
   บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวจิยัปัจจยัท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานครในการเลือก
สถานท่ีด าน ้าในประเทศไทย ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยใน
กรุงเทพมหานครในการเลือกสถานท่ีด าน ้าในประเทศไทย สามารถน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทาง
วางแผน พฒันา และปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใชต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 200 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 34 ส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 
43.5 รองลงมาช่วงอาย ุ31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 25 ส่วนใหญ่มีสถานะภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 76.5 
รองลงมาสมรสคิดเป็นร้อยละ 20.5 ส่วนใหญ่มีวฒิุการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 74.5 
รองลงมาสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 15.5 ส่วนใหญ่มีอาชีพ พนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 76 
รองลงมาประกอบธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 12.5 ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 10,000 - 20,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมามีรายได ้20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26 ส่วนใหญ่จะ
เดินทางไปด าน ้า 1-2 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมา 3-4 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 12.5 ส่วน
ใหญ่ตดัสินใจเลือกสถานท่ีด าน ้าดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 55.5 รองลงมาครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 
17.5 ส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานท่ีด าน ้าจากเพื่อน / ครอบครัว / คนรู้จกั คิดเป็น
ร้อยละ 36 รองลงมาจากเวบ็ไซด ์คิดเป็นร้อยละ 23 ส่วนใหญ่ชอบเดินทางท่องเท่ียวช่วงตามความ
สะดวก คิดเป็นร้อยละ 63.5 รองลงมาวนัเสาร์ – อาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 25.5 ส่วนใหญ่ช่ืนชอบและ
สนใจแหล่งด าน ้า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั จ.พงังา ไดแ้ก่ เกาะสิมิลนั เกาะตาชยั เกาะบอน   
คิดเป็นร้อยละ 28.5  รองลงมาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จ.พงังา ไดแ้ก่ หินราบหินกอง อ่าว
เต่า อ่าวสุเทพ อ่าวผกักาด คิดเป็นร้อยละ 15.5  
  
 ส่วนที ่2 ปัจจัยทีม่ีผลต่อต่อการเลอืกสถานทีด่ าน า้ของนักท่องเทีย่วชาวไทยใน
กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ใหค้วามส าคญั
กบัทุกปัจจยัในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัความส าคญัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยั
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ดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นสินคา้และบริการ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั โดยในแต่ละปัจจยัมี
รายละเอียดดงัน้ี (ตารางท่ี 51) 

ปัจจัยด้านบุคลากร จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั
โดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 โดยใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ย เรียงล าดบัตาม
ความส าคญั 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ความรู้และความสามารถของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.45 การมีอธัยาศยัท่ีดีและความเป็นกนัเองของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 และ 
ความซ่ือสัตยแ์ละค ามัน่สัญญาของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 

ปัจจัยด้านกระบวนการ จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั
โดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 โดยใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ย เรียงล าดบัตาม
ความส าคญั 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัสูงสุดในการให้บริการ
นกัท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 ความถูกตอ้งของการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน ของ
สถานท่ีด าน ้า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 และ ความรวดเร็วในการใหบ้ริการขอ้มูลการท่องเท่ียวของ 
เจา้หนา้ท่ี / พนกังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25   

ปัจจัยด้านราคา จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัโดยรวม
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 โดยใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ย เรียงล าดบัตามความส าคญั 3 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ก าหนดค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวเองได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 ราคา
เหมาะสมกบัสถานท่ีด าน ้า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 ราคามาตรฐาน และ ราคาเหมาะสมกบั
สภาพเศรษฐกิจของประเทศ มีค่าเฉล่ียเท่ากัน 4.18 

ปัจจัยด้านสินค้าและบริการ จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วาม 
ส าคญัโดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15  โดยใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ย เรียงล าดบัตาม
ความส าคญั 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ แหล่งปะการังธรรมชาติและปลาทะเล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 
ความปลอดภยัของสถานท่ีด าน ้า ท่ีพกัและการเดินทาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 และ ความ
สะดวกสบายของสถานท่ีด าน ้า ที่พกัและการเดินทาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10  

ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วาม 
ส าคญัโดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 โดยให้ความส าคญัในปัจจยัยอ่ย เรียงล าดบัตาม
ความส าคญั 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาดของสถานท่ีด าน ้า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 การมีป้าย
ขอ้มูลและป้ายบอกทางชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 และ ความสวยงาม และหรูหราของสถานท่ีด า
น ้า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 
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ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัโดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 โดยใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ย เรียงล าดบั
ตามความส าคญั 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อสถานท่ีด าน ้ า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.12 การจองผ่านระบบออนไลน์กบัตวัแทนจ าหน่ายได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 และ การซ้ือ
แพคเกจทวัร์จากบู๊ธท่องเที่ยวได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79   

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัโดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 โดยใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ย เรียงล าดบั
ตามความส าคญั 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การมีเวบ็ไซตเ์พื่อให้ขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.11 การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 และ การจดับูธ๊ตามงาน
ท่องเท่ียวไทย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 
 
ตารางที ่51 แสดงค่าเฉลีย่ของผู้ตอบแบบสอบถามทีใ่ห้ความส าคัญสามล าดับแรกต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลอืกสถานทีด่ าน า้ของนักท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 
ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 

ปัจจยัทีใ่ห้ความส าคญัสามล าดบัแรก ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ปัจจยัด้านบุคลากร 
(ค่าเฉล่ีย 4.40) 

1. ความรู้และความสามารถของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน  
2. การมีอธัยาศยัท่ีดีและความเป็นกนัเองของเจา้หนา้ท่ี / 

พนกังาน  
3. ความซ่ือสตัยแ์ละค ามัน่สญัญาของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน  

4.45 
4.42 

 
4.38 

ปัจจยัด้านกระบวนการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.28) 

1. การใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัสูงสุดในการ
ใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว  

2. ความถูกตอ้งของการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
ของสถานท่ีด าน ้ า  

3. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการขอ้มูลการท่องเท่ียวของ
เจา้หนา้ท่ี / พนกังาน  

4.44 
 

4.31 
 

4.25 

ปัจจยัด้านราคา 
(ค่าเฉล่ีย 4.20) 

1. ก าหนดค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวเองได้  
2. ราคาเหมาะสมกับสถานท่ีด าน ้ า  
3. ราคามาตรฐาน  
3.   ราคาเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ  

4.29 
4.22 
4.18 
4.18 
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ตารางที ่51 (ต่อ) แสดงค่าเฉลีย่ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้ความส าคัญสามล าดับแรกต่อปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลอืกสถานทีด่ าน า้ของนักท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 
ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 

ปัจจยัทีใ่ห้ความส าคญัสามล าดบัแรก ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ปัจจยัดา้นสินคา้และ
บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.15)  

1. แหล่งปะการังธรรมชาติ และปลาทะเล  
2. ความปลอดภยัของสถานท่ีด าน ้ า ท่ีพกัและการเดินทาง 
3. ความสะดวกสบายของสถานท่ีด าน ้ า ท่ีพกัและการเดินทาง  

4.41 
4.40 
4.10 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ 
(ค่าเฉล่ีย 4.15) 

1. ความสะอาดของสถานท่ีด าน ้ า  
2. ความสวยงามและหรูหราของสถานท่ีด าน ้ า  

2.    การมีป้ายขอ้มูลและป้ายบอกทางชดัเจน  
3.    ส่ิงอ านวยความสะดวกอนัทนัสมยัของสถานท่ีด าน ้ า 

4.46 
4.14 
4.14 
4.05 

ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 
(ค่าเฉล่ีย 3.88) 

1. ความสะดวกในการติดต่อสถานท่ีด าน ้ า  
2. การจองผา่นระบบออนไลน์กบัสถานท่ีด าน ้ า  
3. การซ้ือแพคเกจทวัร์จากบู๊ธท่องเท่ียวได ้ 

4.12 
3.86 
3.79 

ปัจจยัดา้นส่งเสริม
การตลาด 
(ค่าเฉล่ีย 3.76) 

1. การมีเวบ็ไซตเ์พ่ือใหข้อ้มูลดา้นการท่องเท่ียว  
2. การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ  
3. การจดับู๊ธตามงานท่องเท่ียวไทย  

4.11 
3.89 
3.79 

 
ตารางที่ 52  สรุปปัจจัยย่อยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ด าน ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
กรุงเทพมหานครทีม่ีค่าเฉลีย่สูงสุด 10 ล าดับแรก 
ล าดับ ปัจจัยย่อย ค่าเฉลีย่ 

(แปรผล) 
ส่วนประสมทางการตลาด 

1 ความสะอาดของสถานท่ีด าน ้ า 4.46 
มาก 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ 

2 ความรู้และความสามารถของเจา้หนา้ท่ี / 
พนกังาน 

4.45 
มาก 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 

3 การใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยั
สูงสุดในการใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว 

4.44 
มาก 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ 

4 การมีอธัยาศยัท่ีดีและความเป็นกนัเอง
ของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 

4.42 
มาก 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 

5 แหล่งปะการังธรรมชาติ และปลาทะเล 4.41 
มาก 

ปัจจยัดา้นสินคา้และบริการ 
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ตารางที ่52 (ต่อ)  สรุปปัจจัยย่อยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ด าน ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในกรุงเทพมหานครทีม่ีค่าเฉลีย่สูงสุด 10 ล าดับแรก 
ล าดับ ปัจจัยย่อย ค่าเฉลีย่ 

(แปรผล) 
ส่วนประสมทางการตลาด 

6 ความปลอดภยัของสถานท่ีด าน ้าท่ีพกั
และการเดินทาง 

4.40 
มาก 

ปัจจยัดา้นสินคา้และบริการ 

7 ความซ่ือสัตยแ์ละค ามัน่สัญญาของ
เจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 

4.38 
มาก 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 

8 ความสุภาพของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 4.37 
มาก 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 

9 ความยิม้แยม้แจ่มใสของเจา้หนา้ท่ี / 
พนกังาน 

4.35 
มาก 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 

10 ความถูกตอ้งของการใหบ้ริการของ
พนกังาน / เจา้หนา้ท่ีของสถานท่ีด าน ้า 

4.31 
มาก 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ 

  
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัทุกปัจจยัโดยรวมในระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วาม 

ส าคญั 10 ล าดบัแรก คือ ความสะอาดของสถานท่ีด าน ้า (ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ) ความรู้
และความสามารถของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน (ปัจจยัดา้นบุคลากร) การใหค้วามส าคญักบัความ
ปลอดภยัสูงสุดในการใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว (ปัจจยัดา้นกระบวนการ) การมีอธัยาศยัท่ีดีและความ
เป็นกนัเองของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน (ปัจจยัดา้นบุคลากร) แหล่งปะการังธรรมชาติ และปลาทะเล 
(ปัจจยัดา้นสินคา้และบริการ) ความปลอดภยัของสถานท่ีด าน ้าท่ีพกัและการเดินทาง (ปัจจยัดา้น
สินคา้และบริการ) ความซ่ือสัตยแ์ละค ามัน่สัญญาของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน (ปัจจยัดา้นบุคลากร) 
ความสุภาพของเจา้หน้าท่ี / พนักงาน (ปัจจยัด้านบุคลากร) ความยิ้มแยม้แจ่มใสของเจา้หน้าท่ี / 
พนกังาน (ปัจจยัดา้นบุคลากร) ความถูกตอ้งของการให้บริการของพนกังาน / เจา้หนา้ท่ีของสถานท่ี
ด าน ้า (ปัจจยัดา้นกระบวนการ) ตามล าดบั 
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   ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการเลือกสถานที่ด าน ้าของ
นักท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 
 ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีปัญหาในการตดัสินใจเลือกสถานท่ีด าน ้ า
ของนกัท่องเท่ียวดงัน้ี 
 ปัญหาหลงัจากเกิดเหตุการณ์ภยัพิบติัธรรมชาติต่างๆท่ีเกิดข้ึน ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ยงัคงตดัสินใจเดินทางไปด าน ้า คิดเป็นร้อยละ 84.5 รองลงมาไม่ไป คิดเป็นร้อยละ 15.5 
 ปัญหาภยัพิบติัธรรมชาติ นกัท่องเท่ียวจะไปท่องเท่ียวสถานท่ีด าน ้ าภายในปี 2555 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยงัคงตดัสินใจไป คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 
25.5 
 ปัญหาอุปสรรคในการตดัสินใจเลือกสถานท่ีด าน ้ าในปัจจุบนั ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เลือกค่าใชจ่้ายในการไปท่องเท่ียวค่อนขา้งสูง คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมาไม่มีเวลา คิด
เป็นร้อยละ 41.5   
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 ส่วนที่ 4  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ด าน ้าของ
นักท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร จ าแนก ตาม เพศ อายุ การศึกษา รายได้ 
 
ตารางที่ 53  สรุปปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการจ าแนกตามเพศ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญต่อปัจจัยย่อย โดยมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกสถานทีด่ าน า้ ทีม่ีค่าเฉลีย่สูงสุด  
ปัจจยัส่วนประสม

การตลาด 
เพศ ปัจจยัย่อย 

ดา้นสินคา้และ
บริการ 

 

ชาย 1. แหล่งปะการังธรรมชาติและปลาทะเล  
2. ความปลอดภยัของสถานท่ีด าน ้ า ท่ีพกั และการเดินทาง  
3. การบริการ ส่ิงอ านวยความสะดวกจากผูป้ระกอบการในสถานท่ี  
  ท่องเท่ียว ได้แก่ ท่ีพกั ร้านอาหาร บริษทัน าเท่ียว 

หญิง 1. ความปลอดภยัของสถานท่ีด าน ้ า ท่ีพกั และการเดินทาง 
2. แหล่งปะการังธรรมชาติและปลาทะเล 
3. ความสะดวกสบายของสถานท่ีด าน ้ า ท่ีพกั และการเดินทาง 

ปัจจยัดา้นราคา ชาย 1. ก าหนดค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเองได ้ 
2. ราคาเหมาะสมกบัสถานท่ีด าน ้ า 
3. ราคาพิเศษในช่วงไม่ใช่ฤดูการท่องเท่ียว 

หญิง 1. ก าหนดค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเองได ้
2. ราคาเหมาะสมกบัสถานท่ีด าน ้ า 
3. ราคาเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจของประเทศ 

ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย 

ชาย 1. ความสะดวกในการติดต่อสถานท่ีด าน ้ า 
2. การจองผา่นระบบออนไลน์กบัสถานท่ีด าน ้ าได ้
3. การจองผา่นระบบออนไลน์กบัตวัแทนจ าหน่ายได ้  

หญิง 1. ความสะดวกในการติดต่อสถานท่ีด าน ้ า 
2. การจองผา่นระบบออนไลน์กบัสถานท่ีด าน ้ าได ้  
2. การจดัแพคเกจจากบู๊ธท่องเท่ียวได ้
3. การจองผา่นระบบออนไลน์กบัตวัแทนจ าหน่ายได ้
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ตารางที่  53 (ต่อ)  สรุปปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการจ าแนกตามเพศ ที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อย โดยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ด าน ้า ที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด  
ปัจจยัส่วนประสม

การตลาด 
เพศ ปัจจยัย่อย 

ปัจจยัดา้นส่งเสริม
การตลาด 

ชาย 1. การมีเวบ็ไซตเ์พ่ือใหข้อ้มูลดา้นการท่องเท่ียว 
2. การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ 
3. การจดับู๊ธตามงานท่องเท่ียวไทย 

 หญิง 1. การมีเวบ็ไซตเ์พ่ือใหข้อ้มูลดา้นการท่องเท่ียว 
2. การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ 
3. การท าโปรโมชัน่ร่วมกบับตัรเครดิตและบตัรส่วนลดอ่ืนๆ 

ปัจจยัดา้น
กระบวนการ 

ชาย 1. ความถูกตอ้งของการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน ของสถานท่ีด าน ้ า 
2. การใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัสูงสุดในการใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว  
3. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการขอ้มูลการท่องเท่ียวของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน  

 หญิง 1. การใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัสูงสุดในการใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว  
2. ความถูกตอ้งของการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน ของสถานท่ีด าน ้ า 
2.การเตรียมความพร้อมของสถานท่ีด า น ้ าดา้นอาหาร / ยา / อุปกรณ์ 
 / สาธารณูปโภค 
3. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการขอ้มูลการท่องเท่ียวของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน  

ปัจจยัดา้นบุคลากร ชาย 1. ความรู้และความสามารถของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน  
2. การมีอธัยาศยัท่ีดีและความเป็นกนัเองของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
2. ความสุภาพของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
3. การมีอธัยาศยัท่ีดีและความเป็นกนัเองของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 

 หญิง 1. ความรู้และความสามารถของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน  
2. การมีอธัยาศยัท่ีดีและความเป็นกนัเองของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
3. ความซ่ือสตัยแ์ละค ามัน่สญัญาของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
3. ความยิม้แยม้แจ่มใสของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 

ปัจจยัดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ 

ชาย 1. ความสะอาดของสถานท่ีด าน ้ า  
2. ความสวยงามและหรูหราของสถานท่ีด าน ้ า  
3. การมีป้ายขอ้มูลและป้ายบอกทางชดัเจน 

 หญิง 1. ความสะอาดของสถานท่ีด าน ้ า  
2. ความสวยงามและหรูหราของสถานท่ีด าน ้ า  
3. การมีป้ายขอ้มูลและป้ายบอกทางชดัเจน 
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ตารางที่ 54  สรุปปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการจ าแนกตามอายุ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญต่อปัจจัยย่อย โดยมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกสถานทีด่ าน า้ ทีม่ีค่าเฉลีย่สูงสุด 
ปัจจยัส่วนประสม

การตลาด 
อายุ ปัจจยัย่อย 

ดา้นสินคา้และ
บริการ 

 

18-24 ปี 1. แหล่งปะการังธรรมชาติและปลาทะเล  
2. การมีกิจกรรมท่ีหลากหลายของสถานท่ีด าน ้ า เช่น การด าน ้ า การพายเรือ 

การชมภาพใตน้ ้ าผา่นเรือด าน ้ า 
3. ความปลอดภยั ของสถานท่ีด าน ้ า ท่ีพกัและการเดินทาง 

25-30 ปี 1. ความปลอดภยั ของสถานท่ีด าน ้ า ท่ีพกัและการเดินทาง 
2.  แหล่งปะการังธรรมชาติและปลาทะเล  
3. การบริการส่ิงอ านวยความสะดวกจากผูป้ระกอบการในสถานท่ีท่องเท่ียว 
ไดแ้ก่ ท่ีพกั ร้านอาหาร บริษทัน าเท่ียว 

3. ความสะดวกสบายของสถานท่ี ด าน ้ า ท่ีพกัและการเดินทาง 
31-35 ปี 1. แหล่งปะการังธรรมชาติและปลาทะเล 

2. ความปลอดภยั ของสถานท่ีด าน ้ า ท่ีพกัและการเดินทาง 
3. ความสะดวกสบายของสถานท่ีด าน ้ า ท่ีพกัและการเดินทาง  
3.  การมีโปรแกรมด าน ้ าท่ีหลากหลาย เช่น เลือกตามหมู่เกาะหรือเฉพาะท่ี 

มากกวา่
35ปี 

1. ความปลอดภยัของสถานท่ีด าน ้ า ท่ีพกัและการเดินทาง 
2. แหล่งปะการังธรรมชาติและปลาทะเล  
3. ความมีช่ือเสียงของสถานท่ีด าน ้ า 

ปัจจยัดา้นราคา 18-24 ปี 1. ก าหนดค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเองได ้ 
2. ราคาพิเศษในช่วงไม่ใช่ฤดูการท่องเท่ียว 
3. ราคาเหมาะสมกบัสถานท่ีด าน ้า 

25-30 ปี 1. ก าหนดค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเองได ้ 
2. ราคาเหมาะสมกบัสถานท่ีด าน ้ า 
3. ราคาพิเศษในช่วงไม่ใช่ฤดูกาลท่องเท่ียว 
3. ราคามาตรฐาน 

31-35 ปี 1. ก าหนดค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเองได ้ 
2.  ราคาเหมาะสมกบัสถานท่ีด าน ้ า 
3. ราคาพิเศษในช่วงไม่ใช่ฤดูกาลท่องเท่ียว 

มากกวา่
35ปี 

1. ราคามาตรฐาน 
2. ราคาเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ 
3. ราคาเหมาะสมกบัสถานท่ีด าน ้า 
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ตารางที่ 54  (ต่อ) สรุปปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการจ าแนกตามอายุ ที่ ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อย โดยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ด าน ้า ที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 
 
ปัจจยัส่วนประสม

การตลาด 
อายุ ปัจจยัย่อย 

ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย 

18-24 ปี 1. ความสะดวกในการติดต่อสถานท่ีด าน ้ า 
2. การจองผา่นระบบออนไลน์กบัสถานท่ีด าน ้ าได ้
3. การซ้ือแพคเกจทวัร์จากบู๊ธท่องเท่ียวได ้

25-30 ปี 1. ความสะดวกในการติดต่อสถานท่ีด าน ้ า 
2. การจองผา่นระบบออนไลน์กบัสถานท่ีด าน ้ าได ้
3. การซ้ือแพคเกจทวัร์จากบู๊ธท่องเท่ียวได ้

31-35 ปี 1. ความสะดวกในการติดต่อสถานท่ีด าน ้ า 
2. การจองผา่นระบบออนไลน์กบัสถานท่ีด าน ้ าได ้
3. การซ้ือแพคเกจทวัร์จากบู๊ธท่องเท่ียวได ้
3.  การจองผา่นระบบออนไลน์กบัตวัแทนจ าหน่ายได ้

มากกวา่
35ปี 

1. ความสะดวกในการติดต่อสถานท่ีด าน ้ า 
2. การซ้ือแพคเกตทวัร์จากบู๊ธท่องเท่ียวได ้
3. การจองผา่นระบบออนไลน์ กบัสถานท่ีด าน ้ าได ้

ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด 

18-24 ปี 1. การมีเวบ็ไซตเ์พ่ือใหข้อ้มูลดา้นการท่องเท่ียว 
2. การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ 
3. การจดับู๊ธตามงานท่องเท่ียวไทย 

25-30 ปี 1. การมีเวบ็ไซตเ์พ่ือใหข้อ้มูลดา้นการท่องเท่ียว 
2. การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ 
3. การแจกบตัรก านลั / บตัรแลกซ้ือ 

31-35 ปี 1. การมีเวบ็ไซตเ์พ่ือใหข้อ้มูลดา้นการท่องเท่ียว 
2. การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ 
3. การท าโปรโมชัน่ร่วมกบับตัรเครดิตและบตัรส่วนลดอ่ืนๆ 

มากกวา่
35ปี 

1. การมีเวบ็ไซตเ์พ่ือใหข้อ้มูลดา้นการท่องเท่ียว 
2. การท าโปรโมชัน่ร่วมกบับตัรเครดิตและบตัรส่วนลดอ่ืนๆ 
3. การจดับู๊ธตามงานท่องเท่ียวไทย 
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ตารางที ่54  (ต่อ) สรุปปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการจ าแนกตามอายุ ที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อย โดยมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกสถานทีด่ าน า้ ทีม่ีค่าเฉลีย่
สูงสุด 
ปัจจยัส่วนประสม

การตลาด 
อายุ ปัจจยัย่อย 

ปัจจยัดา้น
กระบวนการ 

18-24 ปี 1. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการขอ้มูลการท่องเท่ียวของเจา้หนา้ท่ี / 
พนกังาน 

2. ความถูกตอ้งของการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี / พนกังานของสถานท่ีด าน ้ า 
2. การเตรียมความพร้อมของสถานท่ีด าน ้ าดา้นอาหาร / ยา /อุปกรณ์ /  
   สาธารณูปโภค 
3. การใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัสูงสุดในการใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว 

25-30 ปี 1. การใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัสูงสุดในการใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว 
2. ความถูกตอ้งของการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน ของสถานท่ีด าน ้ า 
3.ความรวดเร็วในการใหบ้ริการขอ้มูลการท่องเท่ียวของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน  

31-35 ปี 1. การใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัสูงสุดในการใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว 
2. ความถูกตอ้งของการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน ของสถานท่ีด าน ้ า 
3. การเตรียมความพร้อมของสถานท่ีด าน ้ าดา้นอาหาร / ยา /อุปกรณ์ /  
    สาธารณูปโภค 

มากกวา่
35ปี 

1. การใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัสูงสุดในการใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว 
2. การเตรียมความพร้อมของสถานท่ีด าน ้ าดา้นอาหาร / ยา /อุปกรณ์ /  
    สาธารณูปโภค 
3. ความถูกตอ้งของการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี / พนกังานของสถานท่ีด าน ้ า 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 18-24 ปี 1. ความสุภาพของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
2. ความรู้และความสามารถของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
2. การมีอธัยาศยัท่ีดีและความเป็นกนัเองของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
3. ความยิม้แยม้แจ่มใสของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 

25-30 ปี 1. การมีอธัยาศยัท่ีดีและความเป็นกนัเองของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
2. ความรู้และความสามารถของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
3. ความยิม้แยม้แจ่มใสของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 

31-35 ปี 1. ความรู้และความสามารถของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
2. ความซ่ือสตัยแ์ละค ามัน่สญัญาของ เจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
3. ความสุภาพของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน  
3. การมีอธัยาศยัท่ีดีและความเป็นกนัเองของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 

มากกวา่
35ปี 

1. ความซ่ือสตัยแ์ละค ามัน่สญัญาของ เจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
2. การมีอธัยาศยัท่ีดีและความเป็นกนัเองของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
3. ความรู้และความสามารถของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
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ตารางที ่54  (ต่อ) สรุปปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการจ าแนกตามอายุ ที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อย โดยมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกสถานทีด่ าน า้ ทีม่ีค่าเฉลีย่
สูงสุด 
 
ปัจจยัส่วนประสม

การตลาด 
อายุ ปัจจยัย่อย 

ปัจจยัดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ 

18-24 ปี 1. ความสะอาดของสถานท่ีด าน ้ า  
2. ความสวยงามและหรูหราของสถานท่ีด าน ้ า 
3. ส่ิงอ านวยความสะดวกอนัทนัสมยัของสถานท่ีด าน ้ า 

 25-30 ปี 1. ความสะอาดของสถานท่ีด าน ้ า  
2. การมีป้ายขอ้มูลบอกทางท่ีชดัเจน 
3. ความสวยงามและหรูหราของสถานท่ีด าน ้ า 

 31-35 ปี 1.ความสะอาดของสถานท่ีด าน ้ า  
2.ความสวยงามและหรูหราของสถานท่ีด าน ้ า 
3. การมีป้ายขอ้มูลและป้ายบอกทางชดัเจน 

 มากกวา่
35ปี 

1.ความสะอาดของสถานท่ีด าน ้ า 
2. การมีป้ายขอ้มูลและป้ายบอกทางท่ีชดัเจน 
3. ความสวยงามและหรูหราของสถานท่ีด าน ้ า 
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ตารางที่ 55  สรุปปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการจ าแนกตามระดับการศึกษา ที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อย โดยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ด าน ้า ที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 
ปัจจยัส่วนประสม

การตลาด 
ระดบั

การศึกษา 
ปัจจยัย่อย 

ปัจจยัดา้นสินคา้
และบริการ 

ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

1. ความปลอดภยัของสถานท่ีด าน ้ า ท่ีพกัและการเดินทาง 
2. แหล่งปะการังธรรมชาติและปลาทะเล 
3. ความมีช่ือเสียงของสถานท่ีด าน ้ า 
3. ความสะดวกสบายของสถานท่ีด าน ้ า ท่ีพกั และการเดินทาง 
3. การมีกิจกรรมท่ีหลากหลายของสถานท่ีด าน ้ า เช่น การด าน ้ า การ
พายเรือ การชมภาพใตน้ ้ าผ่านเรือด าน ้ า 

ปริญญาตรี 1. ความปลอดภยั ของสถานท่ีด าน ้ า ท่ีพกัและการเดินทาง 
1. แหล่งปะการังธรรมชาติและปลาทะเล 
2. การมีโปรแกรมด าน ้ าท่ีหลากหลาย เช่น เลือกตามหมู่เกาะหรือ
เฉพาะพ้ืนท่ี 

3. การบริการ ส่ิงอ านวยความสะดวกจากผูป้ระกอบการในสถานท่ี
ท่องเท่ียวได้แก่ ท่ีพกั ร้านอาหาร บริษทัน าเท่ียว   

สูงกวา่
ปริญญาตรี 

1. แหล่งปะการังธรรมชาติและปลาทะเล 
2. ความปลอดภยั ของสถานท่ีด าน ้ า ท่ีพกัและการเดินทาง  
3. ความสะดวกสบายของสถานท่ีด าน ้ า ท่ีพกัและการเดินทาง 

ปัจจยัดา้นราคา ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

1. ก าหนดค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเองได ้ 
2. ราคาเหมาะสมกบัสถานท่ีด าน ้ า 
2. ราคามาตรฐาน 
2. ราคาพิเศษในช่วงไม่ใช่ฤดูการท่องเท่ียว 
3. ราคาเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจของประเทศ 

ปริญญาตรี 1. ก าหนดค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเองได ้ 
2. ราคาเหมาะสมกบัสถานท่ีด าน ้ า 
3. ราคาพิเศษในช่วงไม่ใช่ฤดูการท่องเท่ียว 

สูงกวา่
ปริญญาตรี 

1. ราคาพิเศษในช่วงไม่ใช่ฤดูการท่องเท่ียว 
2. ก าหนดค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเองได ้
2. ราคาเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจของประเทศ 
3. ราคาเหมาะสมกบัสถานท่ีด าน ้า 
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ตารางที่ 55 (ต่อ) สรุปปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการจ าแนกตามระดับการศึกษา ที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อย โดยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ด าน ้า ที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 
 
ปัจจยัส่วนประสม

การตลาด 
ระดบั

การศึกษา 
ปัจจยัย่อย 

ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย 

ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

1. ความสะดวกในการติดต่อสถานท่ีด าน ้ า 
2. การจองผา่นระบบออนไลน์กบัสถานท่ีด าน ้ าได ้
3. การจองผา่นระบบออนไลน์กบัตวัแทนจ าหน่ายได ้

ปริญญาตรี 1. ความสะดวกในการติดต่อสถานท่ีด าน ้ า 
2. การจองผา่นระบบออนไลน์กบัสถานท่ีด าน ้ าได ้
3. การซ้ือแพคเกจทวัร์จากบู๊ธท่องเท่ียวได ้

สูงกวา่
ปริญญาตรี 

1. ความสะดวกในการติดต่อสถานท่ีด าน ้ า 
2. การซ้ือแพคเกตทวัร์จากบู๊ธท่องเท่ียวได ้
3. การจองผา่นระบบออนไลน์กบัตวัแทนจ าหน่ายได ้

ปัจจยัดา้นส่งเสริม
การตลาด 

ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

1. การมีเวบ็ไซตเ์พ่ือใหข้อ้มูลดา้นการท่องเท่ียว 
2. การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ 
3. การแจกบตัรก านลั /บตัรแลกซ้ือ 
3. การท าโปรโมชัน่ร่วมกบับตัรเครดิตและบตัรส่วนลดอ่ืนๆ 
3. การแจกของท่ีระลึกจากสถานท่ีด าน ้ า 

ปริญญาตรี 1. การมีเวบ็ไซตเ์พ่ือใหข้อ้มูลดา้นการท่องเท่ียว 
2. การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ 
3. การจดับู๊ธตามงานท่องเท่ียวไทย 

สูงกวา่
ปริญญาตรี 

1. การมีเวบ็ไซตเ์พ่ือใหข้อ้มูลดา้นการท่องเท่ียว 
2. การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือ 
3. การจดับู๊ธตามงานท่องเท่ียวไทย 

ปัจจยัดา้น
กระบวนการ 

ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

1. ความถูกตอ้งของการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน ของ
สถานท่ีด าน ้ า 

1. การเตรียมความพร้อมของสถานท่ีด าน ้ าดา้นอาหาร / ยา / อุปกรณ์ /  
    สาธารณูปโภค 
2. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการขอ้มูลการท่องเท่ียวของเจา้หนา้ท่ี / 

พนกังาน 
3. การใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัสูงสุดในการใหบ้ริการ

นกัท่องเท่ียว 
3. การพฒันาปรับปรุงการใหบ้ริการตามความคิดเห็นของลูกคา้ 
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ตารางที่ 55 (ต่อ) สรุปปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการจ าแนกตามระดับการศึกษา ที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อย โดยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ด าน ้า ที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 

ปัจจยัส่วน
ประสม
การตลาด 

ระดบั
การศึกษา 

ปัจจยัย่อย 

 ปริญญาตรี 1.การใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัสูงสุดในการใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว 
1. ความถูกตอ้งของการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี / พนกังานของสถานท่ีด าน ้ า 
2. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการขอ้มูลการท่องเท่ียวของเจา้หนา้ท่ี / 
พนกังาน  

ปัจจยัดา้น
กระบวนการ 

สูงกวา่
ปริญญาตรี 

1. การใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัสูงสุดในการใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว 
2. ความถูกตอ้งของการใหบ้ริการของพนกังาน/เจา้หนา้ท่ี ของสถานท่ีด าน ้ า 
3. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการขอ้มูลการท่องเท่ียวของเจา้หนา้ท่ี / 

พนกังาน  
3. การเตรียมความพร้อมของสถานท่ีด าน ้ าดา้นอาหาร / ยา /อุปกรณ์ /  
    สาธารณูปโภค 

ปัจจยัดา้น
บุคลากร 

ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

1. ความรู้และความสามารถของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
1. ความซ่ือสตัยแ์ละค ามัน่สญัญาของ เจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
2. ความสุภาพของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
2. การมีอธัยาศยัท่ีดีและความเป็นกนัเองของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
3. ความยิม้แยม้แจ่มใสของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 

ปริญญาตรี 1. ความรู้และความสามารถของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
2. การมีอธัยาศยัท่ีดีและความเป็นกนัเองของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
3. ความสุภาพของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 

สูงกวา่
ปริญญาตรี 

1. ความรู้และความสามารถของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
2. ความซ่ือสตัยแ์ละค ามัน่สญัญาของ เจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
3. การมีอธัยาศยัท่ีดีและความเป็นกนัเองของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 

ปัจจยัดา้น
ลกัษณะทาง
กายภาพ 

ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

1. ความสะอาดของสถานท่ีด าน ้ า  
2. การมีป้ายขอ้มูลบอกทางท่ีชดัเจน 
3. ความสวยงามและหรูหราของสถานท่ีด าน ้ า 

ปริญญาตรี 1. ความสะอาดของสถานท่ีด าน ้ า  
2. ความสวยงามและหรูหราของสถานท่ีด าน ้ า 
3. การมีป้ายขอ้มูลบอกทางท่ีชดัเจน 

สูงกวา่
ปริญญาตรี 

1. ความสะอาดของสถานท่ีด าน ้ า  
2. การมีป้ายขอ้มูลบอกทางท่ีชดัเจน 
3. ความสวยงามและหรูหราของสถานท่ีด าน ้ า 
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ตารางที่  56 (ต่อ) สรุปปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการจ าแนกตามรายได้ ที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อย โดยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ด าน ้า ที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 

ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาด 

รายได้ ปัจจยัย่อย 

ปัจจยัดา้นสินคา้
และบริการ 

น้อยกว่า 10,000 1. การมีกิจกรรมท่ีหลากหลายของสถานท่ีด าน ้ า เช่น การด าน ้ า การพาย
เรือ การชมภาพใตน้ ้ าผา่นเรือด าน ้า 

2. ความปลอดภยัของสถานท่ีด าน ้ า ท่ีพกัและการเดินทาง 
3. ความมีช่ือเสียงของสถานท่ีด าน ้ า 

10,000  -20,000 1. ความปลอดภยั ของสถานท่ีด าน ้ า ท่ีพกัและการเดินทาง 
2. แหล่งปะการังธรรมชาติและปลาทะเล 
3. การมีกิจกรรมท่ีหลากหลายของสถานท่ีด าน ้ า เช่น การด าน ้ า 
การพายเรือ การชมภาพใตน้ ้ าผ่านเรือด าน ้ า 

20,001 – 30,000 1. ความปลอดภยัของสถานท่ีด าน ้ า ท่ีพกัและการเดินทาง 
2. แหล่งปะการังธรรมชาติและปลาทะเล 
3. การมีโปรแกรมด าน ้ าท่ีหลากหลาย เช่น เลือกตามหมู่เกาะหรือ
เฉพาะพ้ืนท่ี 

มากกว่า 30,000 1. แหล่งปะการังธรรมชาติและปลาทะเล 
2. ความปลอดภยั ของสถานท่ีด าน ้ า ท่ีพกัและการเดินทาง 
3. ความมีช่ือเสียงของสถานท่ีด าน ้ า 
3.การบริการ ส่ิงอ านวยความสะดวกจากผูป้ระกอบการในสถานท่ี 
  ท่องเท่ียว ได้แก่ ท่ีพกั ร้านอาหาร บริษทัน าเท่ียว   

ปัจจยัดา้นราคา น้อยกว่า 10,000 1. ก าหนดค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเองได ้ 
2. ราคาพิเศษในช่วงไม่ใช่ฤดูการท่องเท่ียว 
3. ราคาเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจของประเทศ 

10,000  -20,000 1. ก าหนดค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเองได ้ 
2. ราคามาตรฐาน 
3. ราคาพิเศษในช่วงไม่ใช่ฤดูการท่องเท่ียว 

20,001 – 30,000 1. ราคาเหมาะสมกบัสถานท่ีด าน ้ า 
2. ก าหนดค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเองได ้
3. ราคาพิเศษในช่วงไม่ใช่ฤดูการท่องเท่ียว 

มากกว่า 30,000 1. ก าหนดค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเองได ้
2. ราคาเหมาะสมกบัสถานท่ีด าน ้ า 
3. ราคามาตรฐาน 
3. ราคาเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจของประเทศ 
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ตารางที่  56 (ต่อ) สรุปปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการจ าแนกตามรายได้ ที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อย โดยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ด าน ้า ที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 

 
ปัจจยัส่วนประสม

การตลาด 
รายได้ ปัจจยัย่อย 

ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย 

น้อยกว่า 10,000 1. ความสะดวกในการติดต่อสถานท่ีด าน ้ า 
2. การจองผา่นระบบออนไลน์กบัสถานท่ีด าน ้ าได ้
3. การซ้ือแพคเกจทวัร์จากบู๊ธท่องเท่ียวได ้

10,000  -20,000 1. ความสะดวกในการติดต่อสถานท่ีด าน ้ า 
2. การจองผา่นระบบออนไลน์กบัสถานท่ีด าน ้ าได ้
2. การซ้ือแพคเกจทวัร์จากบู๊ธท่องเท่ียวได ้
3. การจองผา่นระบบออนไลน์กบัตวัแทนจ าหน่ายได ้

20,001 – 30,000 1. ความสะดวกในการติดต่อสถานท่ีด าน ้ า 
2. การซ้ือแพคเกจทวัร์จากบู๊ธท่องเท่ียวได ้
3. การจองผา่นระบบออนไลน์กบัสถานท่ีด าน ้ าได ้
3. การจองผา่นระบบออนไลน์กบัตวัแทนจ าหน่ายได ้

มากกว่า 30,000 1. ความสะดวกในการติดต่อสถานท่ีด าน ้ า 
2. การจองผา่นระบบออนไลน์กบัสถานท่ีด าน ้ าได ้
3. การจองผา่นระบบออนไลน์กบัตวัแทนจ าหน่ายได ้

ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด 

น้อยกว่า 10,000 1. การมีเวบ็ไซตเ์พ่ือใหข้อ้มูลดา้นการท่องเท่ียว 
2. การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ 
3. การจดับู๊ธตามงานท่องเท่ียวไทย 

10,000  -20,000 1. การมีเวบ็ไซตเ์พ่ือใหข้อ้มูลดา้นการท่องเท่ียว 
2. การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ 
3. การจดับู๊ธตามงานท่องเท่ียวไทย 

20,001 – 30,000 1. การมีเวบ็ไซตเ์พ่ือใหข้อ้มูลดา้นการท่องเท่ียว 
2. การท าโปรโมชัน่ร่วมกบับตัรเครดิตและบตัรส่วนลดอ่ืนๆ 
3. การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ 
3. การแจกบตัรก านลั /บตัรแลกซ้ือ 

มากกว่า 30,000 1. การมีเวบ็ไซตเ์พื่อใหข้อ้มูลดา้นการท่องเท่ียว 
2. การท าโปรโมชัน่ร่วมกบับตัรเครดิตและบตัรส่วนลดอ่ืนๆ 
3. การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ 
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ตารางที่  56 (ต่อ)สรุปปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการจ าแนกตามรายได้ ที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อย โดยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ด าน ้า ที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 
ปัจจยัส่วน
ประสม
การตลาด 

รายได้ 
ปัจจยัย่อย 

ปัจจยัดา้น
กระบวนการ 

น้อยกว่า 
10,000 

1. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการขอ้มูลการท่องเท่ียวของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน  
2. การเตรียมความพร้อมของสถานท่ีด าน ้ าดา้นอาหาร / ยา / อุปกรณ์ / 
สาธารณูปโภค 

3. ความถูกตอ้งของการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน ของสถานท่ีด าน ้ า 
3. การใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัสูงสุดในการใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว 

10,000  -
20,000 

1. การใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัสูงสุดในการใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว 
2. ความถูกตอ้งของการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี / พนกังานของสถานท่ีด าน ้ า 
3. การเตรียมความพร้อมของสถานท่ีด าน ้ าดา้นอาหาร / ยา /อุปกรณ์ / 
สาธารณูปโภค 

3. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการขอ้มูลการท่องเท่ียวของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน   

20,001 – 
30,000 

1. การใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัสูงสุดในการใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว 
2. ความถูกตอ้งของการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี / พนกังานของสถานท่ีด าน ้ า 
3. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการขอ้มูลการท่องเท่ียวของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน  

มากกว่า 
30,000 

1. การใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัสูงสุดในการใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว 
2. ความถูกตอ้งของการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน ของสถานท่ีด าน ้ า 
3. การเตรียมความพร้อมของสถานท่ีด าน ้ าดา้นอาหาร / ยา /อุปกรณ์ / 
สาธารณูปโภค 

ปัจจยัดา้น
บุคลากร น้อยกว่า 

10,000 

1. ความยิม้แยม้แจ่มใสของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
2. ความซ่ือสตัยแ์ละค ามัน่สญัญาของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
3. ความสุภาพของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
3. การมีอธัยาศยัท่ีดีและความเป็นกนัเองของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 

10,000  -
20,000 

1. การมีอธัยาศยัท่ีดีและความเป็นกนัเองของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
2. ความรู้และความสามารถของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
3. ความซ่ือสตัยแ์ละค ามัน่สญัญาของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 

20,001 – 
30,000 

1. ความรู้และความสามารถของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
2. ความสุภาพของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน  
3. การมีอธัยาศยัท่ีดีและความเป็นกนัเองของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 

มากกว่า 
30,000 

1. ความรู้และความสามารถของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
2. การมีอธัยาศยัท่ีดีและความเป็นกนัเองของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
3. ความซ่ือสตัยแ์ละค ามัน่สญัญาของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน 
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ตารางที่  56 (ต่อ)สรุปปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการจ าแนกตามรายได้ ที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อย โดยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ด าน ้า ที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 
ปัจจยัส่วนประสม

การตลาด 
รายได้ ปัจจยัย่อย 

ปัจจยัดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ 

น้อยกว่า 10,000 1. ความสะอาดของสถานท่ีด าน ้ า  
2. การมีป้ายขอ้มูลบอกทางท่ีชดัเจน 
2. การมีป้ายขอ้มูลและป้ายบอกทางชดัเจน 
2. เวบ็ไซตมี์ความสวยงาม ใชง้านง่าย ขอ้มูลครบถว้น 
2. ส่ิงอ านวยความสะดวกอนัทนัสมยัของสถานท่ีด าน ้ า 
3. ความสวยงามและหรูหราของสถานท่ีด าน ้ า 

10,000  -20,000 1. ความสะอาดของสถานท่ีด าน ้ า  
2. การมีป้ายขอ้มูลบอกทางท่ีชดัเจน 
3. ส่ิงอ านวยความสะดวกอนัทนัสมยัของสถานท่ีด าน ้ า 

20,001 – 30,000 1.ความสะอาดของสถานท่ีด าน ้ า  
2.ความสวยงามและหรูหราของสถานท่ีด าน ้ า 
3.การมีป้ายขอ้มูลและป้ายบอกทางชดัเจน 

มากกว่า 30,000 1. ความสะอาดของสถานท่ีด าน ้ า  
2. ความสวยงามและหรูหราของสถานท่ีด าน ้ า 
3. การมีป้ายขอ้มูลและป้ายบอกทางชดัเจน 

 
อภิปรายผลการศึกษา 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานครในการเลือกสถานท่ีด าน ้าใน
ประเทศไทย โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ ผลการศึกษาน ามาอภิปราย
ผลไดด้งัน้ี 

ปัจจยัดา้นสินคา้และบริการ จากการศึกษาพบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ใหค้วาม 
ส าคญักบัปัจจยัดา้นสินคา้และบริการ ในระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญั ไดแ้ก่ แหล่ง
ปะการังธรรมชาติและปลาทะเล และความปลอดภยัของสถานที่ด าน ้า ที่พกัและการเดินทาง 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อุบลทิพย ์ตั้งมัน่ภูวดล (2546) ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวชายทะเลจงัหวดัระยองของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีพบวา่ส่ิงจูงใจท่ีส าคญั
ท่ีสุดในการท่องเท่ียวคือ ความสวยงามของธรรมชาติ และปัญหาส าคญัต่อการท่องเท่ียวคือความ
ปลอดภยัจากการท่องเท่ียว รวมทั้งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ธัชมาศ ม่ิงขวญั (2551) ใน
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การศึกษาทศันคติของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรูปแบบการท่องเท่ียว และ
ผลการศึกษาของ ชบา แซ่ปิง (2552) ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริษทัทวัร์ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงเป็นการบริการดา้นการท่องเท่ียวเช่นเดียวกนั ท่ีพบวา่ นกัท่องเท่ียว
ค านึงถึงความปลอดภยัมากท่ีสุด นอกจากน้ีผลการศึกษาคร้ังน้ียงัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัการบริการส่ิงอ านวยความสะดวกจากผูป้ระกอบการในสถานท่ีท่องเที่ยว ได้แก่ ท่ี
พกั ร้านอาหาร บริษทัน าเท่ียว และการมีโปรแกรมด าน ้ าท่ีหลากหลาย เช่น เลือกตามหมู่เกาะ 
หรือเฉพาะพื้นท่ี รวมทั้งการมีกิจกรรมที่หลากหลายของสถานที่ด าน ้า เช่น การด าน ้า การพาย
เรือ การชมภาพใตน้ ้ าผ่านเรือด าน ้ า ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของชบา แซ่ปิง (2552) ที่ 
กล่าวไวว้่า การบริการต่างๆ เช่น สถานท่ีพกัแรม ร้านอาหาร ยานพาหนะ มีความส าคญัมาก 
ส าหรับความส าคญัมากดา้นความมีช่ือเสียงนั้น หากเป็นการเลือกบริษทัทวัร์ช่ือเสียงมี
ความส าคญัมาก แต่ส าหรับแหล่งด าน ้า ช่ือเสียงของแหล่งด าน ้ าอาจไม่ได้มีความส าคญัมาก
ท่ีสุด ผลการศึกษาคร้ังน้ีจึงไม่ใช่ปัจจยัย่อยท่ีนักท่องเท่ียวเลือกให้ความส าคญัในล าดบัแรก  
 ปัจจยัด้านราคา จากการศึกษาพบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบั
ปัจจยัดา้นราคา ในระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญั ได้แก่ การก าหนดค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวได้เอง และราคาเหมะสมกับสถานท่ีด าน ้า เน่ืองจากการท่องเท่ียวด าน ้ามีลกัษณะ
พิเศษกว่าการท่องเท่ียวแบบอ่ืน คือ การท่องเท่ียวด าน ้านั้นมกัจะมีการจดัเส้นทางการท่องเท่ียว
ดว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่ท าใหปั้จจยัขอ้น้ีส าคญัต่อนกัท่องเท่ียวได ้ และสามารถเลือกแพคเกตได้
เองวา่จะด าน ้าท่ีไหนเพิ่มเติม จากแพคเกตท่ีทางบริษทัน าเท่ียวจดัให ้หรือตอ้งการตดัสถานท่ีไหน
เพื่อเสริมสถานท่ีท่ีตอ้งการ  เพื่อใหค้รอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายตามท่ีตอ้งการ  ซ่ึงสอดคล้องกบั
การศึกษาของธัชมาศ ม่ิงขวญั (2551) ที่มีผลการศึกษาทศันคติของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรูปแบบการท่องเท่ียว พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัล าดบั
แรก คือ ราคาต้องเหมาะสมกบัการบริการ และราคาเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ ท าให้ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชบา 
แซ่ปิง (2552) ท่ีมีผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริษทัทวัร์ของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทย พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีอิทธิพล โดยรวมในระดบัมาก ไดแ้ก่ มีหลายราคาใหเ้ลือก และสภาพ
เศรษฐกิจ ซ่ึงส่งผลต่อชีวติความเป็นอยู ่และรายได ้อยา่งไรก็ตามการก าหนดค่าใชจ่้ายไดเ้อง เป็น
ปัจจยัท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัเป็นล าดบัแรกในการศึกษาคร้ังน้ี โดยต่างจากการศึกษาท่ีผา่น
มา ซ่ึงอาจเป็นเพราะไม่ไดมี้การสอบถามเร่ืองน้ีมาก่อน   

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จากการศึกษาพบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญั 
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ได้แก่ ความสะดวกในการติดต่อกับสถานท่ีด าน ้า การจองผ่านระบบออนไลน์กับสถานท่ีด า
น ้าได้รวมถึงการให้ความส าคญักบัการจองผ่านระบบออนไลน์กับตวัแทนจ าหน่ายได้ เม่ือ
จ าแนกตามรายได้/ระดบัการศึกษา/ อายุ/ เพศ  ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของ ธัชมาศ ม่ิงขวญั 
(2551) ท่ีมีผลการศึกษาทศันคติของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรูปแบบการ
ท่องเที่ยว พบว่า ควรมีความสะดวกในการติดต่อส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตหรือโทรศพัท์ มาก
เป็นอนัดบัแรก และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชบา แซ่ปิง (2552) ท่ีมีผลการศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกบริษทัทวัร์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีอิทธิพล โดยรวม
ในระดบัมาก ไดแ้ก่ มีความสะดวกในการเดินทาง มีความสะดวกในการติดต่อทางโทรศพัท์ มี
ความสะดวกในการติดต่อทางอินเตอร์เน็ต  

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาพบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ในระดับมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญั 
ได้แก่ การมีเวบ็ไซตเ์พื่อใหข้อ้มูลดา้นการท่องเท่ียว การโฆษณา และประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ 
การจดับูธ๊ตามงานท่องเท่ียวไทย การท าโปรโมชัน่ร่วมกบับตัรเครดิต และบตัรส่วนลดอ่ืนๆ การ
แจกบตัรก านลั / บตัรแลกซ้ือ สอดคลอ้งกบั ธชัมาศ ม่ิงขวญั (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองทศันคติของคนวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรูปแบบการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการ
ท่องเท่ียวจากอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชบา แซ่ปิง (2552) ท่ีมีผล
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริษทัทวัร์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ี
มีอิทธิพล โดยรวมในระดบัมาก ไดแ้ก่ การโฆษณาทางส่ือ ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต การลดราคาแพค
เก็ตทวัร์ และการออกบูธ๊ แต่ผลการศึกษาคร้ังน้ีต่างจากผลการศึกษาของ อุบลทิพย ์ตั้งมัน่ภูวดล 
(2546) ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวชายทะเลจงัหวดัระยองของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีพบวา่นกัท่องเท่ียวเปิดรับข่าวสารผา่นโทรทศัน์มากท่ีสุด ซ่ึงอาจจะเป็น
เพราะการใชส่ื้อทางอินเทอร์เน็ตมีความกวา้งขวางมากข้ึนในปัจจุบนั ท าใหส้ามารถรับขอ้มูลไดท้ัว่
โลก รวมทั้งส่ืออินเทอร์เน็ตไดรั้บความนิยม และเขา้ถึงไดง่้ายมากข้ึนกวา่ในอดีต 
 ปัจจยัดา้นกระบวนการ จากการศึกษาพบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้ความส าคญั
กบัปัจจยัดา้นกระบวนการ ในระดับมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญั ได้แก่ การให้ความส าคญั
กบัความปลอดภยัสูงสุดในการใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว ความรวดเร็วในการใหบ้ริการขอ้มูลการ
ท่องเท่ียวของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน ซ่ึงสอดคล้องกบั อุบลทิพย ์ตั้งมัน่ภูวดล (2546) ได้ศึกษา
เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่อการท่องเที่ยวชายทะเลจงัหวดัระยองของนักท่องเท่ียว
ชาวไทย ท่ีพบว่าปัญหาในการท่องเท่ียวท่ีส าคญัมาก คือ ความปลอดภยั โดยมีการศึกษาตั้งแต่
ปี 2546 ซ่ึงส่ิงน้ีก็ยงัคงไม่เปล่ียนแปลงในใจของนักท่องเท่ียวเสมอ รวมทั้งสอดคลอ้งกบัผล
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การศึกษาของ ธัชมาศ มิ่งขวญั (2551) ในการศึกษาทศันคติของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรูปแบบการท่องเท่ียว ในเร่ืองความปลอดภยัมากท่ีสุด และสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ ชบา แซ่ปิง (2552) ท่ีมีผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริษทั
ทวัร์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีอิทธิพล โดยรวมในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความ
ปลอดภยั และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว  

ปัจจยัด้านบุคลากร จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบั
ปัจจยัดา้นบุคลากร ในระดับมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญั ได้แก่ ความรู้และความสามารถ
ของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน การมีอธัยาศยัท่ีดีและความเป็นกนัเองของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน ความ
ซ่ือสัตยแ์ละค ามัน่สัญญาของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน ความสุภาพของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชบา แซ่ปิง (2552) ท่ีมีผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกบริษทัทวัร์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีอิทธิพล โดยรวมในระดบัมาก ไดแ้ก่ 
บุคลิกภาพดี สุภาพ มีมารยาท อธัยาศยัดี มีมนุษยส์ัมพนัธ์ พนกังานน าเท่ียวมีความรู้ ใหข้อ้มูลและ
ค าแนะน าได ้เน่ืองจากการบริการท่องเท่ียว ในเร่ืองของบุคลากรนั้นมีความส าคญัมาก 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ จากการศึกษาพบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นลักษณะทางกายภาพ ในระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญั ได้แก่ 
การมีป้ายขอ้มูลและป้ายบอกทางชดัเจน ความสวยงามและหรูหราของสถานท่ีด าน ้า ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ ชบา แซ่ปิง (2552) ท่ีมีผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริษทั
ทวัร์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีอิทธิพล โดยรวมในระดบัมาก ไดแ้ก่ มี
บรรยากาศและความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว มีขอ้มูลและป้ายสถานท่ีบอกทางท่ีชดัเจน  
 
ข้อค้นพบ 
 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกสถานท่ีด าน ้ า
ในประเทศไทย มีขอ้คน้พบ ดงัน้ี 
 คนท่ีชอบด าน ้าส่วนใหญ่มีอายนุอ้ยกวา่ 35 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี เป็นอยา่งนอ้ย ส่วนใหญ่ด าน ้าไม่บ่อยมากคือ 1-2 คร้ังต่อปี และมีการตดัสินใจเลือก
สถานท่ีด าน ้าดว้ยตวัเองวา่จะไปสถานท่ีไหน โดยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานท่ีด าน ้าจาก
เพื่อน หรือคนรู้จกั ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัแหล่งปะการังธรรมชาติ และปลาทะเล มากเป็น
อนัดบั 1 และเลือกแหล่งด าน ้ าท่ีมีความสวยงามดา้นปะการังในประเทศไทย เช่น อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะสิมิลนั อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ และยงัคงจะไปด าน ้าในแหล่งด าน ้าอยูห่ลงัจากเกิด
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เหตุการณ์ภยัพิบติัธรรมชาติแลว้ถึงร้อยละ 84.5 และมีปัจจยัส่วนประสมการตลาด ในการตดัสินใจ
เลือกสถานท่ีด าน ้าโดยทุกหวัขอ้ใหค้วามส าคญัมาก แต่อยา่งไรก็ตามมีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
 ปัจจยัดา้นบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักับปัจจยัด้านบุคลากรท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดจากทุกปัจจยั ซ่ึงส าหรับการท่องเท่ียวนั้นการให้บริการของบุคลากรเป็นส่ิง
ส าคญั ส่วนปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ความรู้และความสามารถของเจา้หนา้ท่ี 
/ พนกังาน การมีอธัยาศยัท่ีดีและความเป็นกนัเองของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน และ ความซ่ือสัตยแ์ละ
ค ามัน่สัญญาของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน นอกจากน้ีปัจจยัดา้นความรู้ของเจา้หนา้ท่ี ยงัเป็นปัจจยัท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัท่ี 2 และล าดบัท่ี 4 และในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวยงัให้
ความส าคญัในหวัขอ้ ของความซ่ือสัตยแ์ละค ามัน่สัญญาของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน ความสุภาพของ
เจา้หนา้ท่ี / พนกังาน และ ความยิม้แยม้แจ่มใสของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน จากการใหค้วามส าคญัเป็น
ล าดบัท่ี 7 8 และ 9 ตามล าดบั จากคะแนนสูงสุดของปัจจยัยอ่ยทั้งหมดดว้ย (ตารางท่ี 52) 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ การใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัสูงสุดในการใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว 
ความถูกตอ้งของการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน ของสถานท่ีด าน ้า และ ความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการขอ้มูลการท่องเท่ียวของพนกังาน/เจา้หนา้ท่ี ส าหรับดา้นการใหบ้ริการท่ีมีความปลอดภยั
นั้นนอกจากเป็นปัจจยัยอ่ยล าดบัแรกท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั ส าหรับปัจจยัดา้น
กระบวนการแลว้ ยงัเป็นปัจจยัยอ่ยท่ีส าคญั ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัท่ี 2 ของ
ปัจจยัดา้นสินคา้และบริการดว้ย รวมทั้งเป็นปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัเป็น
ล าดบัท่ี 3 จากปัจจยัยอ่ยทั้งหมด (ตารางท่ี 52) 
 ปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการให้สามารถก าหนดค่าใชจ่้ายใน
การท่องเท่ียวเองตามแหล่งสถานท่ีด าน ้าต่างๆ ตามความตอ้งการ และ มีราคาท่ีเหมาะสมกบัสถานท่ี
ด าน ้านั้นๆ เน่ืองจากสถานท่ีด าน ้าในแต่ละแหล่งมีความแตกต่างในเร่ืองของการเดินทาง เช่น
ระยะทาง ความซบัซอ้นของการคมนาคมในการเขา้ถึงของสถานท่ีท่องเท่ียว รวมทั้งการบริการ ส่ิง
อ านวยความสะดวกของผูใ้ห้บริการ จึงท าใหมี้ค่าใชจ่้ายท่ีต่างกนั และจากการศึกษายงัพบวา่
อุปสรรคในการเลือกสถานท่ีด าน ้า คือ ค่าใชจ่้ายท่ีค่อนขา้งสูง เป็นปัจจยัของนกัท่องเท่ียวมากเป็น
ล าดบัแรก  
 ปัจจยัดา้นสินคา้และบริการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับปัจจยั
ย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ปะการังธรรมชาติ และปลาทะเล ท่ีมีความสวยงามของ
แต่ละภูมิศาสตร์ ซ่ึงในแต่ละแห่งมีความแตกต่างกนั ความปลอดภยัของสถานที่ด าน ้ า ท่ีพกัและ
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การเดินทาง ท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัมาก และ ความสะดวกสบายของสถานท่ีด าน ้า ท่ีพกั 
และการเดินทาง ซ่ึงท าใหก้ารท่องเท่ียวง่ายมากข้ึน 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ความสะอาดของสถานท่ีด าน ้า ความสวยงามและหรูหราของ
สถานท่ีด าน ้า รวมทั้งการมีป้ายขอ้มูลและป้ายบอกทางชดัเจน ซ่ึงปัจจยัยอ่ยดา้นความสะอาดของ
สถานท่ีด าน ้านั้น ยงัเป็นปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากเป็นล าดบัแรกของปัจจยั
ยอ่ยทั้งหมดดว้ย (ตารางท่ี 52) 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบั 
ปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรกคือ ความสะดวกในการติดต่อกบัสถานท่ีด าน ้าไดโ้ดยสะดวก ไม่วา่จะเป็น 
ทางโทรศพัท ์ทางอีเมล ความสามารถจองผา่นระบบออนไลน์กบัสถานท่ีด าน ้าไดโ้ดยตรง และซ้ือ
ผา่นแพคเกจทวัร์ตามบูธ๊ท่องเท่ียว ซ่ึงความสะดวกในการติดต่อกบัสถานท่ีด าน ้าจะช่วยให้
นกัท่องเท่ียวสามารถตดัสินใจดน้การท่องเท่ียวไดดี้ข้ึน 
 ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ความส าคญั ส าหรับปัจจยั
ยอ่ย 2 ล าดบัแรก ทั้งการจ าแนกตาม เพศ และการศึกษา คือ การมีเวบ็ไซตเ์พื่อใหข้อ้มูลดา้นการ
ท่องเท่ียว การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ นอกจากน้ีพบวา่ คนท่ีมีอายมุากกวา่ 35 ปี มี
รายไดม้ากกวา่ 20,000 บาท ตอ้งการใหมี้การท าโปรโมชัน่รวมกบับตัรเครดิตดว้ย ส าหรับการแจก
ของท่ีระลึกนั้น นกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัสุดทา้ย 

 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
กรุงเทพมหานครในการเลือกสถานท่ีด าน ้าในประเทศไทย ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1. ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากนักท่องเที่ยวให้ความส าคญัในเร่ืองของแหล่ง
ปะการังธรรมชาติและปลาทะเล ดงันั้นผูใ้ห้บริการจึงควรมีทรัพยากรที่มีความน่าสนใจ และมี
ความแตกต่าง เพื่อเป็นจุดดึงดูดใจให้กบัลูกคา้ และตอ้งมีการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์เพื่อให้
ทรัพยากรอยู่ต่อไปอีก และยงัตอ้งมีความปลอดภยัในการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ
ด้วย ซ่ึงนักท่องเที่ยวให้ความส าคญัมากเช่นกนั โดยเฉพาะจากการศึกษาคร้ังน้ียงัพบว่า มี
นักท่องเที่ยวจ านวนหน่ึง (15.5%) ที่ยงัไม่ตดัสินใจไปด าน ้ าหลงัเหตุการณ์ภยัพิบตัิ ดงันั้น 
แหล่งท่องเที่ยวควรมีการด าเนินการเร่ืองความปลอดภยัของสถานที่ด าน ้ าให้มากข้ึน เพื่อให้
ความมัน่ใจกบันักท่องเท่ียวได้ เช่น ระบบเตือนภยัต่างๆ 
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 2. ปัจจยัด้านราคา เน่ืองจากนักท่องเที่ยวให้ความส าคญัในเร่ืองความสามารถใน
การก าหนดค่าใช้จ่ายได้เอง รวมทั้งราคาตอ้งเหมาะสมกบัสถานที่ด าน ้ าด้วย สถานที่ท่องเที่ยว
จึงควรมีโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย และสามารถยืดหยุ ่นได้ ตามความ
ตอ้งการของนักท่องเท่ียว ซ่ึงตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมของสถานที่ด าน ้ า ราคาที่มีความเป็น
มาตรฐานเมื่อเทียบกบัสถานที่อื่นๆ ในลกัษณะการท่องเที่ยวแบบเดียว และสภาพเศรษฐกิจ
ใน ณ ขณะนั้นด้วย 
 3. ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย เน่ืองจากนักท่องเที่ยวให้ความส าคญัใน
เร่ืองความสะดวกในการติดต่อกบัสถานที่ด าน ้ ามาก สถานที่ท่องเที่ยวจึงควรมีการอ านวย
ความสะดวกให้กบันักท่องเที่ยว ในการติดต่อ โดยผ่านส่ือต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต โทรศพัท์ 
การออกบู๊ธต่างๆ เพื่อให้นักท่องเท่ียวรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการจดัจ าหน่าย 
 4. ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด เน่ืองจากนักท่องเที่ยวให้ความส าคญักบัการ
มีเว ็บไซต์เพื่อให้ขอ้มูลทางการท่องเที่ยว และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆมาก
สถานที่ท่องเที่ยวจึงควรมีเว็บไซด์เป็นของตนเอง ที่มีขอ้มูลรายละเอียดของสถานที่ กิจกรรม 
การเดินทาง สิ่ งที ่น่าสนใจต่างๆ หรือ การออกบู ๊ธประชาสัมพนัธ์ การลงส่ือต่างๆ เช่น 
โทรทศัน์ หนังสือ นิตยาสาร เพื่อให้ขอ้มูลกระจายได้อย่างทัว่ถึง 
 5. ปัจจยัด้านกระบวนการ เน่ืองจากนักท่องเท่ียวให้ความส าคญัเร่ืองความ
ปลอดภยัในการให้บริการ เพราะการท่องเที่ยวด าน ้า เป็นการท่องเที่ยวที่มีความเส่ียงและ
อนัตรายมาก ส าหรับผูท่ี้ว่ายน ้าไม่เป็น ดงันั้นสถานท่ีท่องเท่ียวจึงต้องมีการดูแลเอาใจใส่เป็น
อย่างดี มีกฎและระเบียบ เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้ปฏิบติัตาม เพื่อความปลอดภยั และการให้
ขอ้มูลท่ีถูกต้องของพนักงานกบันักท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ปฏิบติัตาม และมีข้อมูลท่ี
ทนัสมยัอยู่เสมอ โดยเฉพาะขอ้มูลด้านสภาพอากาศ ทั้งเร่ืองอุณหภูมิ กระแสน ้ า การเกิดพายุ
ฝนฟ้าคะนอง เป็นต้น 
 6. ปัจจยัด้านบุคลากร เน่ืองจากนักท่องเที่ยวให้ความส าคญักบัความรู้
ความสามารถของบุคลากรมาก สถานท่ีท่องเท่ียวต้องมีการคดัเลือก และอบรมบุคลกรอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อส่งผลไปถึงความปลอดภยั และข้อมูลที่ถูกต้องให้กับนักท่องเท่ียว นอกจากน้ี
นักท่องเท่ียวยงัให้ความส าคญัมาก กบัการมีอธัยาศยัที่ดี และความซ่ือสัตยข์องบุคลากรด้วย 
ดงันั้นแหล่งท่องเท่ียวด าน ้าจึงควร ให้ความส าคญักบัเร่ืองบุคลากรให้มากเพราะ การ
ท่องเที่ยวจะประทบัใจนั้นก็ข้ึนอยู่กับบุคลากรท่ีให้บริการเป็นอย่างมาก 
 7. ปัจจยัด้านลักษณะทางกายภาพ เน่ืองจากนักท่องเที่ยวให้ความส าคญักับความ
สะอาดสถานท่ีท่องเที่ยวมากเป็นล าดบัแรกจึงควรมีการดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี 
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และมีการช่วยกันรณรงค์ให้นักท่องเท่ียวรวมมือกนัรักษาความสะอาดด้วย เพื่อให้สถานท่ี
ท่องเที่ยวนั้นมีความสวยงามต่อไปนานๆ เพราะการท่องเท่ียวประเภทการด าน ้ านั้น แหล่ง
ทรัพยากรทางน ้ าเป็นส่ิงส าคญั และดึงดูดใจที่สุดที่จะท าให้นักท่องเท่ียวมาเที่ยวในสถานท่ี
นั้นๆ และอยากกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าอีก  
 
 
 
 
 
 
 
 


