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บทคัดยอ  
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดกับ

การเลือกใชบริการธุรกิจดําน้ําของผูใชบริการ กลุมตัวอยางท่ีทําการวิจัย ไดแก ผูใชบริการธุรกิจดําน้ํา 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 289 คน เคร่ืองมือที่ใช คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผลการวัดคาความเช่ือม่ัน
เทากับ 0.94 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และสถิติทดสอบคาไค - สแควร 
(Chi - Square) 

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดในการเลือกใชบริการธุรกิจดําน้ําของ

ผูใชบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ (บริการ) ดานราคา 
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานการมีสวนรวมในบริการ ดานกระบวนการ
ใหบริการ และดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ อยูในระดับปานกลาง  

2.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการเลือกใชบริการธุรกิจดํา
น้ําของผูใชบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน  พบวา  ดานผลิตภัณฑ (บริการ) 
ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานการมีสวนรวมในบริการ ดานกระบวนการใหบริการ และดาน
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ไมมีความสัมพันธกัน สวนชองทางการจัดจําหนายมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 
 
 
 
 

1)  น
ใ
ักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   

   นพระบรมราชูปถัมภ    
2) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
   ในพระบรมราชูปถัมภ  
3) อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
ในพระบรมราชูปถัมภ         
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ABSTACT 
The purpose of this research was to study the relationship between marketing mixed factors 

with selecting scuba diving business of consumers in Bangkok.  Samples of this study consisted of 289 
respondents.  Questionnaires on deciding have reliability level of 0.94.  Statistics used in analyzing data 
were percentage, mean and Chi - Square.     

The finding were as follows : 
1.  The important level of marketing mixed factors with selecting scuba diving business of 

consumers in Bangkok as a whole and the aspects of product (service), price, place, promotion, 
participants, process and physical Evidence were moderate level. 

2.  Relationship analysis between important marketing mixed factors with selecting Scuba 
diving business of consumers in Bangkok found that as a whole and each aspect of  product (service), 
price, promotion, participants, process and physical evidence had non significant relationship while place 
had the significant relationship were .05 level.  
 
ความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันประเทศไทย มีแหลงทองเที่ยวทางทะเล ท่ีมีช่ือเสียงไปท่ัวโลก ในดานความสวยงาม
ใตทะเลไมแพประเทศอ่ืน ๆ  อีกท้ังภูมิประเทศ ตั้งอยูในทําเลท่ีเหมาะสมกับการดําน้ํา นักทองเท่ียว
สามารถทองเท่ียว และดําน้ําไดตลอดป เนื่องจากมีสองฝงทะเล คือ อันดามัน และอาวไทยตามฤดูกาล 
ท้ังสภาพน้ําทะเล ก็ไมเย็นจัดเหมือนในเขตอ่ืน ๆ ดวย 

แหลงทองเที่ยวดําน้ําในเมืองไทย มีฤดูทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน คือ ในระหวางปลายเดือน
พฤศจิกายนถึงเมษายน เปนฤดูทองเท่ียวแถบอันดามัน เชน หมูเกาะสิมิลัน หมูเกาะสุรินทร หมูเกาะพีพี 
และหมูเกาะตะรุเตา รวมท้ังแถบตะวันออก คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด สวนชวงเดือนมีนาคม 
ถึงพฤศจิกายน เปนชวงฤดูทองเท่ียว ฝงอาวไทย เชน เกาะเตา นางยวน ในชวงเดือนมีนาคมเปนชวงท่ีดี
ท่ีสุดสําหรับนักทองเท่ียว และนักดําน้ํา ท่ีสามารถทองเท่ียวไดท้ัง 3 ภูมิภาค 

การดําน้ํา สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ    
1.  แบบสกินไดฟวิ่ง (Skin diving) เปนการดําท่ีผิวน้ํา หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  

สนอเกิลล่ิง (Snorkeling) การดําท่ีผิวน้ําเปนการหายใจใตน้ํา เม่ืออยูท่ีระดับความลึกประมาณ 15 ฟุต  
โดยใชอุปกรณ เพียง 3–4 อยาง เชน หนากากดําน้ํา ทอหายใจ ชูชีพ และตีนกบ ท่ีสําคัญคือ สําหรับคนท่ี
วายน้ําไมเปน เพียงแคสวมใสอุปกรณเหลานั้น ก็สามารถดําน้ําชมปะการังไดอยางปลอดภัย   
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2.  แบบสคูบาไดฟวิ่ง (Scuba  diving)  เปนการดําลงไปใตน้ํา หรือเรียกวาการดําน้ําลึก 
อยูท่ีความลึกประมาณ 30 ฟุต ตองใชอุปกรณดําน้ําครบชุด เชน หนากากดําน้ํา ทอหายใจ ชุดดําน้ํา  
อุปกรณหายใจใตน้ํา ถังอากาศ ตะกั่ว และตีนกบ เปนตน  

การดําน้ําในเมืองไทยพ่ึงจะไดรับความนิยมเม่ือไมกี่ปท่ีผานมาเนื่องจากปจจัย 4 – 5 อยาง คือ 
ประการท่ี 1  ในสมัยกอนอุปกรณดําน้ําแตละช้ินเปนสินคานําเขาจากตางประเทศ จึงทําให

ราคาสูง ดังนั้น ผูท่ีสามารถเลนกีฬาประเภทนี้ได จึงตองมีฐานะดีพอสมควร   
ประการท่ี 2  ในสมัยกอนคาใชจายในการเรียนดําน้ํา และการเขารับการฝกอบรม มีราคา

เร่ิมตนคอนขางสูงมาก เม่ือเทียบกับปจจุบันราคาไมถึง 10,000 บาท 
ประการท่ี 3 ในสมัยกอนการดําน้ําเปนกีฬาท่ีตองใชทักษะความชํานาญสูง อีกท้ังยังมีกฎท่ี

ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด โดยผูท่ีจะมาเปนครูฝก (Instructor) ไดนั้นจะตองเปนผูท่ีมีใบ
ประกาศนียบัตรรับรองจากองคการดําน้ําสากล และเมืองไทยเรายังขาดครูฝก ท่ีมีคุณวุฒิดังกลาวอยูมาก 
จึงทําใหมีผูสนในกีฬาประเภทนี้ มีไมมากนัก  

ประการท่ี 4  ในสมัยกอนการดําน้ําเปนกีฬาท่ีสามารถหาซ้ือ และซอมแซมอุปกรณไดยาก
จะตองไปท่ีศูนยจําหนายโดยเฉพาะ จึงสามารถหาซ้ืออุปกรณ  หรือนําอุปกรณไปตรวจเช็คสภาพได 

ประการท่ี 5  การดําน้ําเปนกีฬาท่ีตองใชเวลาในการไปทัวรดําน้ํา ในแตละคร้ังประมาณ  
3 - 10 วัน และตองไปเปนหมูคณะ จึงทําใหนักทองเท่ียวหลายทาน ไมมีโอกาสไปดําน้ําไดบอยนัก 
เนื่องจากติดภารกิจเร่ืองงาน  หรือเวลาวาง 

ปจจุบันมีการทําธุรกิจดําน้ํากันมากข้ึน โดยมีการจัดต้ัง ชมรม โรงเรียน  หรือศูนยฝกดําน้ําซ่ึง
มีชาวตางประเทศ และคนไทยท่ีมีประกาศนียบัตร สามารถเปดรานเพื่อทําการขายอุปกรณดําน้ํา รับสอน
ดําน้ํา  และจัดทัวรดํานํ้าไดอยางเสรี ทําใหมีผูท่ีสนใจในกีฬาดําน้ําเพิ่มมากข้ึนเร่ือย  ๆ               

งานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดกับการเลือกใชบริการ
ธุรกิจดําน้ําของผูใชบริการ ซ่ึงถือวาเปนกลไกท่ีสําคัญในการทําธุรกิจ  เปนประโยชนแกผูท่ีสนใจทํา
ธุรกิจดําน้ํา  จะไดนําสรุปผลการวิจัยนี้ ไปเปนแนวทางในการปรับปรุง กลยุทธทางการตลาดให
เหมาะสมต อไป   เปนการศึกษากรณี   ในเขตกรุ ง เทพมหานคร  ซ่ึ ง มีสถาบัน  ศูนย ฝ ก 
ดําน้ํา  สมาคม ชมรม หรือรานดําน้ํา จํานวนมาก ท้ังนี้เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐ ท่ีมีการ
สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียว  การอนุรักษใตทะเล   และยังเปนการสรางคานิยมของเยาวชน ในการ
ชวยกันอนุรักษมรดกลํ้าคาใตทะเลไทยใหคงอยูตลอดไป 
 
คําสําคัญ 

สวนประสมการตลาด  ธุรกิจดําน้ํา 
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โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
1. ปจจัยสวนประสมการตลาดกับการเลือกใชบริการธุรกิจดําน้ําของผูใชบริการ ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีระดับความสําคัญเปนอยางไร 
2.  ปจจัยสวนประสมการตลาดมีความสัมพันธกับการใชบริการธุรกิจดําน้ําของ

ผูใชบริการ ในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดในการเลือกใชบริการ
ธุรกิจดําน้ําของผูใชบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดกับการใชบริการธุรกิจ 
ดําน้ําของผูใชบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  กลุมตัวอยาง ไดจากการใชวิธีคํานวณตามสูตรของ ทาโร  ยามาเน (Tara Yamane อางใน 
ประคอง  กรรณสูต, 2542 : 10) ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน .05  โดยใชการสุมตัวอยางแบบมีระบบ 
(Systematic) โดยสุมตัวอยางทุก ๆ คนท่ี 5 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549  ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 
289 คน จากประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูใชบริการธุรกิจดําน้ํา ในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังหมด 19 
ราน จํานวน 1,036 คน 

2.  เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธสวนประสม
การตลาดกับการเลือกใชบริการธุรกิจดําน้ําของผูใชบริการ 

3. การวิเคราะหขอมูล  มีดังนี้ 1) การหาระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาดในการ
เลือกใชบริการธุรกิจดําน้ําของผูใชบริการใชคารอยละ   คาเฉล่ียหรือมัชฉิมเลขคณิต  และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 2) การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการเลือกใชบริการธุรกิจดํา
น้ําของผูใชบริการ ใชคาสถิติไค - สแควร (Chi - Square) 

 

ผลการวิจัย 
1.  ระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาดในการเลือกใชบริการธุรกิจดําน้ําของ

ผูใชบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ผลิตภัณฑ (บริการ) ราคา  
ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด การมีสวนรวมในบริการ กระบวนการใหบริการ และ
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ อยูในระดับปานกลาง  
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2.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการเลือกใชบริการธุรกิจดํา
น้ําของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานพบวา ผลิตภัณฑ (บริการ) ราคา 
การสงเสริมการตลาด การมีสวนรวมในบริการ กระบวนการใหบริการ และส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  
ไมมีความสัมพันธกัน สวนการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 
อภิปรายผล 

1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการเลือกใชบริการธุรกิจดําน้ําของ
ผูใชบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ผลิตภัณฑ (บริการ) ราคา ชอง
ทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด การมีสวนรวมในบริการ กระบวนการใหบริการ และ
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ อยูในระดับปานกลาง  จะเห็นวา กลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญดานราคา
สูงสุด  อาจเปนเพราะวา กลุมตัวอยางเลือกใชบริการทัวรดําน้ํามีจํานวนมาก และมีปจจัยสวนบุคคลท่ี
แตกตางกัน จึงจําเปนตองใชเงินใหคุมคากับการเลือกใชบริการ ซ่ึงแสดงวาผูใชบริการยังเนนเร่ืองของ
ราคาท่ีมีใหเลือกหลายแบบ เชน ราคาท่ัวไป ราคารวมทริปดําน้ํา การกําหนดราคาท่ีชัดเจนในแตละ
รายการ และราคามีความเหมาะสมกับการบริการ ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุทธิญา เกิดสิน 
(2548)  ซ่ึงไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องพิมพของผูบริโภคในศูนยการคาจังหวัด
ปทุมธานี พบวา ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองพิมพ ของ
ผูบริโภคในรานจําหนายเคร่ืองพิมพในศูนยการคาเซียรรังสิต และฟวเจอรพารครังสิต เปนดังนี้ ปจจัย
ดานผลิตภัณฑของเครื่องพิมพ ท่ีมีความสําคัญท่ีสุด คือ สีสัน ความละเอียด ความคมชัด และความเปน
ธรรมชาติ ประเด็นท่ีสําคัญรองลงมาคือ เสียงและความนาเช่ือถือของสินคา สวนปจจัยดานราคาของ
เคร่ืองพิมพ ท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด  คือ ราคาขายท่ีเหมาะสม และประเด็นสําคัญรองลงมา คือ มีหลาย
ระดับราคาตามคุณภาพ สวนปจจัยดานสถานท่ีจําหนายท่ีสําคัญท่ีสุดคือ มีผลิตภัณฑท่ีมีจําหนายใน
ทองตลาดอยูตลอดเวลา และประเด็นท่ีสําคัญรองลงมาคือ มีรานใหเลือกซ้ือมาก เพ่ือการเปรียบเทียบ  
สวนปจจัยดานรูปแบบ การสงเสริมการตลาดของเครื่องพิมพ ที่มีความสําคัญท่ีสุดคือ มีการรับประกัน 
และบริการหลังการขายจากผูจําหนาย รองลงมาคือ การใหบริการของพนักงาน    

2.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการเลือกใชบริการธุรกิจดํา
น้ําของผูใชบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานพบวา  ผลิตภัณฑ (บริการ) ราคา 
การสงเสริมการตลาด การมีสวนรวมในบริการ กระบวนการใหบริการ และส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  
ไมมีความสัมพันธกัน สวนชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  อาจเปนเพราะวา  การเลือกใชบริการธุรกิจดําน้ําผูใชบริการจะใหความสําคัญในเร่ืองสถานบริการที่
มีช่ือเสียง นาเช่ือถือ ความปลอดภัย สถานท่ีกวางขวาง มีส่ิงแวดลอมและบรรยากาศดี สถานบริการอยู
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ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
     จากผลการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดกับการเลือกใช

บริการธุรกิจดําน้ําของผูใชบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดเห็นประเด็นสําคัญท่ีควรจะนํามา
เสนอแนะในงานวิจัย  คือ ดานการมีสวนรวมในบริการ โดยภาพรวมในการเลือกใชบริการธุรกิจดําน้ํา
ของผูใชบริการทั้งสามกลุม มีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ดังนั้น ควรใหความสําคัญและปรับปรุงเกี่ยวกับการมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นตอการใชบริการ มีการจัดทําทะเบียนประวัติผูรับบริการดําน้ํา พนักงานให
การดูแลเอาใจใสอยางท่ัวถึง โดยเฉพาะการไดรับขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการบริการอยางสมํ่าเสมอ 
ดังนั้น ควรมีการติดตอลูกคาเปนระยะอยางตอเนื่อง  ฉะนั้นควรคํานึงถึงปจจัยดังกลาวเพ่ือนําไป
ปรับปรุง หรือพัฒนากลยุทธทางการตลาดใหธุรกิจดานนี้เกิดสภาพคลองในการดําเนินงานตอไป 

      เม่ือพิจารณาในแตละดาน ผูวิจัยขอเสนอแนะ เพ่ือใหปรับปรุงกลยุทธทางการตลาด 
ในแตละดานใหมีประสิทธิภาพมากเพิ่มข้ึน ดังนี้ 

      1.  ดานผลิตภัณฑ (บริการ)  ควรเนนและปรับปรุงเกี่ยวกับมีใบรับรองแสดงมาตรฐานเปน
บัตรดําน้ําหรือ (c-card)        

      2.  ดานราคา  ควรเนนและปรับปรุงเกี่ยวกับราคาเหมาะสมกับการบริการ 
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      3.  ดานการจัดจําหนาย  ควรเนนและปรับปรุงเกี่ยวกับสถานบริการที่อยูใกลบาน ท่ีทํางาน 
      4.  ดานการสงเสริมการตลาด ควรเนนและปรับปรุงเกี่ยวกับมีการโฆษณาทาง

หนังสือพิมพ วารสาร โปสเตอร แผนพับ 
      5.  ดานการมีสวนรวมในบริการ ควรเนนและปรับปรุงเกี่ยวกับการไดรับขาวสารขอมูล

เกี่ยวกับการบริการอยางสม่ําเสมอ 
      6.  ดานกระบวนการใหบริการ ควรเนนและปรับปรุงเกี่ยวกับมีระบบการตรวจสุขภาพ

ผูใชบริการเพ่ือความปลอดภัย 
      7.  ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ควรเนนและปรับปรุงเกี่ยวกับการมีหองรับแขก 

หองสอนดําน้ํา หองโชวอุปกรณดําน้ํา สุขาสะอาดสวยงาม 
2.  ขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังตอไป 
     2.1  การวิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดกับ

การเลือกใชบริการธุรกิจดําน้ําของผูใชบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีตัวแปรตน ไดแก ปจจัย
สวนประสมการตลาด คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด การมีสวนรวม
ในบริการ กระบวนการใหบริการ และส่ิงแวดลอมทางกายภาพ หากทําการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอ
ธุรกิจดําน้ํา จะสงผลตอการตอบสนองตามความตองการของกลุมเปาหมายเพิ่มข้ึน  

     2.2  ควรศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับกลยุทธการวางแผนธุรกิจใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูใชบริการ 

     2.3  ในการวิจัยคร้ังตอไปควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาของกลุมประชากรในเร่ืองการ
วิจัยใหกวางข้ึน อาจศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการธุรกิจดําน้ําในตางจังหวัด เพ่ือใหทราบถึงผล
ของการศึกษาในกลุมประชากรที่กวางขวางตอไป 
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