diver   Assistance Instructors 
 Instructors  
 
2.2 ความถี่ในการดํานํ้าลึกของท่านโดยเฉล่ียก่ีครั้ง /ปี 
.................................................................................... 
  
2.3 ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเลือกทริปดํานํ้าแบบใดมากที่สุด 
ดําน้ําแบบ Live aboardBoat  ดําน้ําแบบ Diving Resort (1day trip)   
ดําน้ําตามพ้ืนทราย (Muck Diving) อ่ืนๆ โปรดระบุ……………........................   
 
2.4 ท่านไปดํานํ้าสถานที่ใดมากที่สุดในรอบ 1 ปี 
ทะเลอันดามันเหนือ ทะเลอันดามันใต้  ทะเลอ่าวไทย 
 ทะเลแถบฟิลิปปินส์  ทะเลแถบอินโดนีเชีย   ทะเลแถบมัลดีฟส์  
 ทะเลแถบมาเลเซีย  อ่ืนๆ โปรดระบุ……………........................ 
 
2.5 ท่านเลือกเรียนดํานํ้าลึก (Scuba Diving) เพ่ือวัตถุประสงค์ใด (เลือกเหตุผลเพียง 1 ข้อ) 
 เพ่ือความสนุกสนาน              ชอบทดลอง ท้าทายสิ่งใหม่  
 มีเพ่ือน/ครอบครัวแนะนํา  เพ่ือเข้าสังคม/สังสรรค์  
เพ่ือสุขภาพที่แข็งแรง  เพ่ือเอาไปปรับใช้ในการทํางาน  
ชอบดูสัตว์นํ้า และปะการัง  อ่ืนๆ โปรดระบุ……………......................... 
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2.6ท่านเรียนดํานํ้าครั้งล่าสุดที่สถาบันสอนดําน้ําลึกที่ใด (โปรดระบุช่ือ) 
     .......................................................................... 
 
2.7ท่านเลือก เรียนดํานํ้าที่สถาบันดํานํ้าแห่งน้ีเพราะเหตุใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  เพ่ือน/คนรู้จักแนะนํา 
  มีช่ือเสียง 
  ดู Review จากอินเตอร์เน็ต 
 ดูมีมาตรฐาน และปลอดภัย 
 มีอุปกรณ์ดํานํ้าที่ครบถ้วน 
 ครูผู้สอนมีช่ือเสียง 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ………………………………… 
 
2.8สื่อการตลาดใดมีอิทธิพลต่อเลือกเรียนดํานํ้าที่สถาบันดํานํ้าแห่งน้ีของท่านบ้าง 
 โทรทัศน์ 
 เพ่ือน/คนรู้จักที่เคยเรียนดํานํ้าที่สถาบันน้ี 
 อินเตอร์เน็ต 
 หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
  โบชัวร์โฆษณา 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………………………… 
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ส่วนที่ 3 
ส่วนที่ 3.1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสนิใจเลือกเรียนสถาบันสอนดําน้าํลึก (Scuba Diving) 
คําช้ีแจง : กรุณาประเมินเรียนดํานํ้าจากสถาบันสอนดํานํ้าลึกครั้งล่าสุดของท่านที่ท่านเลือกตอบใน
ส่วนที่ 2 ข้อ 2.5 ว่าท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด โดยทําเคร่ืองหมาย√ ในช่อง
สี่เหลี่ยม เพียงข้อความเดียวที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน

สถาบันดําน้ํา 

ระดับความเห็น 

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ประเมิน
ไม่ได้ 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

1.สถาบันมีช่ือเสียง เป็นที่รู้จัก             

2.สถาบันมีมาตรฐานของ
อุปกรณ์การเรียนดํานํ้าดี 

            

3.หลักสูตรได้มาตรฐานผ่านการ
ควบคุมภายใต้มาตรฐานการดํา
นํ้าสากล 

            

4. หลักสูตรมีความน่าเช่ือถือ             

ปัจจัยด้านราคา 

1.ราคามีความเหมาะสมกับ
คุณภาพการสอน 

            

2.ราคาค่าเรียนคุ้มค่ากว่าเมื่อ
เทียบกับสถาบันสอนที่อ่ืน 

            

ปัจจัยด้านช่องทางจัดจําหนา่ย 

1. ทําเลท่ีต้ังสะดวกต่อการ
เดินทางมาเรียน 

            

2. มีสาขาในการเรียนการสอน
หลายแห่ง 

            

3. มีการแสดงราคาที่ชัดเจน 
แจกแจงค่าใช้จ่ายต่างๆ 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน

สถาบันดําน้ํา 

ระดับความเห็น 

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ประเมิน
ไม่ได้ 

ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาด 

1.ใช้วิธีการสื่อสารการตลาด
หลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ โบร
ชัวร์เป็นต้น 

            

2. มีการส่งเสริมการตลาดที่
น่าสนใจ เช่น มีส่วนลด 

            

ปัจจัยด้านบุคลากร 

1.ครูผู้สอนมีทกัษะและความ
เช่ียวชาญในการสอนดํานํ้า 

            

2.ครูผู้สอนและพนักงานสามารถ
ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย  

            

3.พนักงานให้บริการด้วยความ
สุภาพ 

            

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  

1.เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การสอนมีครบถ้วน 

            

2.สถานที่รับรองลูกค้า มีเคร่ือง
อํานวยความสะดวกครบครัน 

            

3. บรรยากาศในสถาบันสอนดํา
นํ้าสะอาด และสวยงาม 
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ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันดํา
น้ํา 

ระดับความเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
ประเมิน
ไม่ได้ 

ปัจจัยด้านกระบวนการ  

1.มีระบบเจ้าหน้าที่ดูแล
ความปลอดภัยใต้นํ้า
ตลอดเวลา 

            

2. ระบบการให้บริการแบบ
เป็นกันเอง 

            

3. มีระบบการให้คําแนะ
แนวและให้ข้อมูลข่าวสารที่
ต้องการครบถ้วน 

            

4.การให้บริการถูกต้อง เป็น
ระบบ 

            

 
 
ส่วนที่ 3.2 ความคิดเหน็ต่อการตัดสนิใจเลอืกเรียนสถาบันสอนดําน้ําลกึ (Scuba Diving) 
 

หัวข้อความคดิเห็น 

ระดับความเหน็ 

เลือกอย่าง
แน่นอน 

น่าจะ
เลือก ไม่แน่ใจ 

ไม่น่าจะ
เลือก 

ไม่เลือก
อย่าง

แน่นอน 
ถ้าให้ตัดสินใจได้ใหม่ท่านจะ
ยังคงเลือกเรียนดํานํ้าจาก
สถาบันสอนดํานํ้าลึกที่ท่าน
กําลังประเมินน้ีหรือไม่ 
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ส่วนที่ 4 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย√ในช่องสี่เหลี่ยม หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
1.เพศ 

ชาย  หญิง 
 

2.อายุ 
 15 - 20 ปี   21 – 30 ปี   31 – 40 ปี 
 41 – 50 ปี  มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 
 
3.ระดับการศึกษา 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า  
ปริญญาโท   สูงกว่าปริญญาโท 
 

4.อาชีพ 
 นักเรียน/นักศึกษา ราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน 
 ธุรกิจส่วนตัว  แม่บ้าน   รับจ้างทั่วไป 
 อ่ืนๆโปรดระบุ…………………… 
 
5.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ตํ่ากว่า 15,000 บาท  15,000 – 30,000 บาท 
 30,001 – 45,000 บาท  45,001 – 60,000 บาท 
 60,001 – 75,000 บาท  มากกว่า 75,000 บาทขึ้นไป 
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ภาคผนวกข 

ผลการวิเคราะห์ประมวลผลผ่านโปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS) 

 

ตารางที่ ข.1 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

.867 

Bartlett's 
Test of 
Sphericity 

 Approx. Chi-
Square 

2977.231 

 df 190 
  Sig. 0.000 
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ตารางที่ ข.2 
 
Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of 
Squared Loadings   

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 7.251 36.256 36.256 7.251 23.137 23.137 
2 2.118 10.589 46.845 2.118 16.392 39.530 
3 1.693 8.463 55.308 1.693 12.234 51.763 
4 1.188 5.940 61.248 1.188 9.484 61.248 
5 .957 4.785 66.032     

 
6 .908 4.539 70.571       
7 .827 4.133 74.704       
8 .741 3.707 78.411       
9 .624 3.118 81.529       
10 .538 2.689 84.218       
11 .510 2.548 86.765       
12 .425 2.124 88.889       
13 .401 2.005 90.894       
14 .341 1.704 92.598       
15 .328 1.642 94.240       
16 .311 1.553 95.793       
17 .267 1.335 97.128       
18 .231 1.155 98.283       
19 .197 .983 99.267       
20 .147 .733 100.000       
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ตารางที่ ข.3 

 

Extraction Method: Principal Component Analysis 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 6 iterations. 

 

 

 

Rotated Component Matrixa 

  
  Component 
  1 2 3 4 

Process3 3. มีระบบการให้คําแนะแนวและให้ข้อมลูข่าวสารที่ต้องการครบถ้วน .824 .201 .073 .119 

Process2 2. ระบบการให้บริการแบบเป็นกันเอง .770 .105 .051 .126 

Physic3 3. บรรยากาศในสถาบันสอนดํานํ้าสะอาด และสวยงาม .747 .121 .159 .209 

Physic2 2.สถานที่รับรองลูกคา้มเีครือ่งอํานวยความสะดวกครบครัน .678 .134 .171 .093 

Person3 3.พนักงานให้บริการด้วยความสภุาพ .673 .231 -.009 .288 

Process1 1.มีระบบเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภยัใต้นํ้าตลอดเวลา .657 .299 .184 .126 

Person2 2.ครูผูส้อนและพนักงานสามารถให้ข้อมลูที่ชัดเจนและเขา้ใจง่าย .606 .414 .056 .041 

Physic1 1.เครื่องมือและอุปกรณท์ี่ใช้ในการสอนมคีรบถ้วน .521 .450 .070 .134 

Product3 3.หลักสูตรได้มาตรฐานผ่านการควบคุมภายใต้มาตรฐานการดํานํ้าสากล .282 .829 .042 .080 

Product4 4. หลักสูตรมีความน่าเช่ือถือ .318 .790 .032 .082 

Product2 2.สถาบันมีมาตรฐานของอุปกรณ์การเรียนดํานํ้าดี .238 .786 .058 .155 

Product1 1.สถาบันมีช่ือเสยีงเป็นที่รู้จัก .039 .567 .266 -.009 

Person1 1.ครูผูส้อนมทีักษะและความเช่ียวชาญในการสอนดํานํ้า .549 .558 -.011 .001 

Promotion2 2. มีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ เช่น มสี่วนลด .034 .139 .821 -.083 

Promotion1 1.ใช้วิธีการสื่อสารการตลาดหลายช่องทางเช่น เว็บไซต์ โบรชัวร์ เป็นต้น .110 .144 .791 .051 

Place2 2. มีสาขาในการเรียนการสอนหลายแห่ง -.012 .067 .678 .113 

Place1 1. ทําเลที่ต้ังสะดวกต่อการเดินทางมาเรียน .203 -.062 .561 .017 

Price2 2.ราคาค่าเรียนถูกกว่าเมื่อเทยีบกับสถาบันสอนที่อื่น .187 .015 .100 .877 

Price1 1.ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพการสอน .258 .146 -.034 .830 

Place3 3. มีการแสดงราคาที่ชัดเจน แจกแจงค่าใช้จ่ายต่างๆ .347 .213 .423 .423 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ      นางสาวพรรษมล สุขะตะวิจิตร 

วันเดือนปีเกิด     25 พฤษภาคม 2532 

วุฒิการศึกษา       ปีการศึกษา 2555: สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต 

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตําแหน่ง     หัวหน้าหน่วยงานการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร 

     ประเทศในเครอื MCL 

     บริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทย โฮลด้ิง กําจัด 

ประสบการณ์การทํางาน   2556- ปัจจุบัน : ผู้เช่ืยวชาญด้านการวิเคราะห์วาง 
     แผนการส่งออก 

     บริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทย โฮลด้ิง กําจัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

68 


