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บทคัดย่อ
รายงานการค้นคว้าอิสระและบทความวิจยั ฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์ปัจจัยส่วนบุคคลและ
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผูใ้ ช้บริการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแพบ้านนํ้าราบ จํานวน 400 คน โดยการใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจํานวน 400 ชุด แล้วประมวลผลข้อมูลทีไ่ ด้ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทางสถิติ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สถิตเิ ชิง
อนุมานประกอบด้วย Independent samples t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA)
ผลจากการศึกษา พบว่า ผูใ้ ช้บริการส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 218 คน ช่วงอายุ
ระหว่าง 26-35 ปี มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพเป็ นข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานของรัฐ ซึง่ มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนประมาณ 15,001 – 25,000
บาทต่อเดือน โดยปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการของผูใ้ ช้บริการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแพบ้านนํ้าราบทีแ่ ตกต่างกัน
ส่วนระดับการศึกษาส่งผลต่อการตัดสินใจทีไ่ ม่ต่างกัน เมือ่ พิจารณาปั จจัยด้านส่วนประสม
การตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผูใ้ ช้บริการ กรณีศกึ ษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ล่องแพบ้านนํ้าราบ โดยด้านทีใ่ ด้รบั การให้ความสําคัญมากเป็ นอันดับแรก ได้แก่ ด้านราคา ด้าน
บุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการการ
บริการ และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
คําสําคัญ : ตัดสิ นใจ, ส่วนประสมการตลาด, ล่องแพบ้านนํ้าราบ
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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
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็ นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้กบั ประเทศไทยมาก
เป็ นอันดับต้นๆ และมีความสําคัญโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้มกี ารระบุ
ในรายงาน ‘สรุปการจัดทําบัญชีประชาชาติดา้ นการท่องเทีย่ ว ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563’
ไว้ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมทัง้ หมดการท่องเทีย่ ว (TTGDP : Total Contribution) ในปี 2562 นัน้
มีมู ล ค่ า เท่ า กับ 3,005,552 ล้ า นบาท หรือ คิด เป็ น ร้ อ ยละ 17.79 ของผลิต ภัณ ฑ์ ม วลรวม
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ภายในประเทศ (รายงานสรุปการจัดทําบัญชีประชาชาติดา้ นการท่องเทีย่ ว ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563, สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
กิจกรรมท่องเทีย่ วชุมชน ‘ล่องแพบ้านนํ้ าราบ’ ดําเนินการโดยกลุ่มประมงพืน้ บ้านบ้าน
นํ้ าราบ เป็ นการนํ านักท่องเที่ยวล่องแพไปตามลําคลอง(นํ้ าเค็ม) ของหมู่บ้าน เพื่อชมทิวทัศน์
แนวป่ าโกงกางที่ชาวบ้านร่วมกันปลูกและอนุ รกั ษ์ ในขณะที่รบั ประทานอาหารเมนู ทะเลทีป่ รุง
จากวัตถุดบิ สดใหม่ท่จี บั โดยชาวประมงพื้นบ้านซึ่งใช้เครื่องมือประมงถูกกฎหมาย จะจอดแพ
บริเวณ “เขาจมป่ า” คือ ภูเขาเขียวชอุ่มทีแ่ อบซ่อนอยู่กลางทะเล ให้นักท่องเทีย่ วเดินเท้าปี นขึน้
ไปชมวิวแบบ 360 องศา ณ ยอดเขา และล่องแพไปต่อยัง “ทะเลแหวก” มีลกั ษณะเป็ นเนิน
ทรายขาวและเต็มไปด้วยปลาดาวจํานวนมาก ซึง่ พืน้ ทีด่ งั กล่าวมีขนาดความกว้างใหญ่ประมาณ
สนามฟุ ต บอล ซึ่ง จะชมได้เ ฉพาะช่ ว งเวลาที่น้ํ า ลดเท่ า นัน้ ซึ่ง กิจ กรรมท่ อ งเที่ย วชุ ม ชนนี้ มี
ความสําคัญเป็ นอย่างมากเนื่องจากได้กลายเป็ นหนึ่งในช่องทางการสร้างรายได้หลักให้กบั ผูค้ น
ในชุมชนไปแล้ว
ด้วยเหตุน้ี ผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจที่จะปั จจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
ผู้ใช้บริการ กรณีศกึ ษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแพบ้านนํ้ าราบ ว่าปั จจัยใดบ้างที่มผี ลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการ เพื่อนํ าผลจากการศึกษาที่ได้ไปเป็ นประโยชน์ ในการ
ดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแพบ้านนํ้าราบให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผูใ้ ช้บริการ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนล่องแพบ้านนํ้าราบ
2.เพื่อ ศึก ษาปั จ จัย ส่ว นประสมทางการตลาดบริก าร (7Ps) ที่ส่ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจ
เลือกใช้บริการของผูใ้ ช้บริการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแพบ้านนํ้าราบ
สมมติ ฐานของการวิ จยั
สมมติฐาน1 ปั จจัยส่วนบุคคลจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผูใ้ ช้บริการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแพบ้านนํ้าราบทีต่ ่างกัน
สมมติฐาน 2 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ของผูใ้ ช้บริการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแพบ้านนํ้าราบ
ขอบเขตของการวิ จยั

4

ประชากร : ผูใ้ ช้บริการ กลุม่ วิสาหกิจชุมชนล่องแพบ้านนํ้าราบ ซึง่ ไม่ทราบจํานวนทีแ่ น่
ชัด
กลุ่มตัวอย่าง : คํานวณจากสูตรการหากลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ทราบจํานวนประชากรที่
แน่นอน โดยใช้สตู ร ของ Cochran ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน แต่เพือ่ แก้ไข
ข้อผิดพลาด ผูว้ จิ ยั ได้เก็บจํานวนแบบสอบถามเพิม่ อีก 15 คน ในงานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั เก็บกลุ่ม
ตัวอย่างได้ 400 คน
แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2538) กล่าวไว้วา่ ตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ มีความสําคัญ
และสามารถนํามาคํานวณทางสถิตไิ ด้ เพือ่ นําผลลัพธ์ทไ่ี ด้มาช่วยในการทําการตลาดเป้ าหมาย
ให้มปี ระสิทธิภาพ โดยประกอบด้วยปั จจัยดังต่อไปนี้
1. เพศ รสนิยม ความคิด และพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์มแี นวโน้มว่า
จะมีความแตกต่างกันไปตามตัวแปรเพศทีแ่ ตกต่างกันของผูบ้ ริโภค
2. อายุ ความชืน่ ชอบของแต่ละบุคคลจะมีเกิดการเปลีย่ นแปลงไปตามวัย ส่งผลให้ความ
ต้องการบริโภคสินค้าหรือบริการจึงมีความแตกต่างกันไปในแต่ละกลุม่ ช่วงวัย เช่น กลุ่มวัยรุน่
ชอบทดลองสินค้าหรือสิง่ แปลกใหม่ กลุม่ ผูส้ งู วัยให้ความสนใจสินค้าเกีย่ วกับสุขภาพและความ
ปลอดภัย เป็ นต้น
3. ระดับการศึกษา ส่งผลให้บุคคลมีลกั ษณะทัศนคติ ความคิด และการแสดงออกทาง
พฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกัน บุคคลทีไ่ ด้รบั การศึกษาในระดับสูงอาจจะมีการศึกษา ค้นหาข้อมูลที่
เกีย่ วข้องกับสินค้าก่อนการตัดสินใจบริโภค ดังนัน้ การเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์จงึ มีแนวโน้มว่าจะ
เลือกในสิง่ ทีม่ คี ุณภาพดีกว่าหรือมีราคาสูงกว่า การเลือกซือ้ สินค้าของผูท้ ม่ี รี ะดับการศึกษาใน
ระดับตํ่ากว่า
4. อาชีพ ส่งผลต่อความต้องการการบริโภคสินค้าหรือบริการของแต่ละคนทีไ่ ม่
เหมือนกันตามความแตกต่างกันของอาชีพในแต่ละบุคคล
5. รายได้ เป็ นปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อโดยตรงต่อความสามารถในการซือ้ ตามแต่ละระดับของ
รายได้ในแต่ละบุคคล
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แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ การ
การบริการเป็ นกิจกรรมหรือกระบวนการทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นรูปแบบทีม่ ตี วั ตนหรือสามารถจับ
ต้องได้ หากแต่เป็ นการสร้างการเกิดปฏิสมั พันธ์ขน้ึ ระหว่างฝ่ ายทีต่ อ้ งการใช้บริการ โดยจะ
ตอบสนองความต้องการอันใดอันหนึ่งให้เกิดผลสําเร็จ หรืออาจเป็ นการสร้างการประสาน
สัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึน้ ระหว่างตัวผูใ้ ห้บริการกับผูร้ บั บริการ ซึง่ ไม่วา่ จะเป็ นความแตกต่างในด้าน
สินค้าหรือการบริการก็ตาม ล้วนแต่สง่ ผลให้ผใู้ ช้บริการนัน้ ได้รบั ประโยชน์และเกิดความรูส้ กึ พึง
พอใจ ทัง้ นี้ ธุรกิจบริการนัน้ มีความมุง่ เน้นไปทีก่ ารกระทําทีจ่ ะสามารถตอบสนองตามความ
ประสงค์ของผูใ้ ช้บริการ โดยจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจเมือ่ ได้รบั บริการนัน้ ๆ (จิตตินนั ท์ เดชะ
คุปต์, 2549, หน้า 7)
แนวคิ ดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริ การ (7Ps)
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ การสนองต่อความต้องการ อันเป็ นตัว
แปรทีส่ ามารถควบคุมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้พงึ พอใจได้ (Kotlerอ้างถึงใน
ฉกาชาต สุขโพธิ ์เพ็ชร์, 2558, หน้า 10)
องค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ส่วนประสมการตลาดบริการ คือ เครือ่ งมือทางการตลาด ซึง่ จะมีองค์ประกอบทัง้ หมด 7
ประการ ได้แก่ดว้ ย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางในการจัดจําหน่าย (Place) การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) กระบวนการ (Process) ลักษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence) และบุคคล (People) ซึง่ สิง่ เหล่านี้เป็ นกุญแจสําคัญต่อความสําเร็จในการแข่งขันกัน
ในตลาดธุรกิจบริการ ทัง้ นี้ องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปรากฏ
รายละเอียดดังนี้ (อรจันทร์ ศิรโิ ชติ, 2556, หน้า 22)
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
การตัดสินใจ คือ กระบวนการในการคิดโดยอาศัยการใช้หลักการเหตุผลเพือ่
ประกอบการเลือกสิง่ หนึ่งสิง่ ใด จากทีม่ อี ยูห่ ลากหลายตัวเลือกหรือทางเลือกเพือ่ ให้ได้มาซึง่ สิง่ ที่
ดีทส่ี ดุ และเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของตนเองให้มากทีส่ ดุ (ลฎาภา พูลเกษม, 2550)
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วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
วิธกี ารสุม่ ตัวอย่าง
การสุม่ โดยไม่ใช้ความน่าจะเป็ น (Non-Probability Sampling) โดยเป็ นการลือกทีไ่ ม่
คํานึงว่าตัวอย่างละหน่วยจะมีโอการทีเ่ ลือกมากน้อยเพียงใด และใช้วธิ กี ารเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
แบบการสุม่ ตามความสะดวก (Convenience Sampling) เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความ
สะดวกในเรือ่ งทีศ่ กึ ษา ทัง้ นี้กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวจะเป็ นใครก็ได้ทส่ี ามารถให้ขอ้ มูลได้ โดยครัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั ได้นําแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ให้ผทู้ ม่ี าใช้บริการและเคยใช้บริการกลุม่ วิสาหกิจ
ชุมชนล่องแพบ้านนํ้าราบ ตอบแบบสอบถามจนครบตามจํานวนทีต่ อ้ งการ
การสร้างเครือ่ งมือในการวิจยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผ่ วู้ จิ ยั
ได้สร้างขึน้ มาจาก กรอบแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็ น 3
ส่วน ได้แก่
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามข้อ มู ล ปั จ จัย ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ มีล ัก ษณะเป็ น
แบบสอบถาม ปลายปิ ด (Closed-ended Form) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ส่ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ย วกับ ปั จ จัย ด้า นส่ว นประสมทางการตลาดบริก าร (7Ps)
ประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่องทางในการจัดจําหน่ าย
ปั จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ปั จจัยด้าน
กระบวนการบริการ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผูใ้ ช้บริการ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนล่องแพบ้านนํ้าราบ
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สถิตใิ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เมือ่ ได้ทาํ การรวบรวมแบบสอบถามทัง้ 400 ชุดมาแล้ว จะนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยการ
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS) โดยสถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. สถิ ติ พ้ืน ฐาน ได้ แ ก่ ร้ อ ยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) ค่ า เฉลี่ย (Mean) ส่ ว น
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิ ติ ท่ี ใ ช้ ท ดสอบสมมติ ฐ าน ได้ แ ก่ Independent samples t-test, การวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)

ผลการวิ จยั
ปั จจัยส่วนบุคคล
จากการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 218 คน คิดเป็ น
ร้อ ยละ 54.5 ส่ว นเพศชาย จํา นวน 182 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 45.5 มีอ ายุ 26-35 ปี มากที่สุ ด
จํานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 28 มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีมากทีส่ ุด จํานวน 224
คน คิดเป็ นร้อยละ 56.0 มีอาชีพเป็ นข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ พนักงานของรัฐ มากทีส่ ดุ
จํานวน 206 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.5 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท มาก
ทีส่ ดุ จํานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.5
เพศ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผูใ้ ช้บริการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแพบ้าน
นํ้าราบ โดยเพศทีแ่ ตกต่างกันส่งผลให้มกี ารตัดสินใจเลือกใช้บริการทีต่ ่างกัน
อายุ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผูใ้ ช้บริการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแพบ้าน
นํ้ า ราบ โดยผู้ใ ช้บ ริก ารที่มีอ ายุ ต่ า งกัน ส่ง ผลให้มีก ารตัด สิน ใจเลือ กใช้บ ริก ารที่ต่ า งกัน ซึ่ง
ผูใ้ ช้บริการทีม่ อี ายุ 46-55 ปี จะมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการมากกว่าช่วงวัยอื่นๆ
ระดับการศึกษา ไม่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผูใ้ ช้บริการ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนล่องแพบ้านนํ้าราบ คือ ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ทีไ่ ม่ต่างกัน
อาชี พ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผูใ้ ช้บริการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแพ
บ้านนํ้าราบ โดยผูใ้ ช้บริการทีม่ อี าชีพแตกต่างกันจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทีต่ ่างกัน
ซึ่งผูใ้ ช้บริการทีป่ ระกอบอาชีพอิสระ มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการทีม่ ากกว่าผูท้ ป่ี ระกอบอาชีพ
ในประเภทอื่นๆ
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รายได้ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผูใ้ ช้บริการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแพ
บ้านนํ้ าราบ โดยผูใ้ ช้บริการที่มรี ายได้ท่แี ตกต่างกันจะส่งผลให้มกี ารตัดสินใจเลือกใช้บริการที่
ต่างกัน ซึ่งผู้ใ ช้บ ริการที่มีร ายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีการตัดสินใจเลือกใช้
บริการทีม่ ากกว่าผูท้ ม่ี รี ะดับรายได้อ่นื ๆ
ปั จจัยส่วนประสมการตลาด (7Ps)
จากการวิจ ัย พบว่ า ระดับ ความสํา คัญ ของปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาด (7Ps) โดย
ภาพรวมของผูใ้ ช้บริการ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ = 4.47) โดยสามารถเรียงลําดับการให้
ความสําคัญจากอันดับแรกไปอันดับสุดท้าย ได้ดงั นี้ ด้านราคา (ค่าเฉลีย่ = 4.64) ด้านบุคลากร
(ค่าเฉลี่ย = 4.50) ด้านลักษณะทางกายภาพ (ค่าเฉลี่ย = 4.48) ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย =
4.47) ด้านส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลีย่ = 4.46) ด้านกระบวนการการบริการ (ค่าเฉลีย่ = 4.42)
และด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย (ค่าเฉลีย่ = 4.32) ตามลําดับ ทัง้ นี้ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ทัง้ 7 ด้าน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผูใ้ ช้บริการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแพบ้าน
นํ้าราบ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
จากการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมผู้ใช้บริการได้ให้ความสําคัญของปั จจัยการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ = 4.51 และ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน = 0.64) โดย
สามารถเรียงให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ = 4.44 และ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน =
0.78)
การอภิ ปรายผลการวิ จยั
การอภิปรายผลการวิจยั เรือ่ ง ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผูใ้ ช้บริการ
กรณี ศึก ษา กลุ่ ม วิส าหกิจ ชุ ม ชนล่ อ งแพบ้า นนํ้ า ราบ ผู้ว ิจ ัย อภิป รายผลในประเด็น ที่สํา คัญ
ดังต่อไปนี้
ปั จจัยส่วนบุคคลทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผูใ้ ช้บริการ กรณีศกึ ษา กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนล่องแพบ้านนํ้าราบ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ส่วนระดับ
การศึกษาไม่สง่ ผลต่อตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ
เพศ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผูใ้ ช้บริการ กรณีศกึ ษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ล่องแพบ้านนํ้าราบ ทีต่ ่างกัน ซึง่ อาจเป็ นไปตามทฤษฎีดา้ นประชากรศาสตร์ทว่ี า่ เพศทีแ่ ตกต่าง
กันจะมีความชืน่ ชอบ และลักษณะการตัดสินใจในการเลือกบริโภคทีแ่ ตกต่างกัน
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อายุ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผูใ้ ช้บริการ กรณีศกึ ษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ล่ อ งแพบ้ า นนํ้ า ราบ ที่ต่ า งกัน เป็ นผลมาจากลัก ษณะความชื่น ชอบของบุ ค คลจะเกิด การ
แปรเปลี่ยนไปตามช่วงวัย อย่างเช่น ผูส้ ูงวัยใส่ใจเรื่องสุขภาพ วัยรุ่นชอบกิจกรรมทีม่ คี วามท้า
ทาย เป็ นต้น จึงทําให้ผใู้ ช้บริการแต่ละช่วงอายุมกี ารตัดสินใจเลือกใช้บริการทีแ่ ตกต่างกัน
ระดับการศึกษา มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผูใ้ ช้บริการ กรณีศกึ ษา กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนล่องแพบ้านนํ้าราบ ทีไ่ ม่ต่างกัน ด้วยระดับการศึกษามีผลเกีย่ วข้องกับความรู้ แต่
อาจไม่ได้ส่งผลไปถึงเรื่องของความชอบ จึงส่งผลให้ไม่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
ผูใ้ ช้บริการ
อาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการ กรณีศกึ ษา กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนล่องแพบ้านนํ้ าราบ ที่ต่างกัน ด้วยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็ นข้าราชการ ที่มกั จะมีการทํา
กิจกรรมเป็ นกลุ่ม เช่น กิจกรรม CSR กิจกรรมศึกษาดูงาน เป็ นต้น ทัง้ นี้ทางกลุ่มล่องแพบ้านนํ้า
ราบก็มกี จิ กรรมและการบริการทีพ่ ร้อมจะรองรับผูท้ ม่ี ากันเป็ นหมู่คณะ จึงอาจเป็ นสาเหตุทส่ี ง่ ผล
ต่อตัดสินใจของผูใ้ ช้บริการ
รายได้ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการ กรณีศกึ ษา กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนล่องแพบ้านนํ้าราบ ทีต่ ่างกัน เพราะเป็ นตัวแปรทีส่ ง่ ผลโดยตรงต่อความสามารถในการซื้อ
ซึง่ จะส่งผลต่อตัดสินใจเลือกใช้บริการเช่นกัน
ปั จจัย ด้านส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการ
กรณีศกึ ษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแพบ้านนํ้าราบ โดยด้านทีใ่ ด้รบั การให้ความสําคัญมากเป็ น
อันดับแรก ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่งเสริม
การตลาด ด้านกระบวนการการบริการ และด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย โดยพิจารณารายด้าน
ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการ กรณีศกึ ษา กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนล่องแพบ้านนํ้าราบ เนื่องจากอาหารเป็ นส่วนหนึ่งของการบริการล่องบ้านนํ้าราบ
ดังนัน้ อาหารทีป่ รุงมาจากวัตถุดบิ สดใหม่ รสชาติดี ภาชนะทีใ่ ส่มคี วามสะอาด และมีปริมาณที่
เหมาะสม จะช่วยดึงดูดให้ผใู้ ช้บริการเกิดตัดสินใจเลือกใช้บริการได้
ด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผูใ้ ช้บริการ กรณีศกึ ษา กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนล่องแพบ้านนํ้าราบ เนื่องจากราคาทีเ่ หมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะ
สร้างให้ผูใ้ ช้บริการเกิดความรูส้ กึ พึงพอใจ และหากนํ าไปเทียบกับคู่แข่งรายอื่นแล้วราคาทีเ่ รา
กําหนดไว้มคี วามคุม้ ค่ากว่า ก็จะส่งผลให้ผใู้ ช้บริการเกิดการตัดสินใจเลือกใช้บริการได้
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ด้า นช่ อ งทางการจัด จํ า หน่ า ย มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจเลือ กใช้บ ริก ารของผู้ใ ช้บ ริก าร
กรณีศกึ ษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแพบ้านนํ้ าราบ ในยุคสมัยปั จจุบนั ที่เทคโนโลยีก้าวไกล
ส่งผลให้คนมีนิสยั ชอบความสะดวกสบาย ดังนัน้ การมีช่องทางการจัดจําหน่ ายทีห่ ลากหลายและ
เข้าถึงได้งา่ ยและสะดวก จะส่งผลทําให้ผใู้ ช้บริการเกิดการตัดสินใจเลือกใช้บริการได้
ด้ า นการส่ ง เสริม การตลาด มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจเลือ กใช้ บ ริก ารของผู้ ใ ช้ บ ริก าร
กรณีศกึ ษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแพบ้านนํ้ าราบ เมื่อทางผู้ให้บริการจัดให้มโี ปรโมชันหรื
่ อ
ส่วนลดพิเศษจะทําให้ผใู้ ช้บริการตัดสินใจง่ายขึน้ เพราะรูส้ กึ ว่าการเลือกนัน้ คุม้ ค่า
ด้านบุ ค ลากร มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกใช้บ ริการของผู้ใ ช้บ ริการ กรณีศึกษา กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนล่องแพบ้านนํ้าราบ หากบุคคลากรผูป้ ฏิหน้าทีใ่ ห้บริการ สามารถมอบบริการทีด่ ี
ได้ ก็จะส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สกึ ดี รู้สกึ ประทับใจ และเกิดการแนะนํ า บอกต่อไปยัง
บุคคลอื่นๆ ในทางบวก ส่งผลให้มชี ่อื เสียงทีด่ ี ผูไ้ ด้รบั คําแนะนําก็จะเกิดตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ได้รวดเร็วขึน้
ด้ า นลัก ษณะทางกายภาพ มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจเลือ กใช้ บ ริก ารของผู้ ใ ช้ บ ริก าร
กรณีศกึ ษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแพบ้านนํ้าราบ อย่างแพทีใ่ ช้เป็ นพาหนะนัน้ หากแพมีความ
มันคง
่ แข็งแรง ผูใ้ ช้บริการจะเกิดความมันใจและรู
่
ส้ กึ ปลอดภัยทีจ่ ะใช้งาน จึงเป็ นอีกปั จจัยทีม่ ผี ล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ด้านกระบวนการบริการ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผูใ้ ช้บริการ กรณีศกึ ษา
กลุ่ ม วิส าหกิจ ชุ ม ชนล่ อ งแพบ้า นนํ้ า ราบ ในยุ ค ที่ห ลายอย่า งแข่ง กัน ที่ค วามเร็ว ดัง นัน้ การ
ให้บริการข้อมูลทีม่ กี ารติดต่อสอบถามมาได้อย่างรวดเร็ว ก็เป็ นอีกหนึ่งปั จจัยทีส่ ่งผลให้เกิดการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิ จยั
1. ผู้ให้บริการ “วิสาหกิจชุมชนล่องแพบ้านนํ้ าราบ” ควรนํ าข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ใน
ส่วนของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด เพื่อนํ าไปปรับใช้ในการ
วางแผนเรื่องการส่งเสริมการตลาดให้มากขึน้ เช่น การจัดทําโปรโมชัน่ และส่วนลดพิเศษให้แก่
ผูใ้ ช้บริการ
2. ผู้ใ ห้บ ริก าร “วิส าหกิจ ชุ ม ชนล่ อ งแพบ้า นนํ้ า ราบ” ควรรัก ษาไว้ซ่ึง คุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเป็ นสิง่ ทีผ่ ใู้ ช้บริการให้ความสําคัญมาก และเป็ นหนึ่งในจุดขายสําคัญของผู้
บริการ
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3. ผู้ใ ห้บ ริการ “วิสาหกิจชุ มชนล่องแพบ้านนํ้ าราบ” ควรหมันดู
่ แลและซ่ อมบํารุงแพ
บ่อยๆ เนื่องจากเป็ นสิง่ ที่ผู้ใช้บริการให้ความสําคัญมาก และเป็ นหนึ่งในจุดขายสําคัญของผู้
บริการ
งานวิ จยั ที่เกี่ยวเนื่ องในอนาคต
1. ควรศึกษาโดยเพิม่ การเก็บข้อมูลด้านภูมศิ าสตร์ของผูใ้ ช้บริการด้วย เพื่อให้ทราบว่า
ผูใ้ ช้บริการส่วนใหญ่เป็ นผูอ้ าศัยในเขตภูมภิ าคหรือจังหวัดใดเป็ นส่วนใหญ่ และนําไปปรับใช้เป็ น
กลยุทธ์ทางการตลาดหรือกลยุทธ์การขายได้
2. ควรศึกษาเพิม่ เติมในด้านช่องทางการขายที่ผูใ้ ช้บริการมักจะเลือกใช้ในการติดต่อ
เพื่อจองการให้บริการเพื่อให้ทราบถึงช่องทางทีผ่ ูใ้ ช้บริการมักจะเลือกใช้ในการติดต่อเพื่อจอง
การให้บริการ และสามารถนําไปปรับใช้เป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดได้
3. งานวิจยั นี้สามารถเป็ นแนวทางในการศึกษาในงานวิจยั เกีย่ วกับ การตัดสินใจเลือกใช้
บริการของผูบ้ ริโภค ในครัง้ ต่อไป
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