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สารบาญตาราง 

 
ตาราง  หน้า 

1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 18 
2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ 18 
3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพการสมรส 19 
4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษา 19 
5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ 20 
6 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายได ้ 20 
7 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามความถ่ีในการด าน ้า 21 
8 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกสถานท่ีด าน ้า 21 
9 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามแหล่งท่ีผูต้อบแบบสอบถาม

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานท่ีด าน ้า 22 
10 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามช่วงเวลาในการเดินทางไปด า

น ้า 22 
11 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามแหล่งด าน ้ าของอุทยาน

แห่งชาติในประเทศไทยท่ีท่านช่ืนชอบ หรือสนใจ มากท่ีสุด 23 
12 แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีด า

น ้าของนกัท่องเท่ียว ดา้นสินคา้และบริการ 25 
13 แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีด า

น ้าของนกัท่องเท่ียว ดา้นราคา 26 
14 แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีด า

น ้าของนกัท่องเท่ียว ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 27 
15 แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีด า

น ้าของนกัท่องเท่ียว ดา้นการส่งเสริมการตลาด 28 
16 แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อกาเลือกสถานท่ีด า

น ้าของนกัท่องเท่ียว ดา้นกระบวนการ 29 
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สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
17 แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีด า

น ้าของนกัท่องเท่ียว ดา้นบุคลากร 30 
18 แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีด า

น ้าของนกัท่องเท่ียว ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 31 
19 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างตามการตดัสินใจไปด าน ้ าหลังจากเกิด

เหตุการณ์ภยัพิบติัธรรมชาติต่างๆแลว้ 32 
20 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตามการตดัสินใจไปด าน ้าภายในปี 2555 32 
21 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตามความคิดเห็นเร่ืองอุปสรรคในการ

ตดัสินใจเลือกสถานท่ีด าน ้าในปัจจุบนั 33 
22 แสดงร้อยละค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง และระดบัความส าคญัของส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีด าน ้าของนกัท่องเท่ียว 34 
23 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ความส าคญัปัจจยัดา้นสินคา้และ

บริการท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีด าน ้าของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามเพศ 35 
24 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้วามส าคญัปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อ

การเลือกสถานท่ีด าน ้าของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามเพศ 37 
25 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ความส าคญัปัจจยัดา้นช่องทางการ

จดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีด าน ้าของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามเพศ 38 
26 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ความส าคญัปัจจยัดา้นการส่งเสริม

การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีด าน ้าของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามเพศ 39 
27 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้วามส าคญัปัจจยัดา้นกระบวนการ

ท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีด าน ้าของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามเพศ 41 
28 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ความส าคญัปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมี

ผลต่อการเลือกสถานท่ีด าน ้าของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามเพศ 43 
29 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ความส าคญัปัจจยัดา้นลกัษณะทาง

กายภาพท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีด าน ้าของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามเพศ 44 
30 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ความส าคญัปัจจยัดา้นสินคา้และ

บริการท่ีมีผลต่อการเลือกสานท่ีด าน ้าของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามอาย ุ 45 
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สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
31 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้วามส าคญัปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อ

การเลือกสถานท่ีด าน ้าของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามอาย ุ 48 
32 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ความส าคญัปัจจยัดา้นช่องทางการ

จดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีด าน ้าของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามอาย ุ 50 
33 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ความส าคญัปัจจยัดา้นการส่งเสริม

การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีด าน ้าของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามอาย ุ 52 
34 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ความส าคญัปัจจยัดา้นกระบวนการ

ท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีด าน ้าของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามอาย ุ 54 
35 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ความส าคญัปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมี

ผลต่อการเลือกสถานท่ีด าน ้าของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามอาย ุ 56 
36 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ความส าคญัปัจจยัดา้นลกัษณะทาง

กายภาพท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีด าน ้าของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามอาย ุ 58 
37 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ความส าคญัปัจจยัดา้นสินคา้และ

บริการท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีด าน ้ าของนักท่องเท่ียว จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 60 

38 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้วามส าคญัปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อ
การเลือกสถานท่ีด าน ้าของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามระดบัการศึกษา 62 

39 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ความส าคญัปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีด าน ้ าของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามระดบั
การศึกษา 64 

40 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้วามส าคญัปัจจยัดา้นส่งเสริม
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีด าน ้าของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามระดบั
การศึกษา 66 

41 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้วามส าคญัปัจจยัดา้นกระบวนการ
ท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีด าน ้าของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามระดบัการศึกษา 68 

42 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้วามส าคญัปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมี
ผลต่อการเลือกสถานท่ีด าน ้าของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามระดบัการศึกษา 70 
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สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
43 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้วามส าคญัปัจจยัดา้นลกัษณะทาง

กายภาพท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีด าน ้าของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามระดบั
การศึกษา 72 

44 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้วามส าคญัปัจจยัดา้นสินคา้และ
บริการท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีด าน ้าของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามรายได ้ 74 

45 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้วามส าคญัปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อ
การเลือกสถานท่ีด าน ้าของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามรายได ้ 77 

46 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้วามส าคญัปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีด าน ้าของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามรายได ้ 79 

47 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้วามส าคญัปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีด าน ้าของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามรายได ้ 81 

48 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้วามส าคญัปัจจยัดา้นกระบวนการ
ท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีด าน ้าของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามรายได ้ 83 

49 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้วามส าคญัปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมี
ผลต่อการเลือกสถานท่ีด าน ้าของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามรายได ้ 85 

50 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้วามส าคญัปัจจยัดา้นลกัษณะทาง
กายภาพท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีด าน ้าของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามรายได ้ 87 

51 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ความส าคญัสามล าดบัแรกต่อปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีด าน ้าของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 91 

52 สรุปปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีด าน ้ าของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยในกรุงเทพมหานครท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 10 ล าดบัแรก 92 

53 สรุปปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการจ าแนกตามเพศ ท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อย โดยมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
สถานท่ีด าน ้า ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 95 
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54 สรุปปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการจ าแนกตามอายุ  ท่ีผู ้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อย โดยมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
สถานท่ีด าน ้า ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 97 

55 สรุปปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการจ าแนกตามระดบัการศึกษา ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ย โดยมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
สถานท่ีด าน ้า ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 101 

56 สรุปปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการจ าแนกตามรายได ้ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ย โดยมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
สถานท่ีด าน ้า ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 105 

 


