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บทคดัย่อ 
 

 การค้นควา้แบบอิสระน้ี เป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวชาวไทยใน
กรุงเทพมหานครในการเลือกสถานท่ีด าน ้ าในประเทศไทย จากการเก็บขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยในกรุงเทพมหานครโดยมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 200 ราย ท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติแบบเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
 จากการศึกษาขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 25-30 
ปี สถานะภาพโสด วฒิุการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนกังานบริษทั รายไดต่้อเดือน 10,000 
- 20,000 บาท ความถ่ีในการเดินทางไปด าน ้ า 1-2 คร้ังต่อปี ผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจเลือกสถานท่ี
ด าน ้ า คือ ตนเอง ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานท่ีด าน ้ าจากเพื่อน / ครอบครัว / คนรู้จกั และ
ชอบเดินทางท่องเท่ียวช่วงตามความสะดวก รวมทั้งมีความช่ืนชอบและสนใจแหล่งด าน ้ า อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั จ.พงังา ไดแ้ก่ เกาะสิมิลนั เกาะตาชยั เกาะบอน มากท่ีสุด  
 ปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนักท่องเ ท่ียวชาวไทยใน
กรุงเทพมหานครในการเลือกสถานท่ีด าน ้ าในประเทศไทย พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมากกบัทุกปัจจยั โดยเรียงล าดบัความส าคญั คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้น
กระบวนการ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นสินคา้และบริการ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั เม่ือพิจารณารายละเอียดของ
ปัจจยัต่างๆท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ดงัน้ี 
 ปัจจยัด้านสินคา้และบริการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียเป็นล าดบัแรก คือ แหล่งปะการังธรรมชาติและปลาทะเล 
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 ปัจจยัด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียเป็น
ล าดบัแรก คือ การก าหนดค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเองได้ 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ี
มีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัแรก คือ ความสะดวกในการติดต่อสถานท่ีด าน ้ า 
 ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัแรก คือ การมีเวบ็ไซตเ์พื่อใหข้อ้มูลดา้นการท่องเท่ียว 
 ปัจจยัดา้นกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
เป็นล าดบัแรก คือ การใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัสูงสุดในการใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว 
 ปัจจยัดา้นบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียเป็น
ล าดบัแรก คือ ความรู้และความสามารถของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียเป็นล าดบัแรก คือ ความสะอาดของสถานท่ีด าน ้า 
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ABSTRACT 
 
 This independent study investigated factors affecting Thai tourists in Bangkok 
towards selecting the diving sites in Thailand. Data collection was conducted by distributing 
questionnaires to 200 Thai tourists in Bangkok aged of 18 years old or older; then, data analysis 
was done by the use of descriptive statistics, composing of frequency, percentage and means.  

Results of the study indicated that most respondents were single female, aged 
between 25 – 30 years old with Bachelor’s degree. They worked as company employees and 
earned monthly income at amount of 10,000 – 20,000 baht. The frequency in taking diving was 1-
2 times a year and the person involving in the decision making process to select the diving sites 
was referred to the respondents themselves.  They acquired the information about diving sites 
from friends/family members/and fellows and preferred to take diving at any period when they 
felt convenient.  Their most impressive and interesting diving site was at  the Similan Islands 
National Park in Pang-Nga province, where Similan, Ta-Chai and Bon Islands were included.  
 Service marketing mix factors affecting Thai tourists in Bangkok towards selecting 
the diving sites in Thailand at high level were people, process, price, product and service, 
physical evidence, place and promotion, respectively.  When doing deep consideration to each 
factor, the sub-factors received the highest level of concerns were shown hereafter. 
 In product and service factor, the sub-factor received the highest concern was 
natural coral reefs and sea fish. 
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 In price factor, the sub-factor received the highest concern was to be able to set up 
traveling expenses by themselves. 
 In place factor, the sub-factor received the highest concern was the convenience in 
making contact to the diving sites. 
 In promotion factor, the sub-factor received the highest concern was to have 
websites to access to tourist information. 
 In process factor, the sub-factor received the highest concern was to give priority to 
tourist’s safety. 
 In people factor, the sub-factor received the highest concern was the knowledge and 
abilities of staff/employees. 
 In physical evidence factor, the sub-factor received the highest concern was 
cleanliness of the diving sites. 


