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บทคัดยอ 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษามุงศึกษาความพึงพอใจที่มีผลตอความตองการใชอุปกรณดําน้ําของลูกคา

บริษัท ไดฟเวนเจอร จํากัด เพื่อเปนขอมูลในการประกอบการวางแผนปรับปรุงระบบการดําเนินงาน และ

การบริการของพนักงานบริษัท ไดฟเวนเจอรส จํากัด ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปในอนาคต  

 ผูศึกษากระทําการศึกษาความพึงพอใจที่มีผลตอความตองการใชอุปกรณดําน้ําของลูกคาบริษัท ไดฟ

เวนเจอรส จํากัด โดยใชวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามกลุมตัวอยางลูกคาบริษัท ไดฟเวนเจอร จํากัด 

จํานวน 53ตัวอยาง เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามจากลูกคาบริษัท ไดฟเวนเจอร จํากัด ในเชิง
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ปริมาณ โดยวิธีการทางสถิติในการแจงนับความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต 

(Means) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

ไดแก สถิติ t-test (Independent Sample t-test) และF-test (One-Way-ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติที่ 0.05 และวิธีบรรยาย ผลจากการศึกษา พบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 53 

ตัวอยาง สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 35-45 ป ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ

ธุรกิจสวนตัว รายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001-60,000 บาท มีความพึงพอใจที่มีผลตอความตองการใชอุปกรณ

ดําน้ําของลูกคาบริษัท ไดฟ เวนเจอรส จํากัด อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความ

พึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุดในดานของการใหบริการของพนักงานขาย รองลงมาคือดาน

คุณภาพของอุปกรณดําน้ําและดานที่นอยที่สุดคือดานราคาของอุปกรณดําน้ํา 

 จากการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยซึ่งไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ที่ตางกัน มีผลความพึงพอใจที่มีผลตอความตองการใชอุปกรณดําน้ําของลูกคาบริษัท ไดฟ เวนเจอรส จํากัด 

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

คําสําคัญ ;ความพึงพอใจ,คุณภาพ, การบริการ 

 

Abstract 

 This research focuses on the study of customer satisfaction that affects customer 

demand of diving equipment of Dive Ventures Company Limited; in order to obtain 

information for strategic plan for the improvement of the company’s operating system and 

the service providing by its employees, to be more effective in the future. 

 The research was conducted by collecting data from questionnaires answered by a 

sample group of 53 Dive Ventures Company Limited customers. The data was analyzed by 

quantitative data analysis method, for enumeration of frequency, percentage, means, 

standard deviation, and inferential statistics, which are independent sample t-test and F-

test (One-Way-ANOVA) at significance level of 0.05. From the research, 53 respondents are 

male aged 35 – 45 years old with bachelor degrees. They are running their own business 
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with average monthly income of 30,001 Baht – 60,000 Baht. They have medium level of 

satisfaction that affects customer demand of diving equipment of Dive Ventures Company 

Limited. By considering each aspect individually, the respondents are highly satisfied with 

the service provided by salesperson and the quality of the diving equipment respectively. 

The respondents are least satisfied with the price of the diving equipment. 

 From the hypothesis testing, the following factors of each respondent, in which are 

not the same with other respondents, affect the satisfaction that affects customer demand 

of diving equipment of Dive Ventures Company Limited in the way that no significant 

difference between each respondent at the significance level of 0.05: sex, age, educational 

level, career, and average monthly income. 

Keywords; Satisfaction, Satisfaction, Service 

 

บทนํา 

 ประเทศไทยมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย กระจายอยูทั่วภูมิภาคของประเทศทั้งแหลงทองเที่ยว

ทางวัฒนธรรม และประเพณีที่เปนเอกลักษณของชาติ และยังมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ทํา

ใหสามารถดึงดูดความสนใจใหนักทองเที่ยวหันเขามาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น ทําใหเกิดกระแสทาง

การเงินไหลเวียนเขาสูประเทศ ทําใหรายไดหลักของประเทศมาจากภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวและสราง

รายไดใหแกประเทศอยางมหาศาล 

ปจจุบันทางภาครัฐบาลจึงไดมีการสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อเปนการชวยในการกระตุนเศรษฐกิจ

ของประเทศ เพราะการใชจายในภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยว จะทําใหเกิดรายไดหมุนเวียนในประเทศ 

และชวยใหสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวใหขับเคลื่อน สงผลดีตอระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมีการ

สงเสริมการทองเที่ยวในรูปแบบตาง ๆ อาทิเชน กิจกรรมเที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก และ

กิจกรรมชวงหนาเทศกาลตาง ๆ เปนตน 
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 เนื่องจากความอุดมสมบูรณและความสวยงามของทะเลภายในประเทศ มีพื้นที่บริเวณชายฝง ทําให

ประเทศไทยกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแหงหนึ่งของโลก ชายฝงทะเลทั้งดานอาวไทยในทะเลจีน

ใต และชายฝงทะเลอันดามันในมหาสมุทรอินเดีย ไดถูกนํามาพัฒนาดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว จึงเปน

สาเหตุใหการดําน้ํา เปนอีกหนึ่งกิจกรรม ที่นาสนใจและดึงดูดนักเที่ยวใหเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศ

ไทยเปนจํานวนมาก จึงพบวาธุรกิจดําน้ําภายในประเทศนั้นเติบโตเปนอยางมากในชวงระยะเวลาหลายปที่

ผานมา 

 เมื่อจํานวนนักทองเที่ยวที่สนใจในกิจกรรมการดําน้ําเพิ่มมากขึ้น การจัดการทางธุรกิจประเภทนี้จึง

เปลี่ยนมาใหบริการอยางหลากหลาย เพื่อดึงดูดใหนักทองเที่ยวสนใจที่จะซื้อบริการทัวรดําน้ําของแตละ

สถานประกอบการ ที่มีการขายในรูปแบบตาง ๆ ออกมา เพื่อประชาสัมพันธมีทั้งรูปแบบทัวรในลักษณะที่พัก

และกิจกรรมดําน้ํา ทําใหอุปกรณดําน้ําจึงมีความสําคัญกับกิจกรรมดําน้ํา เพื่อตอบสนองความตองการของ

สถานประกอบการที่เกี่ยวของ และเพิ่มความปลอยภัยในกิจกรรมดําน้ําของนักทองเที่ยวอีกดวย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลตอความตองการใชอุปกรณดําน้ําของลูกคา  

บริษัท ไดฟ เวนเจอรส จํากัด 

2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีผลตอความตองการใชอุปกรณดําน้ําของลูกคา 

บริษัท ไดฟ เวนเจอรส จํากัด  

3.เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความตอการใชอุปกรณดําน้ําของลูกคา 

บริษัท ไดฟ เวนเจอรส จํากัด  

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 การศึกษาปจจัยสวนบุคคลตอความตองการใชอุปกรณดําน้ําของลูกคาบริษัท ไดฟเวนเจอรส จํากัด 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกันมีผลตอการศึกษาความพึงพอใจที่มี

ตอความตองการใชอุปกรณดําน้ําของลูกคาบริษัท ไดฟเวนเจอรส จํากัด โดยรวมไมแตกตางกัน 
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ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา ความพึงพอใจที่มีผลตอความตองการใชอปุกรณดําน้าํ จํากัดเฉพาะลูกคา 

บริษัท ไดฟ เวนเจอรส จํากัด ครอบคลุมองคประกอบ 4 ดานคอื ความพึงพอใจดานคุณภาพของอุปกรณดํา

น้ํา ความพึงพอใจดานราคาของอุปกรณดําน้ํา ความพึงพอใจดานการใหบริการของพนักงานขาย และความ

พึงพอใจการใหบริการการจัดสง 

2. ขอบเขตการวิจัยดานประชากรที่ตองศึกษา ปจจัยสวนบุคคลตอความตองการใชอุปกรณดําน้าํ 

ของลูกคา บริษัท ไดฟ เวนเจอรส จํากัด ประกอบดวย 

3. ขอบเขตดานพื้นที่ในการเลือกพื้นที่ศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดเลือกลูกคาที่ทําการซื้อสินคาในงาน  

TDEX DIVE EXPO 2019HALL 102 BITEC BANGNA และ รานคาของบริษัท ไดฟ เวนเจอรส จํากัด 

ศูนยการคาเกตเวยเอกมัย ชั้น 2 เทานั้น 

4. ขอบเขตระยะเวลาที่ใชในการศึกษาครั้งนี้กําหนดระยะเวลาตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2562 ถึง 

เดือนมิถุนายน 2562 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถนําขอมูลที่ไดจากความตองการใชอุปกรณดําน้ําของลูกคา เปนแนวทางในการปรับปรงุ 

แกไขการบริการของบริษัท ไดฟ เวนเจอรส จํากัด  

2. สามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาปจจัยสวนบุคคลตออปุกรณดําน้ําของลูกคา เปนแนวทาง 

ในการพัฒนาการใหบริการของบริษัท ไดฟ เวนเจอรส จํากัด 

 

วรรณกรรมและผลงานที่เกี่ยวของ  

 ความพึงพอใจหรือความตองการตอพฤติกรรมตาง ๆ ไดมีผูใหคําจํากัดความไวหลายความหมายซึ่ง

สามารถสรุปไดดังนี ้

ทฤษฎีความตองการของมาสโลว 

Abraham H. Maslow (1954 อางถึงในวิบลูย จุง, 2550) อธิบายวา พฤติกรรมของมนุษยเปน

จํานวนมากสามารถอธิบายโดยใชแนวโนมของบุคคลในการคนหาเปาหมายที่จะทาํใหชีวิตของเขาไดรับความ
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ตองการ ความปรารถนา และไดรับสิ่งที่มีความหมายตอตนเอง โดยลําดับขั้นความตองการของมนุษย (The 

Need –Hierarchy Conception of Human Motivation) สามารถเรียงไวอยางเปนลาํดับ ไดดังนี ้

1. ความตองการทางดานรางกาย  

2. ความตองการความรักและความเปน 

3. ความตองการไดรับความนบัถือยกยอง  

4.  ความตองการนับถือตนเอง 

5.  ความตองการไดรับการยกยองนบัถือจาก 

6. ความตองการที่จะเขาใจตนเองอยางแทจริง 

ทฤษฎีการจูงใจของแมค็ไกรแม็คไกร (McGuire) 

ไดพัฒนาระบบการจําแนกประเภทของแรงจูงใจ ที่มีลักษณะชี้เฉพาะมากกวาของมาสโลว แรงจูงใจ

ทางดานจิตวิทยาของแม็คไกร ที่นํามาใชทางการตลาดมากและที่สําคัญที่นักการตลาดควรทราบ มีดังนี้ 

(Hawkins, Best and Coney, 1998:369 - 372)ความตองการความสอดคลองกัน (Need for 

consistency) เปนความตองการของผูบริโภคที่ตองการใหทุกดานทุกสวนของตนเอง สอดคลองกลมกลืนซึ่ง

กันและกัน ไดแก ทัศนคติพฤติกรรมที่แสดงออกตางๆ ความคิดเห็น ภาพลักษณเกี่ยวกับตนเอง (Self-

images) และความคิดเห็นของผูอื่นเปนตน ซึ่งสิ่งตาง ๆ ดังกลาวจะตองไมเกิดความขัดแยงนักการตลาดใช

แนวความคิดนี้ไปดําเนินงานการตลาดหลายทาง อยางเชน การจัดสวนประสมการตลาด (Marketing mix) 

จะตองจัดองคประกอบสวนประสมใหสอดคลองกลมกลืนกัน เชนตัวผลิตภัณฑที่กําหนดตําแหนง เปน

ผลิตภัณฑประเภทหรูหรา (Luxury product) ดวยการออกแบบที่สวยงาม บรรจุในกลองราคาแพง จัด

จําหนายในชองทางที่จํากัด และทําการโฆษณาเขาถึงกลุมเปาหมายพิเศษโดยเฉพาะ การกําหนดราคาขายก็

จะตองแพงเปนพิเศษดวยไมสมควรตั้งราคาตั้งราคาที่เทากันหรือต่ํา กวาผลิตภัณฑโดยทั่วไป มิฉะนั้นจะทา 

ใหเกิดความไมสอดคลองกัน และอาจเปนสาเหตุทําใหผูบริโภคปฏิเสธไมยอมซื้อผลิตภัณฑนั้นได
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ทฤษฏีความพึงพอใจ  

วิรุฬ (2542) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกภายในจติใจของมนุษยที่ไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับ

แตละบุคคลวาจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางไร ถาคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและไดรบัการ

ตอบสนองดวยดจีะมีความพึงพอใจมากแตในทางตรงกันขามอาจผิดหวังหรือไมพึงพอใจเปนอยางยิ่ง เมื่อ

ไมไดรับการตอบสนองตามที่คาดหวังไวทั้งนี้ขึ้นอยูกับสิง่ที่ตั้งใจไววาจะมีมากหรือนอย และความพึงพอใจ

หมายถึงความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งหรือปจจัยตางๆที่เก่ียวของ ความรูสึกพอใจจะเกิดขึ้น

เมื่อความตองการของบุคคลไดรับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุงหมายในระดับหนึง่ ความรูสึกดงักลาวจะ

ลดลงหรือไมเกิดข้ึน หากความตองการหรือจุดมุงหมายนั้นไมไดรับการตอบสนอง 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของคุณภาพ คือ ลักษณะที่

ดีเดนของบุคคลหรือสิ่งของ ความหมายของคุณภาพตามที่มีผูใหความหมายไวหลากหลาย หมายถึง 

คุณลักษณะตางๆ ทั้งหมดของสินคาหรือบริการ ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการสรางสนองตอความตองการ 

และเปนไปตามความตองการหรือเปนไปตามที่กําหนดไว จนสามารถสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาได 

ยุทธ กัยวรรณ (2543)กลาววา คุณภาพ หมายถึง ระดับที่กําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ รูปราง

ลักษณะ และความเหมาะสมในการใชงาน ตลอดจนถึงจุดดีของผลิตภัณฑโดยสามารถจําแนกคุณภาพออกได

เปน 4 ชนิด คือ 

1. คุณภาพที่บอกกลาว (Stated quality) หมายถึง คุณภาพที่กําหนดขึ้นระหวางผูซื้อ และผูขาย 

ระดับคุณภาพ จะถูกกําหนดขึ้นจากการคาดหมายของผูซื้อ โดยที่ผูผลิตจะทําหนาที่ผลิตใหเปนไปตามสัญญา 

2. คุณภาพที่แทจริง (Real quality) หมายถึง คุณภาพที่แทจริงของผลิตภัณฑ ตั้งแตเริ่มผลิต

จนกระทั่งสินคาหมดอายุ ระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ จะมีคุณภาพสูงเพียงใด จะขึ้นอยูกับการผลิต ที่เริ่ม

ตั้งแตการออกแบบผลิตภัณฑ ตลอดจนการผลิต ในกระบวนการผลิต จะตองทําใหดีที่สุด เพื่อผลผลิตที่

ออกมาตามคุณภาพที่คาดคะเนไว หากคุณภาพที่แทจริง ต่ํากวาระดับคุณภาพที่คาดคะเนไว ผลเสียก็จะเกิด

กับผูผลิต เพราะจะทําให เสียคาใชจายในการปรับปรุงแกไขผลติภัณฑ และอาจจะขายไมได 

3. คุณภาพที่โฆษณา (Advised quality) หมายถึง คุณลักษณะตางๆ ของผลิตภัณฑที่ถูกกําหนด

โดยผูผลิต หรือผูขาย เพื่ออางถึง สรรพคุณ หรือ รับประกันคุณภาพใหกับผลิตภัณฑ 

4. คุณภาพจากประสบการณ (Experienced quality) หมายถึง คุณภาพที่เกิดขึ้น จาก

ประสบการณของผูใชสินคาเอง คุณภาพจะดีไมดีอยางไร ขึ้นอยูกับผูใช หากผูใชนําไปใชไดผลดี ก็จะบอกวา

สินคานั้นดี หากไมดี ก็จะบอกวาสินคานั้นไมดี ซึ่งคําวาดีไมดีนี้ จะขึ้นอยูกับเฉพาะตัวบุคคลแตละคน 
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จากคํานิยามของคําวา คุณภาพ ก็จะสามารถใหความหมายของคําวาการควบคุมคุณภาพ คือ การควบคุม

การผลิตผลิตภัณฑใหอยูระดับมาตรฐาน ซึ่งจะรวมถึงกิจกรรมตางๆ หรือผลรวมของกิจกรรมตางๆ เพื่อ

ปองกันไมใหผลิตภัณฑที่ผลิตมา มีขอบกพรอง ลูกคา ในเชิงการคา  

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เชาวโรจนแสง (2545) ไดใหความหมายของราคา (Price) เปนจํานวนเงินที่ใชในการแลกเปลี่ยน 

และใชกําหนดมูลคาของสินคาหรือบริการคือมูลคาในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ หรือบริการในรูปแบบของ

เงินตราวาผลิตภัณฑนั้น และบริการจะถูกพัฒนาอยางถูกตองตามความตองการ ของตลาดเปาหมายแลวก็

ตามไมไดหมายความวาผลิตภัณฑจะขายไดตามเปาหมายที่กําหนดไวราคาจะตองใหถูกตองและยุติธรรมโดย

คํานึงถึงตนทุน ลักษณะการแขงขันในตลาดเปาหมายไดเปนอยางดี  

Etzel. Walker and Stanton (2545) หรือเปนจํานวนเงินที่ใชในการแลกเปลี่ยนเพื่อใหไดมาซึ่ง

ผลิตภัณฑ (สินคาและบริการ) โดยผูซื้อและผูขายตกลงกัน  หรือเปนจํานวนเงินหรือเปนจํานวนเงินหรือสิ่ง

ตางๆ ที่มีความจําเปนตองจายเพื่อใหผลิตภัณฑ   

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546) หรือเปนผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวที่สองที่เกิดขึ้น

ถัดจาก Produce ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคาโดยผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) 

ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้นๆ ถาคุณคาสูงกวาราคาผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ  

ชีวรรณ เจริญสุข (2547) หรือมูลคาของสินคาและบริการที่วัดออกมาเปนตัวเงิน การกําหนดรามี

ความสําคัญตอกิจการมาก กิจการไมสามารถกําหนดราคาสินคาเองไดตามใจชอบ การพิจารณาราคาจะตอง

กําหนดตนทุนการผลิต สภาพการแขงขัน กําไรที่คาดหมาย ราคาของคูแขงขัน ดังนั้นกิจการจะตองเลือกกล

ยุทธที่เหมาะสมในการกํากําหนดราคาสินคาและบริการ  ประเด็นสําคัญจะตองพิจารณาเกี่ยวกับราคาไดแก 

ราคาสินคาที่ระบุในรายการหรือราคาที่ระบุ (List Price) ราคาที่ใหสวนลด (Discounts) ราคาที่มีสวนยอม

ให (Allowances) ราคาที่มีชวงระยะเวลาที่การชําระเงิน (Payment Period) และราคาเงื่อนไขใหสินเชื่อ 

(Credit Terms)  

สุชาดา รมไทรทอง (2551) กลาววาตนทุนทางดานของราคา  เปนคาใชจายที่เกิดขึ้นในการ

ดําเนินการผลิตภัณฑสินคาหรือบริการ กอนที่กิจการจะกําหนดไวอยางไร หรือวาอยากไดกําไรเทาไร  กิจการ

ควรที่จะตั้งราคา และคํานวณตนทุนทั้งหมดออกมาใหเรียบรอยกอน ทั้งคาวัตถุดิบ  คาแรงงาน  คาใชจายใน

การผลิต  คาขนสง  คาโฆษณา และอื่นๆ 

สํานักพิมพสายธาร กรุง เทพฯ(2548) ไดใหความหมายของการบริการดังนี้  การบริการ 

(Service)  คือ การใหความชวยเหลือ หรือการดําเนินการเพื่อประโยชนของผูอื่นการบริการที่ดี ผูรับบริการก็
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จะไดรับความประทับใจ และชื่นชมองคกร ซึ่งเปนสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเปนผลดีกับองคกรของเรา  เบื้องหลัง

ความสําเร็จเกือบทุกงาน มักพบวางานบริการเปนเคร่ืองมือสนับสนุนงานดานตาง ๆ เชน งานประชาสัมพันธ 

งานบริการวิชาการ เปนตน ดังนั้น ถาบริการดี ผูรับบริการเกิดความประทับใจ ซึ่งการบริการถือเปนหนาเปน

ตาขององคกร ภาพลักษณขององคกรก็จะดีไปดวย 

คําวา “Service” แยกอักษรออกเปนความหมายดังนี ้ 

S = Smile (อานวา สมาย) แปลวา ยิ้มแยม  

E = enthusiasm (อานวา เอนทูซิแอสซึม) แปลวา ความกระตอืรือรน  

R = rapidness (อานวา เรปปดเนส) แปลวา ความรวดเร็ว ครบถวน มีคุณภาพ  

V = value (อานวา วาลลู) แปลวา มีคุณคา  

I = impression (อานวา อิมเพรสชัน) แปลวา ความประทบัใจ  

C = courtesy (อานวา เคอติซี) แปลวา มีความสุภาพออนโยน  

E = endurance (อานวา เอนดูเรน) แปลวา ความอดทน เก็บอารมณ 

การบริการที่ดีตองเกิดขึ้นจากใจ  เพราะการบริการเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูใชเพื่อให

เกิดความรวดเร็ว  สบายใจและพอใจ  คนสวนใหญคิดวา  งานบริการเปนเรื่องของบริการ เปนเรื่องของการ

รับใช  แทที่จริงไมใชงานบริการคืองานใด ๆ   ก็ไดที่เกิดจากมีผูใหและมีผูรับอยางมีเงื่อนไขกลาวคือ  เปน

บริการที่ดีแลวผูรับตองพึงพอใจตองใหบริการ  

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาใชวิธีการสํารวจ และใชวิธีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามซึ่งมีรายละเอียดในเรื่องการ

กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง การสุมกลุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดทําและการวิเคราะห

ขอมูลสถิติที่ใชในการวิจัย ดังนี ้

  การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ใชการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ ใชวิธีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม 

(Questionnaire) แบงขั้นตอนการวิจัยดังนี้  

1. การศึกษาความคิดเห็นจากแบบสอบถาม ลูกคาของบริษัท ไดฟ เวนเจอรส จํากัด 

 (วิจัยเชิงสํารวจ)  

2. การศึกษาและรวบรวมความคิดเห็นของประชากรและกลุมตัวอยางที่คือเปนการสํารวจขอมูล  

และแบบสอบถามกลุมตัวอยาง จํากัดเฉพาะลูกคาบริษัทไดฟ เวนเจอรส จํากัด ประกอบดวยกลุมลูกคา

ตัวอยางดังนี ้
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2.1 ประชากรเปนกลุมเฉพาะลูกคาคนไทยในประเทศ ของบริษัท ไดฟ เวนเจอรส จํากัด 

2.2 กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  

เพื่อใหไดคุณสมบัติตามวัตถุประสงคของการวิจัย และไดศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด 1 

กลุม ดังตอไปนี ้

การเลือกกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาและรวบรวมความคิดเห็นในครั้งนี้ ไดแก ลูกคาบริษัทไดฟ เวนเจอรส 

จํากัด ที่ใหความรวมมือ เต็มใจในการตอบแบบสอบถาม จํานวน 60 คน ผูศึกษากําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่

เหมาะสมโดยวิธีการหาขนาดตัวอยางของ YAMANE ที่ระดับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ซึ่งไดขนาดกลุม

ตัวอยาง 51 คน เพื่อปองกันความผิดพลาดจึงดําเนินการแจกแบบสอบถามทั้งหมด 53 คน 

  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 เปนการสํารวจขอมูล โดยแบบสอบถามกลุมตัวอยางโดยมีขั้นตอนในการดําเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูล ดังนี ้

1.  แบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลกลุมลูกคาของบริษัทไดฟ เวนเจอรส จํากัดโดยมี

ขั้นตอนในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี ้

1.1จัดเตรียมแบบสอบถาม ใหมีความเพียงพอสําหรับกลุมตัวอยางที่จะทําการเก็บขอมูล 

1.2ในการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม ผูวิจัยจะทําการแจกแบบสอบถามเฉพาะ ลูกคาของ

บริษัทไดฟ เวนเจอรส จํากัด โดยผูศึกษาจะทําการชี้แจงใหผูตอบแบบสอบถามไดเขาใจถึงวัตถุประสงค และ

อธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามกอนที่จะทําการแจกแบบสอบถาม 

1.3การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยผูศึกษาไดตรวจสอบความสมบูรณ ความถูกตอง 

และความสอดคลองกันของคําตอบ ในแตละขอของแบบสอบ ถามทุกชุด เพื่อนําขอมูลจากแบบสอบถามเขา

สูการวิเคราะหขอมูลตอไป 

1.4เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดแลว ผูศึกษาไดตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณ 

และครบถวนของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามที่เก็บขอมูลเสร็จสิ้นไปลงรหัส (Coding) หลังจากนั้นก็

ปอนขอมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร และประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และนําไปวิเคราะหขอมูล

ทางสถิติตอไป  

 



 

11 
 

  การวิเคราะหขอมูล 

 จากการศึกษาครั้งนี้ หลังจากทาํการเก็บรวมรวบขอมูลทั้งปฐมภูมิ และทุติยภูมิ สามารถนาํมา

วิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนตอไปนี ้

  ขอมูลทุติยภูมิ  จากการเก็บรวบรวมขอมูลเอกสารทฤษฎี และผลงานที่เก่ียวของ เพื่อศึกษาความ

คิดเห็นที่มีผลตอความตองการใชอุปกรณดําน้าํของลูกคา บริษทั ไดฟ เวนเจอรส จํากัด 

  ขอมูลปฐมภูมิ  จากการขอมูลการศึกษาความคิดเห็นที่มีผลตอความตองการใชอุปกรณดําน้ําของ

ลูกคา บริษัท ไดฟ เวนเจอรส จาํกัดโดยแบบสอบถาม มาตรวจ สอบความถูกตอง แลวนาํมาสรางตารางและ

บันทึกขอมูลลงเครื่องคอมพิวเตอรแลวนํามาวิเคราะหขอมูลดังนี ้

 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามจากลูกคา บริษัท ไดฟ เวนเจอรส จํากัด ในเชิงปริมาณ โดยวิธีการ

ทางสถิติในการแจงนับความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Means) คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก สถิติ t–

test (Independent Sample t–test) และ F-test One-Way-ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

และวิธีบรรยาย 

สรุปผลการศึกษา  

 การศึกษาความพึงพอใจตอความตองการใชอุปกรณดําน้ําของลูกคา บริษัท ไดฟ เวนเจอรส จํากัด 

ผูวิจัยไดนําเสนอผลในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี ้

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 53 คน สวนใหญรายไดเฉลี่ยตอเดือน  

30,001-60,000 บาท จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 32.1 รองลงมามีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่าํกวา 30,000 

บาท จาํนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 28.3 และกลุมที่นอยทีสุ่ดมีรายไดเฉลี่ย 60,001-90,000 บาท จาํนวน 9 

คน คิดเปนรอยละ 17 

2. ขอมูลความพึงพอใจของกลุมลูกคาตัวอยาง อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 4.38 เมื่อ 

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจขอบผูตอบแบบสอบถามมากที่สุดในดานการใหบริการของ

พนักงานขาย มีคาเฉลี่ย 4.59 รองลงมาคือดานคุณภาพของอุปกรณดําน้ํา มีคาเฉลี่ย 4.47 และดานที่นอย

ที่สุดคือดานราคาของอุปกรณด้ําน้ํา มีคาเฉลี่ย 4.17  
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อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจตอความตองการใชอุปกรณดําน้ําของลูกคาบริษัท ไดฟ เวนเจอรส 

จํากัด ซึ่งมีประเด็นที่สําคัญสามารถนํามาอภิปรายตามผลการทดสอบสมมติฐานไดดังนี้ 

 ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 35-

45 ป ระดับการศึกษาระดบัปรญิญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว รายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001-60,000 

จํานวน ซึ่งสามารถอภิปรายผลของปจจัยสวนบุคคลซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของผูศึกษางานวิจัยไดวา 

เพศชายมีความพงึพอใจตอความตองการใชอุปกรณดําน้าํมากกวาเพศหญิง ซึ่งอาจเปนไปไดวาเพศชายจะมี

ความพรอมทางดานรางกาย พรอมกับความแข็งแรง อีกทั้งยังเปนเพศที่ชอบความทาทาย ชวงอายุจะเปน

ในชวงของวัยทาํงานเปนสวนใหญเนื่องจากเปนวัยที่ตองการความผอนคลาย เนื่องจากเครียดจากหนาที่การ

งานหรือธุรกิจสวนตัว ซึ่งเปนอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทําใหคนวัยทํางานหันมาสนใจการดําน้ํามากขึ้น และเปนอีก

หนึ่งกิจกรรมที่ตองใชเวลาในการทํากิจกรรมจึงเหมาะกับผูที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัวเปนสวนใหญเนื่องจากจะมี

เวลาวางมากกวาอาชีพอื่นๆ  

 ผลการศึกษาความพึงพอใจที่ผลตอความตองการใชอุปกรณดําน้าํของลูกคาบริษัท ไดฟ เวนเจอรส 

จํากัด พบวา จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามการศึกษาความพึงพอใจทีม่ีผลตอความ

ตองการใชอุปกรณดําน้าํของลูกคาบริษัท ไดฟ เวนเจอรส จํากัด อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 4.38 ซึ่ง

สอดคลองกับทฤษฎีความพึงพอใจของ วริุฬ (2542) ไดกลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกภายในจิตใจ

ของมนุษยที่ไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับแตละบุคคลวาจะมีความคาดหมายกบัสิ่งหนึง่สิ่งใดอยางไร ถาคาดหวัง

หรือมีความตั้งใจมากและไดรับการตอบสนองดวยดจีะมีความพึงพอใจมากแตในทางตรงกันขามอาจผิดหวัง

หรือไมพึงพอใจเปนอยางยิ่ง เมือ่ไมไดรับการตอบสนองตามที่คาดหวังไวทัง้นี้ขึ้นอยูกับสิ่งที่ตัง้ใจไววาจะมีมาก

หรือนอย และความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึง่หรือปจจัยตางๆที่

เก่ียวของ ความรูสึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความตองการของบุคคลไดรับการตอบสนองหรือบรรลจุุดมุงหมายใน

ระดับหนึ่ง ความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดขึ้น หากความตองการหรือจุดมุงหมายนั้นไมไดรับการ

ตอบสนอง 

  

ความพึงพอใจดานคุณภาพของอุปกรณดําน้ํา อันดับ 1 คือ คุณภาพสมรรถนะของอุปกรณดําน้าํ มี

คาเฉลี่ย 4.55 รองลงมาคือ คุณภาพวัสดุที่ใชในการผลิตอุปกรณดําน้าํ มีคาเฉลี่ย 4.55 รองลงมาคือ คุณภาพ

ความแข็งแรงและทนทานของอุปกรณดําน้าํ มีคาเฉลี่ย 4.49 รองลงมาคือคุณภาพการใชงานของอุปกรณดํา

น้ํา มีคาเฉลี่ย 4.49 และมีความพึงพอใจคุณภาพของนวัตกรรมการผลิตอุปกรณดําน้ํานอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 

4.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 ตามลําดับ ซึง่สอดคลองกับผลงานของ ยุทธ กัยวรรณ (2543) ไดกลาว
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วา คุณภาพ คือ ระดับที่กําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ รูปรางลักษณะ และความเหมาะสมในการใชงาน 

ตลอดจนถึงจุดดีของผลิตภัณฑโดยสามารถจําแนกคุณภาพออกไดเปน 4 ชนิด คือ 1.คุณภาพทีบ่อกกลาว 

(Stated quality) 2.คุณภาพทีแ่ทจริง (Real quality)3.คุณภาพที่โฆษณา (Advised quality) 4.คุณภาพ

จากประสบการณ 

ความพึงพอใจดานราคาของอุปกรณดําน้ํา อันดับ 1 คือ ราคาของอุปกรณดําน้ํามีความเหมาะสม

กับสมรรถนะการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.25 รองลงมาคือ ราคาของอุปกรณด้ําน้ํามีความเหมาะสมกับนวัตกรรม

การผลิต มีคาเฉลี่ย 4.23 และมีความพึงพอใจราคาอุปกรณดําน้ํามีความเหมาะสมกับรูปแบบดีไซดนอยที่สุด 

มีคาเฉลี่ย 4.04 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลงานของเชาวโรจนแสง (2545) ไดใหความหมายของราคา 

(Price) เปนจํานวนเงินที่ใชในการแลกเปลี่ยน และใชกําหนดมูลคาของสินคาหรือบริการคือมูลคาในการ

แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ หรือบริการในรูปแบบของเงินตราวาผลิตภัณฑนั้น และบริการจะถูกพัฒนาอยาง

ถูกตองตามความตองการ ของตลาดเปาหมายแลวก็ตามไมไดหมายความวาผลิตภัณฑจะขายไดตาม

เปาหมายที่กําหนดไวราคาจะตองใหถูกตองและยุติธรรมโดยคํานึงถึงตนทุน ลักษณะการแขงขันในตลาด

เปาหมายไดเปนอยางดี  

ความพึงพอใจดานการใหบริการของพนักงานขาย อันดับ 1 คือ ความพึงพอใจการใหบริการทดลอง

ของอุปกรณดําน้ํา มีคาเฉลี่ย 4.62 รองลงมาคือ การใหบริการดวยความสุภาพเรียบรอยของพนักงาน มี

คาเฉลี่ย 4.60 และการใหขอมูลรายละเอียดของอุปกรณดําน้ํานอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.57 ตามลําดับ ซึ่ง

สอดคลองกับผลงานของสํานักพิมพสายธาร กรุงเทพฯ(2548) ไดใหความหมายของการบริการดังนี้ การ

บริการ (Service)  คือ การใหความชวยเหลือ หรือการดําเนินการเพื่อประโยชนของผูอื่นการบริการที่ดี 

ผูรับบริการก็จะไดรับความประทับใจ และชื่นชมองคกร ซึ่งเปนสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเปนผลดีกับองคกรของ

เรา  เบื้องหลังความสําเร็จเกือบทุกงาน มักพบวางานบริการเปนเคร่ืองมือสนับสนุนงานดานตาง ๆ เชน งาน

ประชาสัมพันธ งานบริการวิชาการ เปนตน ดังนั้น ถาบริการดี ผูรับบริการเกิดความประทับใจ ซึ่งการบริการ

ถือเปนหนาเปนตาขององคกร ภาพลักษณขององคกรก็จะดีไปดวย 

ความพึงพอใจดานการใหบริการการจัดสง อันดับ 1 คือ การปองกันการเสียหายของอุปกรณดําน้ํา

ขณะจัดสงมีคาเฉลี่ย 4.34 รองลงมาคือ การบริการการจัดสงตรงตามความตองการของลูกคา มีคาเฉลี่ย 

4.34 และการจัดสงอุปกรณดําน้ําตรงตอเวลานอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.09 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับความ

คิดเห็นของผูศึกษางานวิจัย วา การบริการจัดสงสินคาควรตองระมัดระวังสิ่งของที่ตองสงใหลูกคาดวยวิธีการ

บรรจุหีบหอที่ดีที่สุด และควรตรงตอเวลาไมคลาดเคลื่อนตอวันที่ลูกคาตองการรับเกินไป  

การศึกษาความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความตองการใชอุปกรณดําน้าํของลูกคาบริษัท 

ไดฟ เวนเจอรส จํากัด มีความสอดคลองกับความคิดเห็นของผูศึกษางานวิจัย วา เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
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อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่ตางกันไมสงใหระดบัความพึงความพึงพอใจในดานตาง ๆ แตกตางกัน

เนื่องจาก คุณภาพ ราคา การใหบริการ การจัดสง ของบริษัทฯ ไดทําเปนมาตรฐานเดียวกนักับลูกคาทุก

ระดับชัน้จึงทาํใหไมเกิดความรูสกึของลูกคาที่ รูสึกแตกตาง จากลูกคาคนอื่น ๆ 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจตอความตองการใชอุปกรณดําน้าํของลูกคาบริษัท ไดฟ เวนเจอรส 

จํากัด ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี ้

1. ความพึงพอใจดานคุณภาพของอุปกรณดําน้ํา ผูตอบแบบสอบถามมีความพงึพอใจในคุณภาพ

ของนวัตกรรมการผลิตอุปกรณดําน้าํนอยที่สดุ เนื่องจากคุณภาพของนวัตกรรมการผลิตอุปกรณยังเปน

กระบวนการผลิตแบบเดิม ซึ่งยงัไมไดนํานวัตกรรมใหมๆ เขามาใชในการผลิต ควรนํานวัตกรรมใหมเขามา

ชวยในการผลิตอุปกรณดําน้ําใหมีอุปกรณดําน้ํามีความแปลกและมีลูกเลนใหม ๆ เพิ่มเขามา 

2. ความพึงพอใจดานราคาของอุปกรณดําน้ํา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในราคาอุปกรณ

ดําน้าํมีความเหมาะสมกับรูปแบบดีไซดนอยที่สุด เนื่องจากรูปแบบดไีซดยังไมมีความทนัสมัยเทาที่ควรอาจ

ดวยสีที่มีจาํกัด รูปแบบที่มีจํากดั พรอมกับราคาที่คอนขางสูง ควรปรับปรุงรูปแบบดไีซดของอุปกรณดําน้าํให

มีความทันสมัยเพื่อตอบโจทยในการใชของลูกคา 

3. ความพึงพอใจดานการใหบรกิารของพนักงานขาย ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการให

ขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับอุปกรณดําน้ํานอยที่สุด เนื่องจากลูกคาอาจยังไมไดรับขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับ

สินคามากพอตอการตัดสินใจเลอืกซื้อ ควรใหพนักงานขายเพิ่มการใหขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับอุปกรณดํา

น้ํามากกวาเดิมหรือคอยตอบที่คําถามที่ลูกคาถามเพื่อตองการคําตอบ 

4. ความพึงพอใจดานการใหบรกิารการจัดสงผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการจัดสง

อุปกรณดําน้ําตรงตอเวลานอยทีสุ่ด เนื่องจากไดรบัสนิคาไมตรงตามวันทีต่องการหรือไมตรงตามวันที่กําหนด 

ควรจะมีการนัดวันทีลู่กคาตองการรับสินคาใหแนชัด และกอนจดัสงควรเช็คระบบการจัดสงของเอกชนให

แนนอนวาสินคาจะถึงลูกคาตามวันที่ลูกคาตองการหรือไม 

ขอเสนอแนะในการศึกษาในคร้ังตอไป 

การศึกษาในครั้งตอไป เพื่อเพิ่มมูลคาจากาการศึกษาความพึงพอใจตอความตองการใชอุปกรณดํา

น้ําของลูกคาบริษัท ไดฟ เวนเจอรส ผูศึกษามีขอเสนอแนะที่ควรศึกษาในครั้งตอไป ดังนี้ 
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1. ควรทําการศึกษาความพึงพอใจตอความตองการใชอุปกรณดําน้ําในบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจ

ประเภทเดียวกัน เพื่อนําขอมูลมาเปรียบเทียบความแตกตางกับบริษัท ไดฟ เวนเจอรส จํากัด เพื่อนําขอมูล

ไปใชในการพัฒนา บริษัทฯ 

2. ควรทําการศึกษาความพึงพอใจตอความตองการใชอุปกรณดําน้ําของแบรนดอื่นที่มีอุปกรณดํา

น้ําประเภทเดียวกัน เพื่อทราบถึงสวนประกอบของอุปกรณในดานตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา

อุปกรณของทางบริษัทฯ ตอไป 
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