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บทคดัย่อ 

 

รายงานการคน้ควา้อสิระและบทความวจิยัฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคปั์จจยัสว่นบุคคลและ

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด(7Ps) ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร 

กลุ่มวสิาหกจิชุมชนล่องแพบา้นน้ําราบ จาํนวน 400 คน โดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอื

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาํนวน 400 ชดุ แลว้ประมวลผลขอ้มลูทีไ่ดด้ว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์

ทางสถติ ิในการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติเิชงิ

อนุมานประกอบดว้ย Independent samples t-test และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 

(One-way ANOVA)      

ผลจากการศกึษา พบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 218 คน ชว่งอายุ

ระหวา่ง 26-35 ปี มกีารศกึษาสงูสดุในระดบัปรญิญาตร ีและประกอบอาชพีเป็นขา้ราชการ/

พนกังานรฐัวสิาหกจิหรอืพนกังานของรฐั ซึง่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนประมาณ 15,001 – 25,000 

บาทต่อเดอืน โดยปัจจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สง่ผลต่อ

การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร กลุ่มวสิาหกจิชุมชนล่องแพบา้นน้ําราบทีแ่ตกต่างกนั 

สว่นระดบัการศกึษาสง่ผลตอ่การตดัสนิใจทีไ่มต่่างกนั เมือ่พจิารณาปัจจยัดา้นสว่นประสม

การตลาดมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร กรณีศกึษา กลุ่มวสิาหกจิชุมชน

ล่องแพบา้นน้ําราบ โดยดา้นทีใ่ดร้บัการใหค้วามสาํคญัมากเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้น

บุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นสง่เสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการการ

บรกิาร และดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย  

 

คาํสาํคญั : ตดัสินใจ, ส่วนประสมการตลาด, ล่องแพบา้นน้ําราบ 
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Abstract 

This independent study report and research was aimed to examine demographic 

factors and marketing mix factors that have affected the decision-making to use the 

service of consumer: a case study of Bannamrab Float Rafting Downstream Community 

Enterprises. The sample in this study included 400 consumers of Bannamrab Float Rafting 

Downstream Community Enterprises, and a total of 400 questionnaires were distributed 

to collect data. Data derived were processed by computer software. In data analysis, the 

statistics implemented included frequency, percentage, mean, standard deviation, and 

inferential statistics such as Independent samples t-test and One-way ANOVA Analysis. 

The results found that the consumers were 218 females, mainly aged between 

26-35 -  3 9  years old, had a bachelor’s degree, worked as government officer with a 

monthly income between 15,001 – 25,000 Baht. Demographic factors, including gender, 

age, occupation and income had different influence on consumer’s decision. However, 

educational level had indifferent influence on consumer’s decision. Marketing mix factors, 

namely price, people, physical, product, promotion, process and channel of distribution 

influenced on consumer’s decision. 

 

Keywords: Buying Decision-Making, Marketing Mix, Bannamrab Float Rafting 

Downstream 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถอืเป็นอุตสาหกรรมหลกัที่สร้างรายได้ให้กบัประเทศไทยมาก

เป็นอนัดบัตน้ๆ และมคีวามสาํคญัโดยตรงต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ โดยไดม้กีารระบุ

ในรายงาน ‘สรุปการจดัทําบญัชปีระชาชาตดิา้นการท่องเทีย่ว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563’ 

ไวว้่า ผลติภณัฑ์มวลรวมทัง้หมดการท่องเทีย่ว (TTGDP : Total Contribution) ในปี 2562 นัน้ 

มีมูลค่าเท่ากับ 3,005,552 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 17.79 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
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ภายในประเทศ (รายงานสรุปการจดัทาํบญัชปีระชาชาตดิา้นการท่องเทีย่ว ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563, สาํนกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา  

กจิกรรมท่องเทีย่วชุมชน ‘ล่องแพบา้นน้ําราบ’ ดําเนินการโดยกลุ่มประมงพืน้บา้นบา้น

น้ําราบ เป็นการนํานักท่องเที่ยวล่องแพไปตามลําคลอง(น้ําเคม็) ของหมู่บ้าน เพื่อชมทวิทศัน์

แนวป่าโกงกางที่ชาวบ้านร่วมกนัปลูกและอนุรกัษ์ ในขณะที่รบัประทานอาหารเมนูทะเลทีป่รุง

จากวตัถุดบิสดใหม่ที่จบัโดยชาวประมงพื้นบ้านซึ่งใชเ้ครื่องมอืประมงถูกกฎหมาย จะจอดแพ

บรเิวณ “เขาจมป่า” คอื ภูเขาเขยีวชอุ่มทีแ่อบซ่อนอยู่กลางทะเล ใหน้ักท่องเทีย่วเดนิเทา้ปีนขึน้

ไปชมววิแบบ 360 องศา ณ ยอดเขา และล่องแพไปต่อยงั “ทะเลแหวก” มลีกัษณะเป็นเนิน

ทรายขาวและเตม็ไปดว้ยปลาดาวจาํนวนมาก ซึง่พืน้ทีด่งักล่าวมขีนาดความกวา้งใหญ่ประมาณ

สนามฟุตบอล ซึ่งจะชมได้เฉพาะช่วงเวลาที่น้ําลดเท่านัน้ ซึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนน้ีมี

ความสาํคญัเป็นอย่างมากเน่ืองจากไดก้ลายเป็นหน่ึงในช่องทางการสรา้งรายไดห้ลกัใหก้บัผูค้น

ในชุมชนไปแลว้ 

 ด้วยเหตุน้ี ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารของ

ผู้ใช้บรกิาร กรณีศกึษา กลุ่มวสิาหกจิชุมชนล่องแพบ้านน้ําราบ ว่าปัจจยัใดบ้างที่มผีลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารของผู้ใช้บรกิาร เพื่อนําผลจากการศกึษาที่ได้ไปเป็นประโยชน์ในการ

ดาํเนินงานของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนล่องแพบา้นน้ําราบใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

  

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพือ่ศกึษาปัจจยัสว่นบุคคลทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร กลุ่ม

วสิาหกจิชุมชนล่องแพบา้นน้ําราบ 

2.เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลอืกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร กลุ่มวสิาหกจิชุมชนล่องแพบา้นน้ําราบ 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

 สมมตฐิาน1 ปัจจยัสว่นบุคคลจะสง่ผลตอ่การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร 

กลุ่มวสิาหกจิชุมชนล่องแพบา้นน้ําราบทีต่่างกนั 

 สมมตฐิาน 2 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7Ps) มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร

ของผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มวสิาหกจิชุมชนล่องแพบา้นน้ําราบ 

ขอบเขตของการวิจยั 
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ประชากร : ผูใ้ชบ้รกิาร กลุม่วสิาหกจิชุมชนล่องแพบา้นน้ําราบ ซึง่ไมท่ราบจาํนวนทีแ่น่

ชดั 

กลุ่มตวัอยา่ง :  คาํนวณจากสตูรการหากลุ่มตวัอยา่งกรณีไมท่ราบจาํนวนประชากรที่

แน่นอน โดยใชส้ตูร ของ Cochran ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งเทา่กบั 385 คน แต่เพือ่แกไ้ข

ขอ้ผดิพลาด ผูว้จิยัไดเ้กบ็จาํนวนแบบสอบถามเพิม่อกี 15 คน ในงานวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัเกบ็กลุ่ม

ตวัอยา่งได ้400 คน 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538) กล่าวไวว้า่ ตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตร ์มคีวามสาํคญั

และสามารถนํามาคาํนวณทางสถติไิด ้เพือ่นําผลลพัธท์ีไ่ดม้าชว่ยในการทาํการตลาดเป้าหมาย

ใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยประกอบดว้ยปัจจยัดงัต่อไปนี้  

1. เพศ รสนิยม ความคดิ และพฤตกิรรมในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑม์แีนวโน้มวา่

จะมคีวามแตกต่างกนัไปตามตวัแปรเพศทีแ่ตกต่างกนัของผูบ้รโิภค  

2. อาย ุความชืน่ชอบของแต่ละบุคคลจะมเีกดิการเปลีย่นแปลงไปตามวยั สง่ผลใหค้วาม

ตอ้งการบรโิภคสนิคา้หรอืบรกิารจงึมคีวามแตกต่างกนัไปในแตล่ะกลุม่ชว่งวยั เชน่ กลุ่มวยัรุน่

ชอบทดลองสนิคา้หรอืสิง่แปลกใหม ่กลุม่ผูส้งูวยัใหค้วามสนใจสนิคา้เกีย่วกบัสขุภาพและความ

ปลอดภยั เป็นตน้  

3. ระดบัการศกึษา สง่ผลใหบุ้คคลมลีกัษณะทศันคต ิความคดิ และการแสดงออกทาง

พฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั บคุคลทีไ่ดร้บัการศกึษาในระดบัสงูอาจจะมกีารศกึษา คน้หาขอ้มลูที่

เกีย่วขอ้งกบัสนิคา้ก่อนการตดัสนิใจบรโิภค ดงันัน้ การเลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์งึมแีนวโน้มวา่จะ

เลอืกในสิง่ทีม่คีุณภาพดกีวา่หรอืมรีาคาสงูกวา่ การเลอืกซือ้สนิคา้ของผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาใน

ระดบัตํ่ากวา่  

4. อาชพี สง่ผลต่อความตอ้งการการบรโิภคสนิคา้หรอืบรกิารของแตล่ะคนทีไ่ม่

เหมอืนกนัตามความแตกตา่งกนัของอาชพีในแต่ละบุคคล  

5. รายได ้เป็นปัจจยัทีส่ง่ผลต่อโดยตรงตอ่ความสามารถในการซือ้ตามแต่ละระดบัของ

รายไดใ้นแต่ละบุคคล  
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการ 

การบรกิารเป็นกจิกรรมหรอืกระบวนการทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นรปูแบบทีม่ตีวัตนหรอืสามารถจบั

ตอ้งได ้หากแต่เป็นการสรา้งการเกดิปฏสิมัพนัธข์ึน้ระหวา่งฝ่ายทีต่อ้งการใชบ้รกิาร โดยจะ

ตอบสนองความตอ้งการอนัใดอนัหน่ึงใหเ้กดิผลสาํเรจ็ หรอือาจเป็นการสรา้งการประสาน

สมัพนัธอ์นัดใีหเ้กดิขึน้ระหวา่งตวัผูใ้หบ้รกิารกบัผูร้บับรกิาร ซึง่ไมว่า่จะเป็นความแตกต่างในดา้น

สนิคา้หรอืการบรกิารกต็าม ลว้นแตส่ง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารนัน้ไดร้บัประโยชน์และเกดิความรูส้กึพงึ

พอใจ ทัง้น้ี ธุรกจิบรกิารนัน้มคีวามมุง่เน้นไปทีก่ารกระทาํทีจ่ะสามารถตอบสนองตามความ

ประสงคข์องผูใ้ชบ้รกิาร โดยจะสง่ผลใหเ้กดิความพงึพอใจเมือ่ไดร้บับรกิารนัน้ๆ (จติตนินัท ์เดชะ

คุปต,์ 2549, หน้า 7)  

 

แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) 

สว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คอื การสนองต่อความตอ้งการ อนัเป็นตวั

แปรทีส่ามารถควบคุมและตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหพ้งึพอใจได ้(Kotlerอา้งถงึใน 

ฉกาชาต สขุโพธิเ์พช็ร,์ 2558, หน้า 10) 

องคป์ระกอบสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 

สว่นประสมการตลาดบรกิาร คอื เครือ่งมอืทางการตลาด ซึง่จะมอีงคป์ระกอบทัง้หมด 7 

ประการ ไดแ้ก่ดว้ย ผลติภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ชอ่งทางในการจดัจาํหน่าย (Place) การ

สง่เสรมิการตลาด (Promotion) กระบวนการ (Process) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence) และบุคคล (People) ซึง่สิง่เหล่าน้ีเป็นกุญแจสาํคญัต่อความสาํเรจ็ในการแขง่ขนักนั

ในตลาดธุรกจิบรกิาร ทัง้น้ี องคป์ระกอบของสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ปรากฏ

รายละเอยีดดงัน้ี (อรจนัทร ์ศริโิชต,ิ 2556, หน้า 22) 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 

การตดัสนิใจ คอื กระบวนการในการคดิโดยอาศยัการใชห้ลกัการเหตุผลเพือ่

ประกอบการเลอืกสิง่หน่ึงสิง่ใด จากทีม่อียูห่ลากหลายตวัเลอืกหรอืทางเลอืกเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ที่

ดทีีส่ดุ และเพือ่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของตนเองใหม้ากทีส่ดุ (ลฎาภา พลูเกษม, 2550) 
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วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 

วธิกีารสุม่ตวัอยา่ง 

 การสุม่โดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยเป็นการลอืกทีไ่ม่

คาํนึงวา่ตวัอยา่งละหน่วยจะมโีอการทีเ่ลอืกมากน้อยเพยีงใด และใชว้ธิกีารเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง

แบบการสุม่ตามความสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลอืกกลุ่มตวัอยา่งตามความ

สะดวกในเรือ่งทีศ่กึษา ทัง้น้ีกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวจะเป็นใครกไ็ดท้ีส่ามารถใหข้อ้มลูได ้โดยครัง้น้ี

ผูว้จิยัไดนํ้าแบบสอบถามจาํนวน 400 ชดุ ใหผู้ท้ีม่าใชบ้รกิารและเคยใชบ้รกิารกลุม่วสิาหกจิ

ชุมชนล่องแพบา้นน้ําราบ ตอบแบบสอบถามจนครบตามจาํนวนทีต่อ้งการ 

 

การสรา้งเครือ่งมอืในการวจิยั 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้น้ีโดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ทีผู่ว้จิยั

ไดส้รา้งขึน้มาจาก กรอบแนวความคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 3 

สว่น ไดแ้ก่ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์มีลักษณะเป็น

แบบสอบถาม ปลายปิด (Closed-ended Form) ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และ

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) 

ประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์  ปัจจยัด้านราคา  ปัจจยัด้านช่องทางในการจดัจําหน่าย 

ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด  ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้น

กระบวนการบรกิาร   

สว่นที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร กลุ่มวสิาหกจิ

ชุมชนล่องแพบา้นน้ําราบ 
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สถติใิชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  

เมือ่ไดท้าํการรวบรวมแบบสอบถามทัง้ 400 ชุดมาแลว้ จะนําไปวเิคราะหข์อ้มลู ดว้ยการ

ใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู (SPSS) โดยสถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี  

1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  

2. สถิติที่ ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Independent samples t-test, การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way ANOVA) 

   

ผลการวิจยั 

ปัจจยัสว่นบุคคล 

จากการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 218 คน คดิเป็น

ร้อยละ 54.5 ส่วนเพศชาย จํานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 มีอายุ 26-35 ปี มากที่สุด 

จํานวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28 มกีารศกึษาสงูสุดในระดบัปรญิญาตรมีากทีสุ่ด จํานวน 224 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.0 มอีาชพีเป็นขา้ราชการ/ พนกังานรฐัวสิาหกจิ/ พนกังานของรฐั มากทีส่ดุ 

จํานวน 206 คน คดิเป็นร้อยละ 51.5 และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 15,001 – 25,000 บาท มาก

ทีส่ดุ จาํนวน 110 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.5 

เพศ มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร กลุ่มวสิาหกจิชุมชนล่องแพบา้น

น้ําราบ โดยเพศทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลใหม้กีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทีต่่างกนั 

อาย ุมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร กลุ่มวสิาหกจิชุมชนล่องแพบา้น

น้ําราบ โดยผู้ใช้บริการที่มีอายุต่างกันส่งผลให้มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ต่างกัน ซึ่ง

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาย ุ46-55 ปี จะมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารมากกวา่ชว่งวยัอื่นๆ 

ระดบัการศึกษา  ไม่สง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร กลุ่มวสิาหกจิ

ชุมชนล่องแพบา้นน้ําราบ คอื ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร

ทีไ่มต่่างกนั 

อาชีพ มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร กลุ่มวสิาหกจิชุมชนล่องแพ

บา้นน้ําราบ โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีแตกต่างกนัจะสง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทีต่่างกนั 

ซึ่งผูใ้ชบ้รกิารทีป่ระกอบอาชพีอสิระ มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทีม่ากกว่าผูท้ีป่ระกอบอาชพี

ในประเภทอื่นๆ 
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รายได้ มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร กลุ่มวสิาหกจิชุมชนล่องแพ

บา้นน้ําราบ โดยผูใ้ชบ้รกิารที่มรีายได้ที่แตกต่างกนัจะส่งผลใหม้กีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารที่

ต่างกนั ซึ่งผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีการตัดสินใจเลอืกใช้

บรกิารทีม่ากกวา่ผูท้ีม่รีะดบัรายไดอ้ื่นๆ 

ปัจจยัสว่นประสมการตลาด (7Ps) 

จากการวิจัยพบว่า ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7Ps) โดย

ภาพรวมของผูใ้ชบ้รกิาร อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ = 4.47) โดยสามารถเรยีงลําดบัการให้

ความสาํคญัจากอนัดบัแรกไปอนัดบัสุดทา้ย ไดด้งัน้ี ดา้นราคา (ค่าเฉลีย่ = 4.64) ดา้นบุคลากร 

(ค่าเฉลี่ย = 4.50) ด้านลกัษณะทางกายภาพ (ค่าเฉลี่ย = 4.48) ด้านผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉลี่ย = 

4.47) ดา้นส่งเสรมิการตลาด (ค่าเฉลีย่ = 4.46) ดา้นกระบวนการการบรกิาร (ค่าเฉลีย่ = 4.42)  

และดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย (ค่าเฉลีย่ = 4.32) ตามลําดบั ทัง้น้ีปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

ทัง้ 7 ดา้น มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร กลุ่มวสิาหกจิชุมชนล่องแพบา้น

น้ําราบ 

การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร 

 จากการวจิยัพบว่า โดยภาพรวมผู้ใช้บรกิารได้ใหค้วามสําคญัของปัจจยัการตดัสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิาร อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ = 4.51 และ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน = 0.64) โดย

สามารถเรยีงใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ = 4.44 และ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน = 

0.78) 

 

การอภิปรายผลการวิจยั 

การอภปิรายผลการวจิยัเรือ่ง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร 

กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแพบ้านน้ําราบ ผู้วิจัยอภิปรายผลในประเด็นที่สําคัญ

ดงัต่อไปนี้ 

ปัจจยัสว่นบุคคลทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร กรณีศกึษา กลุ่ม

วสิาหกจิชุมชนล่องแพบา้นน้ําราบ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ส่วนระดบั

การศกึษาไมส่ง่ผลต่อตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิาร  

เพศ มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร กรณีศกึษา กลุ่มวสิาหกจิชุมชน

ล่องแพบา้นน้ําราบ ทีต่่างกนั ซึง่อาจเป็นไปตามทฤษฎดีา้นประชากรศาสตรท์ีว่า่ เพศทีแ่ตกต่าง

กนัจะมคีวามชืน่ชอบ และลกัษณะการตดัสนิใจในการเลอืกบรโิภคทีแ่ตกต่างกนั 
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อาย ุมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร กรณีศกึษา กลุ่มวสิาหกจิชุมชน

ล่องแพบ้านน้ําราบ ที่ต่างกัน เป็นผลมาจากลักษณะความชื่นชอบของบุคคลจะเกิดการ

แปรเปลี่ยนไปตามช่วงวยั อย่างเช่น ผูสู้งวยัใส่ใจเรื่องสุขภาพ วยัรุ่นชอบกจิกรรมทีม่คีวามทา้

ทาย เป็นตน้ จงึทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารแต่ละชว่งอายมุกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั 

ระดบัการศกึษา มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร กรณีศกึษา กลุ่ม

วสิาหกจิชุมชนล่องแพบา้นน้ําราบ ทีไ่ม่ต่างกนั ดว้ยระดบัการศกึษามผีลเกีย่วขอ้งกบัความรู ้แต่

อาจไม่ไดส้่งผลไปถงึเรื่องของความชอบ จงึส่งผลใหไ้ม่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของ

ผูใ้ชบ้รกิาร 

อาชพี มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารของผู้ใช้บรกิาร กรณีศกึษา กลุ่มวสิาหกิจ

ชุมชนล่องแพบ้านน้ําราบ ที่ต่างกนั ด้วยผู้ใชบ้รกิารส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ ที่มกัจะมกีารทํา

กจิกรรมเป็นกลุ่ม เช่น กจิกรรม CSR กจิกรรมศกึษาดงูาน เป็นตน้ ทัง้น้ีทางกลุ่มล่องแพบา้นน้ํา

ราบกม็กีจิกรรมและการบรกิารทีพ่รอ้มจะรองรบัผูท้ีม่ากนัเป็นหมู่คณะ จงึอาจเป็นสาเหตุทีส่ง่ผล

ต่อตดัสนิใจของผูใ้ชบ้รกิาร  

รายได้ มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารของผู้ใช้บรกิาร กรณีศกึษา กลุ่มวสิาหกจิ

ชุมชนล่องแพบา้นน้ําราบ ทีต่่างกนั เพราะเป็นตวัแปรทีส่ง่ผลโดยตรงต่อความสามารถในการซื้อ

ซึง่จะสง่ผลต่อตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารเชน่กนั  

ปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาดมผีลต่อการตดัสนิใจเลือกใช้บรกิารของผู้ใช้บรกิาร 

กรณีศกึษา กลุ่มวสิาหกจิชุมชนล่องแพบา้นน้ําราบ โดยดา้นทีใ่ดร้บัการใหค้วามสาํคญัมากเป็น

อนัดบัแรก ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านส่งเสรมิ

การตลาด ดา้นกระบวนการการบรกิาร และดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย โดยพจิารณารายดา้น 

ดงัน้ี 

ด้านผลติภณัฑ์ มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารของผู้ใช้บรกิาร กรณีศกึษา กลุ่ม

วสิาหกจิชุมชนล่องแพบา้นน้ําราบ เน่ืองจากอาหารเป็นสว่นหน่ึงของการบรกิารล่องบา้นน้ําราบ

ดงันัน้ อาหารทีป่รุงมาจากวตัถุดบิสดใหม่ รสชาตดิ ีภาชนะทีใ่ส่มคีวามสะอาด และมปีรมิาณที่

เหมาะสม จะชว่ยดงึดดูใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารได ้ 

ดา้นราคา มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร กรณีศกึษา กลุ่มวสิาหกจิ

ชุมชนล่องแพบา้นน้ําราบ เน่ืองจากราคาทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพของผลติภณัฑห์รอืบรกิาร จะ

สรา้งใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความรูส้กึพงึพอใจ และหากนําไปเทยีบกบัคู่แข่งรายอื่นแล้วราคาทีเ่รา

กาํหนดไวม้คีวามคุม้คา่กวา่ กจ็ะสง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารได ้
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ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการ 

กรณีศกึษา กลุ่มวสิาหกิจชุมชนล่องแพบ้านน้ําราบ ในยุคสมยัปัจจุบนัที่เทคโนโลยกี้าวไกล 

สง่ผลใหค้นมนิีสยัชอบความสะดวกสบาย ดงันัน้การมชี่องทางการจดัจาํหน่ายทีห่ลากหลายและ

เขา้ถงึไดง้า่ยและสะดวก จะสง่ผลทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารได ้

ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการ 

กรณีศกึษา กลุ่มวสิาหกจิชุมชนล่องแพบ้านน้ําราบ เมื่อทางผู้ให้บรกิารจดัให้มโีปรโมชัน่หรอื

สว่นลดพเิศษจะทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารตดัสนิใจงา่ยขึน้ เพราะรูส้กึวา่การเลอืกนัน้คุม้คา่ 

ด้านบุคลากร มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บรกิารของผู้ใช้บริการ กรณีศึกษา กลุ่ม

วสิาหกจิชุมชนล่องแพบา้นน้ําราบ หากบุคคลากรผูป้ฏหิน้าทีใ่หบ้รกิาร สามารถมอบบรกิารทีด่ี

ได้ ก็จะส่งผลใหผู้้ใช้บรกิารเกดิความรู้สกึด ีรู้สกึประทบัใจ และเกดิการแนะนํา บอกต่อไปยงั

บุคคลอื่นๆ ในทางบวก ส่งผลใหม้ชีื่อเสยีงทีด่ ีผูไ้ดร้บัคําแนะนํากจ็ะเกดิตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร

ไดร้วดเรว็ขึน้ 

ด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการ 

กรณีศกึษา กลุ่มวสิาหกจิชุมชนล่องแพบา้นน้ําราบ อย่างแพทีใ่ชเ้ป็นพาหนะนัน้ หากแพมคีวาม

มัน่คง แขง็แรง ผูใ้ชบ้รกิารจะเกดิความมัน่ใจและรูส้กึปลอดภยัทีจ่ะใชง้าน จงึเป็นอกีปัจจยัทีม่ผีล

ต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร 

ดา้นกระบวนการบรกิาร มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร กรณีศกึษา 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแพบ้านน้ําราบ ในยุคที่หลายอย่างแข่งกันที่ความเร็ว ดังนัน้ การ

ใหบ้รกิารขอ้มลูทีม่กีารตดิต่อสอบถามมาไดอ้ย่างรวดเรว็ กเ็ป็นอกีหน่ึงปัจจยัทีส่่งผลใหเ้กดิการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

 1. ผู้ให้บรกิาร “วสิาหกจิชุมชนล่องแพบ้านน้ําราบ” ควรนําขอ้มูลที่ได้จากการวจิยัใน

ส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสรมิการตลาด เพื่อนําไปปรบัใช้ในการ

วางแผนเรื่องการส่งเสรมิการตลาดใหม้ากขึน้ เช่น การจดัทําโปรโมชัน่ และส่วนลดพเิศษใหแ้ก่

ผูใ้ชบ้รกิาร 

 2. ผู้ให้บริการ “วิสาหกิจชุมชนล่องแพบ้านน้ําราบ” ควรรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของ

ผลติภณัฑ ์เน่ืองจากเป็นสิง่ทีผู่ใ้ชบ้รกิารใหค้วามสาํคญัมาก และเป็นหน่ึงในจุดขายสาํคญัของผู้

บรกิาร 
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 3. ผู้ให้บริการ “วิสาหกิจชุมชนล่องแพบ้านน้ําราบ” ควรหมัน่ดูแลและซ่อมบํารุงแพ

บ่อยๆ เน่ืองจากเป็นสิง่ที่ผู้ใช้บรกิารให้ความสําคญัมาก และเป็นหน่ึงในจุดขายสําคญัของผู้

บรกิาร 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวเน่ืองในอนาคต 

 1. ควรศกึษาโดยเพิม่การเกบ็ขอ้มลูดา้นภูมศิาสตรข์องผูใ้ชบ้รกิารดว้ย เพื่อใหท้ราบว่า

ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่เป็นผูอ้าศยัในเขตภูมภิาคหรอืจงัหวดัใดเป็นสว่นใหญ่ และนําไปปรบัใชเ้ป็น

กลยทุธท์างการตลาดหรอืกลยทุธก์ารขายได ้

 2. ควรศกึษาเพิม่เตมิในด้านช่องทางการขายที่ผูใ้ชบ้รกิารมกัจะเลอืกใช้ในการตดิต่อ

เพื่อจองการใหบ้รกิารเพื่อใหท้ราบถงึช่องทางทีผู่ใ้ชบ้รกิารมกัจะเลอืกใชใ้นการตดิต่อเพื่อจอง

การใหบ้รกิาร และสามารถนําไปปรบัใชเ้ป็นกลยทุธท์างการตลาดได ้

 3. งานวจิยัน้ีสามารถเป็นแนวทางในการศกึษาในงานวจิยัเกีย่วกบั การตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิารของผูบ้รโิภค ในครัง้ต่อไป 
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