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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเ ร่ืองปัจจัย ท่ี ส่งผลต่อการตัดสินใจ เ ลือกสถาบันสอนด าน ้ า ลึกของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ี เลือก
เรียนสถาบนัด าน ้าลึก 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการการเลือกสถาบนัด าน ้าลึกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนัด าน ้าลึกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงเคยเรียนด าน ้ าลึก จ านวน 
400 ชุด โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์บน Google from เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
งานวิจัยด้วยสถิติ Chi-square สถิติ t-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความ
แตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยการใชว้ิธีของ LSD หรือ Dunnett T3 
 ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกสถาบนัสอนด าน ้ าลึก แตกต่างกนั และทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (�̅� = 4.60, SD = 0.448) ดา้นบุคคล
และกระบวนการ (�̅� = 4.59, SD = 0.487) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (�̅� = 4.56, SD = 0.442) ดา้นราคา (�̅� = 4.54, 
SD = 0.593) ดา้นส่งเสริมการตลาด (�̅� = 4.48, SD = 0.543) และดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย (�̅� = 4.54, SD = 0.593) 
ตามล าดบั 
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ABSTRACT 
The purpose of the research was to examine and compare the factors affecting Factors Influencing decision 

to select a scuba diving school in Bangkok area objective was 1) Research the demographic characteristics of 
consumers in Bangkok who select a scuba diving school 2) Behavioral research to select a scuba diving school of 
consumers in Bangkok. 3) Research the factors affecting Factors Influencing decision to select a scuba diving 
school in Bangkok area. 

Samples were 400 scuba divers in Bangkok. using a Google form questionnaire as a tool to collect data. 
Data was studied with SPSS Statistics, a software package used for statistical analysis were frequency, percentage, 
and mean and standard deviation. The research hypothesis was tested by Chi-square, t-test, and one-way ANOVA. 
By using the LSD or Dunnett T3. 

 The research had found that consumers behavior in Bangkok. The difference of genders, age, levels of 

education, occupation and income had different effect on select scuba diving school. And those included consumer 

attitudes towards factors of marketing mix. Results showed that the most important factors are Product (�̅� = 4.60, 

SD = 0.448), Personal and Process (�̅� = 4.59, SD = 0.487) were the next most important factors, Physical (�̅� = 

4.56, SD = 0.442), Price (�̅� = 4.54, SD = 0.593), Promotional (�̅� = 4.48, SD = 0.543), Distribution channels (�̅� 

= 4.54, SD = 0.593) respectively. 
 
บทน า 

ตน้ก าเนิดของการด าน ้ าลึก เกิดจากการท่ีมนุษยมี์ความตอ้งการและความจ าเป็นในดา้นของการเก็บกูซ้าก
ใตน้ ้า การเก็บกูว้ตัถุมีค่าจากซากเรืออปัปาง การปฏิบติัการทางทหาร โดยก าเนิดของการด าน ้านั้นสันนิษฐานว่ามีมา
นานมากกว่า 5,000 ปี ด้วยวิธีกลั้นหายใจด าลงไปใต้น ้ า แต่ด้วยขอ้จ ากัดทางสรีระร่างกายของมนุษย ์ท าให้ไม่
สามารถกลั้นหายใจไดน้าน และเป็นการด าน ้ าบริเวณพื้นท่ีต้ืนท่ีความลึกไม่เกิน 100 ฟุตเท่านั้น ต่อมาในปี ค.ศ.
ระหว่างปี 1500-1800 ไดมี้การพฒันาเก่ียวกบัการด าน ้ าท่ีเด่นชดัมากขึ้นดว้ยการสร้าง DIVING BELL โดยมีรูปร่าง
เหมือนระฆงัดา้นล่างเปิดสู่ทะเล เคร่ืองแรกนั้นจะมีลกัษณะเป็นถงัขนาดใหญ่ แข็งแรง มีน ้ าหนกัมากเพื่อให้จมลง
ในแนวด่ิงไดง่้าย เก็บกกัอากาศไวส้ าหรับการหายใจของนกัด าน ้าไดห้ลายชัว่โมงเหมือนหลกัการคว  ่าแกว้เปล่าแลว้
กดลงในน ้า และมีสายเคเบิลไวช้กัหย่อนจากทางภาคพื้น โดยให้นกัด าน ากลั้นหายใจและออกไปปฏิบติังานในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ หลงัจากนั้นจึงมีการพฒันา DIVING BELL เร่ือยมาเพื่อให้นักด าน ้ าสามารถปฏิบติังานไดน้านขึ้น
ดว้ยการผลิตถงัอากาศเพื่อเติมอากาศให้กบัตวั DIVING BELL จนสามารถด าน ้ าไดน้านถึง 4 ชม. ท่ีความลึก 66 ฟุต 
(สมาคมด าน ้าแห่งประเทศไทย, 2556) 

ต่อมาไดมี้การพฒันาคิดคน้อุปกรณ์เพื่อช่วยในการหายใจและการมองเห็น ท าใหเ้คล่ือนไหวไดอ้ยา่งอิสระ
เม่ืออยูใ่ตน้ ้า เช่น หนา้กากด าน ้า ท่อหายใจ ตวัปรับแรงดนั ตีนกบ เส้ือควบคุมการลอยตวั ถงัอากาศ เขม็ขดัตะกัว่ ชุด
ด าน ้ า และเคร่ืองช่วยค านวณในการด าน ้ าเป็นต้น ท าให้ปัจจุบนัการด าน ้ าลึกเป็นกิจกรรมสันทนาการ ด าน ้ าเพื่อ



ความผ่อนคลายและสนุกสนาน ส่งผลให้มีคนสนใจฝึกหัดด าน ้ าแพร่หลายกนัมากขึ้น ซ่ึงก่อนท่ีเราจะด าน ้ าได ้และ
ให้นักด าน ้ ามีความรู้ความเขา้ใจในการด าน ้ า จะตอ้งผ่านการฝึกปฏิบติัและสอบจากสถาบนัสอนด าน ้ าเพื่อความ
ปลอดภัยทั้ งต่อตนเอง และส่ิงมีชีวิตใต้ทะเล (Zan Hammerton ,2017) เช่น PADI (Professional Association of 
Diving Instructors) , SSI (Scuba Schools International) แ ล ะ  NAUI (National Association of Underwater 
Instructors) เป็นตน้ ซ่ึงจะมีหลกัสูตรหลายระดบั ดงัน้ี (ธนินทร์ สังขดวง, 2559) 

1. หลกัสูตรนกัด าน ้าขั้นตน้ (Open Water Diver Course) 
2. หลกัสูตรนกัด าน ้าขั้นสูง (Advanced Open Water Diver Course) 
3. หลกัสูตรปฐมพยาบาล และกูชี้พ (First Aid and CPR) 
4. หลกัสูตรนกัด าน ้ากูภ้ยั (Rescue Diver) 
5. หลกัสูตรการเป็นผูค้วบคุมการด าน ้า หรือ “ไกดด์ าน ้า” (Dive Master) 
6. หลกัสูตรครูสอนด าน ้า (Instructor Development) 
7. หลกัสูตรผูฝึ้กอบรมครูสอนด าน ้า (Course Director) 

ซ่ึงจากการส ารวจของสถาบนั PADI พบว่ามีผูค้นสนใจการเรียนด าน ้ าในทุกช่วงวยั โดยเฉพาะช่วงอายุ 20-39 ปี 
ดงัท่ีแสดงในรูปภาพท่ี 1.1 และปัจจุบนัเพศชายมีการเรียนด าน ้ ามากกว่าเพศหญิง แต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มท่ีเพศ
หญิงเรียนด าน ้ าก็มีมากในปัจจุบัน (PADI, 2019) ปัจจุบันการด าน ้ าสมัยน้ีปลอดภัยขึ้ น สะดวกมากขึ้นแบบท่ี
แตกต่างกบัภาพลกัษณ์ของการด าน ้ าในยุคเร่ิมตน้ ท าให้กิจกรรมและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าน ้ า ไม่ว่าจะเป็น
โรงแรมขนาดใหญ่ โรงแรมขนาดเล็ก รวมถึงวิชาอาชีพครูฝึกสอนด าน ้ าเกิดขึ้นอย่างมากมายในหลายปีท่ีผ่านมา
โครงสร้างธุรกิจด าน ้ าและท่องเท่ียวทางทะเลแตกต่างจากการท่องเท่ียวแบบอ่ืน บริบทของธุรกิจพึงพาโครงสร้าง
ปัจจยัหลกั 5 ส่วน ไดแ้ก่ 1. จุดท่องเท่ียวใตท้ะเล (Dive Sites) 2. สถานท่ีพกัเฉพาะแบบ (Purposed-built Dive Resort 
/ Boat) 3.การเดินทาง (Transportation & Logistics) 4. สินคา้และอุปกรณ์ (Dive Equipment Retails) และ 5. สถาบนั
ท่ีออกใบรับรองให้นกัท่องเท่ียวด าน ้ าและออกใบอนุญาติครูฝึกด าน ้ า (Dive Agencies & Dive Instructors)  (รองศา
สตรจารย ์ดร กุลเดช สินธวณรงค,์ 2563) 

ผูวิ้จยัมีความสนใจในการด าน ้ าลึกและมองเห็นว่ากิจกรรมกีฬาด าน ้ าลึกเป็นกิจกรรมท่ีสามารถท าไดทุ้ก
เพศ ทุกวยั และทุกอาชีพ เพียงอาศยัแค่ความชอบในกิจกรรมนั้น และธุรกิจด าน ้ าลึกในประเทศไทยสามารถเติบโต
ไดอี้กในอนาคต อีกทั้งงานวิจยัในประเทศไทยท่ีสามารถสนับสนุนขอ้มูลให้แก่ผูป้ระกอบการธุรกิจด าน ้ ายงัมีไม่
มาก จึงท าให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนด าน ้ าลึก ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเลือกเรียนสถาบนัสอนด าน ้าลึก 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกสถาบนัสอนด าน ้าลึกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนด าน ้าลึกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 



ขอบเขตของการวิจัย 

ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนด าน ้ าลึกของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตของการศึกษา ดงัน้ี  

1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
2. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ตั้งแต่เดือน ธนัวาคม 2563 ถึง เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เพื่อใหท้ราบถึงพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนด าน ้าลึกของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และสามารถน าผลท่ีไดไ้ปประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับ
ผูป้ระกอบการธุรกิจด าน ้า 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกสถาบนัด าน ้าลึกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือนท่ี
แตกต่างกันส่งผลต่อความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ เลือกสถาบันด าน ้ าลึกของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ( 2540: 5) กล่าวว่า การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเท่ียวในแหล่ง
ธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน แหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ มีกระบวนเรียนรู้ทางส่ิงแวดล้อม
ภายใตก้ารจดัการส่ิงแวดลอ้ม และการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมกบัทอ้งถ่ิน เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดส านึกต่อการรักษา
ระบบนิเวศอยา่งยนื 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

บรรยงค์ โตจินดา (2548) [11] กล่าวว่า การวินิจฉัยสั่งการหรือการตดัสินใจ กล่าวว่า การท่ีผูบ้ริหารหรือ
ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาตดัสินใจและสั่งการในเร่ืองใด เร่ืองหน่ึง การวินิจฉัยสั่งการ หรือการตดัสินใจเป็นเร่ืองท่ีมี
ความส าคญัมาก เพราะการวินิจฉัยสั่งการจะเป็นการเลือกทางเลือกด าเนินการท่ีดีท่ีสุดในบรรดาทางเลือกหลาย ๆ 
ทาง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546 : 434) กล่าวว่า การใช้ส่วนประสมทาง การตลาด (Marketing Mix) 

ส าหรับธุรกิจดา้นบริการ ประกอบดว้ยปัจจยั 7 ตวั (7Ps) คือ ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริม

การตลาด บุคคลและพนกังาน การสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการ 



แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546 : 18) แนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการคน้หาหรือวิจยัท่ี

เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคเพื่อให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและ

การใช้ของผูบ้ริโภคค าตอบท่ีไดน้ั้น ช่วยให้การตลาดสามารถก าหนดกลยุทธ์การตลาด (Marketing strategies) ซ่ึง

สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม  

แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว 

สถานภาพ รายได ้อาชีพ ระดบัการศึกษา องคป์ระกอบ เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมน ามาใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด 

ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงท่ีส าคัญ และสถิติท่ีวดัได้ของประชากรท่ีจะสามารถช่วยก าหนดตลาดของ

กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งท าใหง่้ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรทางดา้นอ่ืนๆ  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สถาพร สิงหะ (2556) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง “การเปิดรับส่ือ การใชป้ระโยชน์ และความพึงพอใจกบัการ
ตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวแบบด าน ้ าลึกของนกัด าน ้ าชาวไทย” ผลการวิจยัพบว่า เพศ อายุ ระดบัหลกัสูตรการเรียนด า
น ้ าท่ีส าเร็จ ประสบการณ์ในการด าน ้ าลึก ความถ่ีในการเดินทางท่องเท่ียวแบบด าน ้ าลึกแตกต่างกนั อย่างไรก็ตาม 
รายได ้ของนกัด าน ้าชาวไทยท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวแบบด าน ้าลึก 

ปุลณัช เดชมานนท์ (2562) วิจยัเร่ืองการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลา
จ ากดั พบวา่ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั โดยอายท่ีุ
แตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
สถานท่ี ดา้นส่งเสริมการขาย 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
    ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 

 

 

   

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
วิธีการด าเนินการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 5,666,264 คน (เวบ็ไซต์
ราชกิจจานุเบกษา , 2563) 
 2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenient Sampling) ได้
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยอาศยัตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane (ประสพชยั พสุนนท์, 2553: หน้า 41) 
โดยการก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยใช้สูตรในการค านวณหา
กลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน 400 คน 
 
 

 

พฤติกรรมการเลือกสถาบนัสอนด าน ้า
ลึกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
1.ดา้นผลิตภณัฑ ์
2.ดา้นราคา 
3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5.ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ 
6.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
7.ดา้นกระบวนการ 

ความคิดเห็นต่อปัจจยัในการ 
ตดัสินใจเลือกสถาบนัสอน 
ด าน ้าลึกของผูบ้ริโภคใน 
เขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดต้่อเดือน 

 



ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 
 1. ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน และ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
 2. ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการสอนด าน ้ าลึกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนด าน ้าลึกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) บน Google form ซ่ึงผู ้วิจัยสร้างขึ้นจาก
กระบวนการศึกษา หาความรู้จากขอ้มูลเอกสารต่างๆ โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา 
ดา้นอาชีพ และดา้นรายไดต้่อเดือน  
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเ ก่ียวกับลักษณะพฤติกรรมการเลือกสถาบันสอนด าน ้ า ลึกของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) โดยในส่วนท่ี 3 ของค าถามนั้น ผูท้  าการวิจยัได้
มีการแบ่งระดบัการใหค้ะแนน ดงัน้ี เห็นดว้ยมากท่ีสุด = 5 เห็นดว้ยมาก =4 เห็นดว้ยปานกลาง =3 เห็นดว้ยนอ้ย = 2 
เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด = 1 คะแนน 
 ในส่วนของเกณฑ์การประเมิน ผูวิ้จยัจะใช้หลกัการแบ่งช่วงแบบอนัตรภาคชั้นจะมีค่าเท่ากับ 0.08 โดย
สามารถแปลค่าเฉล่ีย 4.21 –5.00 มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.41 –4.20 มีระดบัความส าคญัมาก ค่าเฉล่ีย  
2.61 –3.40 มีระดบัความส าคญัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 1.81 –2.60 มีระดบัความส าคญัน้อย ค่าเฉล่ีย  1.00 –1.80 มีระดบั
ความส าคญันอ้ยท่ีสุด  
 
การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 

1. ผูว้ิจยัไดจ้ดัส่งแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้ง และครอบคลุมของ
เน้ือหา โดยค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item Objective Congruence) ไดค้่า คือ 0.969  

2. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try-out) กบักลุ่มตวัอย่างงานวิจยั จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความ
เช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ดว้ยวิธี ของ Cronbach ท่ีเรียกวา่ “สัมประสิทธ์ิแอลฟา” (-Coefficient) ได้
ความเช่ือมัน่ในแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ท่ีระดบั 0.951   
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปด าเนินโดยท าแบบสอบถามออนไลน์กบักลุ่มตวัอยา่ง  
400 คน ท่ีเป็นผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครโดยการสุ่มแบบสะดวก   และท าการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์
ผ่านทาง Google from หลงัจากรวบรวมขอ้มูลแล้ว น าขอ้มูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ค านวณผล โดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS 
 



การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  

 1.1 ใชค้่าร้อยละ และค่าความถ่ี ในการวิเคราะห์ตวัแปรปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย ดา้น
เพศ ดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นรายไดต้่อเดือน 

 1.2 ใชค้่าร้อยละ และค่าความถ่ี ในการวิเคราะห์ตวัแปรปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนด าน ้าลึกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 1.3 ใช้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ตวัแปรความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนด าน ้ าลึกของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
  2.1 ใช้สถิติ t-test เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านเพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนด าน ้าลึกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  2.2 ใช้สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนด าน ้ าลึกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้น
อาย ุดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
   2.3 ใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi – square) ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนด าน ้าลึกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกสถาบันสอนด าน ้ าลึกของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 

 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ขอ้มูลทัว่ไป ดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ของผูต้อบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.30 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.50 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.30 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 162 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 45,000 บาท จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.80  
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกสถาบนัสอนด าน ้ าลึกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผลการ
วิเคราะห์พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นนักด าน ้ าลึกอยู่ในระดบั Advance Diver จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.30 ด าน ้ าลึกเฉล่ียน้อยกว่า 10 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อย 23.50 โดยเป็นการด าน ้ าแบบ Diving Resort (1 day trip) คิด
เป็นร้อยละ 56.30 ส่วนใหญ่เป็นการด าน ้ าเพื่อดูและศึกษาส่ิงมีชีวิตใตน้ ้ า จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28 จบจาก
สถาบนั PADI จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54 เลือกสถาบนัสอนด าน ้ าลึกท่ีเรียนคร้ังล่าสุด เน่ืองจากมีเพื่อนหรือ
คนรู้จกัแนะน ามา จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 โดยส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุดคือเพื่อนหรือ
บุคคลรู้จกั จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 



 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกสถาบนัสอนด าน ้าลึกของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบวา่ เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบวา่ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการเลือกสถาบนัสอนด าน ้าลึกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสูงสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบั
ให้ความส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.60 รองลงมา คือด้านบุคคล และด้านกระบวนการ อยู่ในระดับให้
ความส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ 4.59 ดา้นลกัษณะทางกายภาพอยู่ในระดับให้ความส าคญัมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.56 ดา้นราคาอยู่ในระดบัให้ความส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54 ดา้นส่งเสริมการตลาดอยู่
ในระดบัให้ความส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายอยูใ่นระดบัให้ความส าคญั
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลต่อพฤติกรรมการเลือกสถาบนัสอนด าน ้ าลึกของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 - ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกสถาบนัสอนด าน ้ าลึกของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ในดา้นวตัถุประสงคข์องการด าน ้ าลึก และดา้นการเลือกสถาบนัสอนด าน ้ าลึก
คร้ังล่าสุด 
 - ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกสถาบนัสอนด าน ้ าลึกของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ในดา้นระดบัขั้นของการด าน ้ าลึก ดา้นความถ่ีในการด าน ้ าลึกเฉล่ียต่อปี ดา้น
ลกัษณะของทริปการด าน ้าลึก ดา้นวตัถุประสงคข์องการด าน ้าลึก และดา้นการเลือกสถาบนัสอนด าน ้าลึกคร้ังล่าสุด 

- ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกสถาบนัสอนด าน ้าลึกของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ดา้นระดบัขั้นของการด าน ้ าลึก ดา้นความถ่ีในการด าน ้ าลึกเฉล่ียต่อปี 

ดา้นวตัถุประสงคข์องการด าน ้ าลึก ดา้นการเลือกสถาบนัสอนด าน ้ าลึกคร้ังล่าสุด และดา้นสาเหตุการเลือกสถาบนั

สอนด าน ้าลึกคร้ังล่าสุด  

- ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกสถาบนัสอนด าน ้ าลึกของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ในดา้นระดบัขั้นของการด าน ้ าลึก ดา้นความถ่ีในการด าน ้ าลึกเฉล่ียต่อปี ดา้น

วตัถุประสงคข์องการด าน ้าลึก และดา้นการเลือกสถาบนัสอนด าน ้าลึกคร้ังล่าสุด  

- ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกสถาบนัสอนด าน ้ าลึก

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ในดา้นดา้นระดบัขั้นของการด าน ้าลึก ดา้นความถ่ีในการด าน ้ าลึก

เฉล่ียต่อปี ดา้นวตัถุประสงคข์องการด าน ้ าลึก และดา้นส่ือการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนั

สอนด าน ้าลึก  

 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกสถาบนัด าน ้าลึกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 - ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการให้ความส าคญักบักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ในดา้นบุคคล และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 



 - ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์
 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นพฤติกรรมต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีส่งผลต่อ
การเลือกเลือกสถาบนัสอนด าน ้าลึก ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 - ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดดา้น บุคลากร ในเร่ืองมีครูผูส้อนมีทกัษะและความเช่ียวชาญในการสอนด าน ้ า ประวติัการการสอน และ
การใหบ้ริการท่ีผา่นมา   
 - ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดดา้น ผลิตภณัฑ.์ ในเร่ืองของสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกั 
 - ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดด้าน ผลิตภณัฑ์ ในเร่ืองของสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จัก และหลกัสูตรผ่านการควบคุมภายใต้
มาตรฐานการด าน ้าสากล และดา้นบุคคล คือ ครูผูส้อนตอ้งมีทกัษะ และความเช่ียวชาญในการสอนด าน ้าลึก 
 - ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการให้ความส าคญักับปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดดา้น บุคคล ในเร่ืองของครูผูส้อนตอ้งมีทกัษะ และความเช่ียวชาญในการสอนด าน ้ า และครูผูส้อนและ
พนกังานสามารถใหข้อ้มูลท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย 
 - ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการให้ความส าคญักับปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดดา้น บุคคล ในเร่ืองของ ครูผูส้อนและพนกังานให้บริการท่ีสุภาพ และเป็นกนัเอง รวมถึงประวติัการการ
สอน และการใหบ้ริการท่ีผา่นมา 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนด าน ้ าลึกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถสรุปผลอภิปราย ไดด้งัน้ี  
 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั พบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-45,000 บาท ส่วนใหญเ่ป็นนกัด าน ้าลึกอยูใ่นระดบั Advance Diver ด าน ้าลึกเฉล่ีย
น้อยกว่า 10 คร้ังต่อปี เป็นการด าน ้ าเพื่อดูและศึกษาส่ิงมีชีวิตใตน้ ้ า จบจากสถาบนั PADI ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของสถาพร สิงหะ (2556) ท่ีไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง “การเปิดรับส่ือ การใชป้ระโยชน์ และความพึงพอใจกบัการ
ตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวแบบด าน ้ าลึกของนกัด าน ้ าชาวไทย” ผลการวิจยัพบว่า เพศ อายุ ระดบัหลกัสูตรการเรียนด า
น ้าท่ีส าเร็จ ประสบการณ์ในการด าน ้าลึก ความถ่ีในการเดินทางท่องเท่ียวแบบด าน ้าลึกแตกต่างกนั 

จากการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกสถาบนั
สอนด าน ้ าลึกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ทั้งในดา้นระดบัขั้นของการด าน ้ าลึก ดา้นความถ่ีใน
การด าน ้ าลึกเฉล่ียต่อปี ดา้นวตัถุประสงคข์องการด าน ้ าลึก ดา้นการเลือกสถาบนัสอนด าน ้ าลึกคร้ังล่าสุด และดา้น
สาเหตุการเลือกสถาบนัสอนด าน ้ าลึกคร้ังล่าสุดซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ สุมณี พีรกิจ (2549) ไดท้ าการศึกษา
วิจยัเร่ือง  “ปัจจยัท่ีส่งผลให้นักท่องเท่ียวชาวไทย ตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศอิตาลี” พบว่า 



การท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกแต่งกนัมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีต่างกนั โดยในเร่ืองจ านวนคร้ังท่ีเดินทางไป
ต่างประเทศของผูท่ี้มีการศึกษามากกว่าระดบัปริญญาตรี จะมีจ านวนคร้ังท่ีมีการผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
รวมทั้งระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงในท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั เช่น ผูมี้รายไดต้ ่ากว่า 30,000 บาทต่อ
เดือน เหตุผลในท่องเท่ียว คือท าให้ไดป้ระสบการณ์แปลกใหม่ และให้รางวลัชีวิต ส่วนผูท่ี้มีรายได ้40,000-50,000 
บาทต่อเดือน เหตุผลในการท่องเท่ียว คือเป็นการพกัผ่อนหย่อนใจ ดงันั้นจะพบว่าปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ หรือใชบ้ริการสินคา้ 

จากการวิจัย ปัจจัย ส่วนบุคคลส่งผลต่อปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ในดา้น ปุลณัช เดชมานนท ์(2562) วิจยัเร่ืองการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านส่ือเครือข่าย
สังคมออนไลน์ในช่วงเวลาจ ากัด พบว่าลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีแตกต่างกนั  

จากการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อปัจจยัดา้นประสมทางการตลาดของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนด าน ้ าลึก ทั้งในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นช่องการการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Azalia Gerungan (2020) ได้ท าการวิจัยเร่ือง “มุมมองของผูป้ระกอบการด าน ้ าลึก
เก่ียวกบัธุรกิจการท่องเท่ียวด าน ้ าในนูซาเปนิดา ประเทศอินโดนีเซีย” ผลการวิจยัพบว่า ปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการด า
น ้าลึกเป็นจ านวนมากและผูค้นใหค้วามสนใจเลือกเรียนด าน ้านั้นขึ้นอยู่กบัความไวว้างใจ หลกัสูตรมีความน่าเช่ือถือ 
และความเป็นมืออาชีพของสถาบนัสอนด าน ้าลึก 

จากการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกสถาบนัด าน ้าลึกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั คือ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อการให้ความส าคญักบักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดในดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดใน
ด้านผลิตภณัฑ์ ไม่สอดคล้องพิชญ์ชาดา มีใจเย็น (2560) ได้ท าการวิจัยเร่ือง “การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโปรแกรมท่องเท่ียวผ่านส่ือสังคมออนไลน์” ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจแตกต่างกนั
ในทุกด้าน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย  ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย และ
ผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโปรแกรมท่องเท่ียวผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีนัยยะส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบักระบวนการตดัสินใจ เลือกซ้ือโปรแกรม
ท่องเท่ียวผา่นส่ือสังคมออนไลน์อยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ี 0.01   

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. เน่ืองจากการด าน ้ าลึกเป็นกิจกรรมท่ีจ ากดัอายุ ผูบ้ริโภคท่ีสามารถด าน ้ าลึกไดต้อ้งมีอายุไม่น้อยว่า10 ปี 
โดยตอ้งอยู่ภายใตค้วามยินยอมของผูป้กครอง (zanookdive, 2560) และนกัด าน ้ าส่วนใหญ่อยูใ่นช่วยอายุ 31-40 ปี ผู ้
ประกอบควรให้ความส าคญักบัการโฆษณา ให้ความรู้และขอ้แนะน าเบ้ืองตน้แก่ผูท่ี้สนใจกิจกรรมด าน ้ าลึกส าหรับ
ผูบ้ริโภคในช่วงอายอ่ืุนๆ 



 2. จากพฤติกรรมการเลือกสถาบนัสอนด าน ้ าลึกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ 
เพื่อนหรือคนรู้จักมีผลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนด าน ้ าลึก ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักับการจดั
สถานท่ีเรียน และสร้างบรรยากาศในการเรียนใหดู้มีมาตรฐาน เหมาะสมและน่าเช่ือถือ เพื่อใหเ้กิดการบอก 
กล่าวแบบปากต่อปากได ้(Word of mouth) โดยผูเ้รียนเก่าจะเป็นกลุ่มอา้งอิงท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดเพราะเป็นการ
สร้างความมัน่ใจใหก้บัผูท่ี้จะตดัสินใจเรียนใหม่ 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนัด าน ้ าลึกของผูบ้ริโภค 
ดงันั้นผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัทั้งในดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางจดัจ าหน่าย ส่วนประสมทางการตลาด 
บุคคล ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ เพื่อให้สถาบนัเป็นท่ีรู้จกั น่าเช่ือถือ แก่ผูบ้ริโภคท่ีสนใจกิจกรรมการ
ด าน ้าลึก 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่ท าการวิจัยคร้ังต่อไป 
         จากการศึกษาวิจยั มีผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม คืออยากให้ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการ

เรียนเลื่อนขั้นด าน ้ า เพราะโดยส่วนมากการด าน ้ าลึกในระดบัเร่ิมตน้ จะเรียนเป็นกลุ่มเพื่อน เรียนเพื่อความ

สนุกสนาน ทา้ทาย หรือดูส่ิงสวยงามใตท้อ้งทะเล การท่ีจะเลือกเรียนขั้นสูงกว่า ตอ้งมีความสนใจหรือปัจจยัอื่นๆ

เขา้มาเก่ียวขอ้งอีก เช่น ระดบั Rescue Diver ขึ้นไป การเลือกสถาบนัจะแตกต่างจากเดิม คือ เลือกท่ีตวัครูผูส้อน 

เน่ืองจากเร่ืองที่เรียนลึกมากขึ้นกว่าเดิม ตอ้งการความรู้เชิงเทคนิค เช่น เรียนด าน ้ าลึกอย่างไรให้ด าน ้ าได้นาน

กว่าเดิม เรียนเพื่อใชก๊้าซท่ีต่างจากก๊าซท่ีนักด าน ้าลึกทัว่ไปใช ้หรือเรียนเพื่อท าการปฏิบติัการใตน้ ้า 
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