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การวิ จั ย นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) สวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมของ
ผูใชบริการสนามกอลฟเขตพื้นที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก 2) ศึกษาพฤติกรรมของผูใชบริการสนาม
กอลฟเขตพื้นที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก 3) เพื่อเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผล
ตอพฤติกรรมของผูใชบริการสนามกอลฟเขตพื้นที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล และ 4) ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูใชบริการกับสวนประสมทางการตลาดบริการ
ที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการสนามกอลฟเขตพื้นที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก กลุมตัวอยาง คือ
ผูใชบริการสนามกอลฟชาวไทย เขตพื้นที่เมืองทองเที่ยว ฝงทะเลตะวันตกในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จํานวน 396 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา เปนแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา
Rating Scale สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ
สมมติฐานดวยคาที การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว และคาทดสอบไคสแควร
ผลการศึกษาพบวา
1. พฤติกรรมของผูใชบริการสนามกอลฟเขตพื้นที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก พบวา สาเหตุที่
ไปใชบริการตองการออกกําลังกาย คิดเปนรอยละ 51.01 ประเภทของบริการคือโรงแรม/สปา คิดเปน
รอยละ 32.83 ไดทราบขอมูลการบริการสนามกอลฟจากการแนะนําของเพื่อน/คนรูจัก คิดเปนรอยละ
37.63 วัตถุประสงคในการใชบริการตองการใชบริการสนามกอลฟ คิดเปนรอยละ 73.74 ใชบริการ
สนามฝ ก ซ อ มกอล ฟ
วั น เสาร คิ ดเป นร อยละ 33.59 วิ ธี ก ารจองการใช บ ริ ก ารทางโทรศั พ ท
คิดเปนรอยละ 54.55 ชําระเงินสดสลับกับบัตรเครดิต คิดเปนรอยละ 47.47
2. สวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการสนามกอลฟเขตพื้นที่เมือง
ทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก ทั้ง 7 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน ดานที่มากที่สุด คือ ดาน
ผลิ ต ภัณ ฑ รองลงมาคื อ ด า นพนั กงาน ดา นลั กษณะทางกายภาพ ดา นราคา ด า นการส งเสริ ม
การตลาด ดานกระบวนการใหบริการ และ ดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ
3. การเปรี ยบเที ยบส ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารสนามกอล ฟ เขตพื้ น ที่ เ มื อ งท อ งเที่ ย ว
ฝงทะเลตะวันตก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูใชบริการสนามกอลฟ ที่มีเพศและอายุ ตางกัน
มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดบริการสนามกอลฟเขตพื้นที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก
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โดยรวมไมแตกตางกัน สวนผูใชบริการสนามกอลฟที่มีอาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนที่
แตกตางกัน มีความคิดเห็ นตอ สว นประสมทางการตลาดบริการสนามกอลฟเขตพื้น ที่เมืองทองเที่ย ว
ฝงทะเลตะวันตก โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. พฤติกรรมของผูใชบริการ ไดแก สาเหตุที่ไปใชบริการ ประเภทของบริการ การสื่อสารขอมูล
การบริการ วัตถุประสงคในการใชบริการ วิธีการจองการใชบริการ วันที่ไปใชบริการสวน และวิธีการชําระ
เงิน มีความสัมพันธกับ กับสวนประสมทางการตลาดบริการสนามกอลฟเขตพื้นที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเล
ตะวันตกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : สวนประสมทางการตลาดบริการ สนามกอลฟ
ABSTRACT
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This research aimed to1) study the service marketing mix factors that influenced
the users’ behaviors in using the golf courses in the tourist towns along the West Coast
2) to study the users’ behaviors in using the golf courses in the tourist towns along the
West Coast 3) to compare the service marketing mix factors that influenced the users’
behaviors in using the golf courses in the tourist towns along the West Coast, sorted by
personal factors, and 4) to study the relationship between the users’ behaviors and
service marketing mix factors that influenced the users’ behaviors in using the golf
courses in the tourist towns along the West Coast. The samples were Thai users who
used the golf courses in the tourist towns along the West Coast in Phetchaburi and
Prachuap Khiri Khan Province with total amount of 396 people. Tools used in the study
were query as Rating Scale. The statistics used in data analysis were percentage, means,
standard deviation and the hypothesis was tested by t-test , ANOVA and Chi-Square Test
The results showed that:
1. The users’ behaviors in using the golf courses in the tourist towns along the
West Coast, it was found that the reason for exercise, representing 51.01 percent, type of
service which was program tour or show equal to 32.83 percent, getting to know the golf
course services from the advice of friends / acquaintances, representing 37.63 percent,
the purpose of using the service that needed to use a golf course73.74 percent, practice
golf driving on Saturday, representing 33.59 percent, booking the services via telephone
54.55 percent, cash payments switching to credit card payment, representing 47.47
percent.
2. The service marketing mix factors that influenced the users’ behaviors in
using the golf courses in the tourist towns along the West Coast, in 7 aspects was at high
level. When considering in each aspect, it was found that the most was product,
followed by personnel, physical appearances, pricing, marketing promotion, service
processes, and the distribution channel, respectively.
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3. The comparison of the service marketing mix of the golf courses in the tourist
towns along the West Coast, sorted by personal factors, it was found that the golf course
users who had differences in gender and age, in the overall, had no different opinions
towards service marketing mix of the golf courses in the tourist towns along the West
Coast. While the golf course users who had differences in occupation, educational level,
and monthly income, in the overall, had different opinions towards the service marketing
mix of the golf courses in the tourist towns along the West Coast, with statistically
significant at the 0.05 level.
4. The users’ behaviors such as the reasons to Use the services, type of services,
data communication, services, purpose of using the services, booking method for the
services, dates of using the service, and method of payment, correlated with the service
marketing mix of the golf courses in the tourist towns along the West Coast with
statistically significant at the 0.05 level.
Keywords: Service Marketing Mix Factors, Golf Course
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กีฬากอลฟเริ่มเปนที่รูจักกันในประเทศไทยประมาณตนป พ.ศ. 2463 และไดเริ่มกอตั้งสมาคม
กอลฟแหงประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 2473 การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดเล็งเห็นวากอลฟเปนกีฬาที่มี
ศักยภาพที่สําคัญของประเทศไทยสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เลน กีฬาประเภทนี้เดินทางเขา
มาในประเทศไทยในแตละปเปนจํานวนมาก และสรางรายไดเขาสูประเทศในจํานวนมากเชนกัน ทั้งนี้
เนื่องจากสวนใหญเปนนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพในการจายเงินคอนขางสูงการกอสรางสนามกอลฟใน
ประเทศไทยเริ่มมีการขยายตัวอยางมาก
ซึ่งจัดโดยสมาคมผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว และ
อุตสาหกรรมกอลฟของยุโรป หรือ IAGTO รวมกับบริษัทรถเชา HERTZ โดยประเทศไทยไดรับการตัดสิน
ใหพิชิตรางวัลยอดเยี่ยมประเภท Emerging Golf Destination of the Year 2005 ทั้งนี้ การที่ประเทศ
ไทยสามารถควารางวัลยอดเยี่ยมประเภทจุดหมายปลายทางสําหรับการเลนกอลฟยอดนิยมมาครองได จะ
มีสวนสําคัญในการประชาสัมพันธจุดเดนของประเทศไทยซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย
ทางดานสินคาและบริการรวมทั้งความพรอมของสนามกอลฟในประเทศไทยที่มีอยูกวา 250 แหง ทั่ว
ประเทศ ใหเปนที่รับรูอยางกวางขวางในตางประเทศมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังสงผลดีตอการขยายตลาด
นักทองเที่ยวประเภทกอลฟจากตางประเทศ ซึ่งเปนกลุมนักทองเที่ยวระดับบนที่มีคุณภาพและมีกําลังซื้อ
สูงใหเดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้น (ประพันธ หาญเหมย 2551 : 1)
สนามกอลฟในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวั ดประจวบคีรีขันธ ประกอบดวยอิมพีเรียล เลค วิว โอ
เฮล แอนด กอลฟคลับ มีสนามกอลฟใหเลือก 4 แหง คือแบบภูเขา ทะเลสาบ ทะเลทรายและลิงค ภายใต
แนวคิด 1 สนาม 4 แบบ แตกตางไมเหมือนที่อื่น ซึ่ง สนามกอลฟ 36 หลุมแหงแรกในหัวหิน -ชะอํา ซึ่ง
แนวโนมของการเขามารับบริก ารสนามกอลฟในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีมากขึ้น
เรื่อยๆ สวนหนึ่งมากจากกระแสความโดงดังของนักกอลฟ ชั้นนําของโลกทั้งชายและหญิง จึงเปนความ
ใฝฝนของเยาวชนไทยทั้งชายและหญิง ปจจุบันสนามฝกซอมกอลฟหลายแหงตองปรับกลยุทธ เพื่อดึง
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ลูกคาเขามาใชบริการ เชน เพิ่มรานอาหารในสนามฝกซอมกอลฟ จัดโปรโมชั่นการทดสอบไมกอลฟของ
ยี่หอดังๆ อยางสม่ําเสมอ การปรับปรุง สนาม ชิพ พัต และบอทราย ดังนั้นทําใหธุรกิจบริการสนามฝกซอม
กอลฟมีการแขงขันที่สูงขึ้นในทุกดาน ดังนั้นแตละแหงจําเปนตองใชกลยุทธตางๆ เพื่อใหผูบริโภคไปใช
บริการสนามของตนเอง เพื่อแยงสวนแบงใหมากที่สุด
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมของ
ผูใชบริการสนามกอลฟเขตพื้นที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก โดยศึกษาในดานผลิตภัณฑ/บริการ ราคา
สถานที่/ชองทางจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากรลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ซึ่ง
ขอมูลที่ไดรับจะเปนประโยชนตอผูลงทุนในธุรกิจบริการสนามฝกซอมกอลฟ เพื่อใชปรับปรุงดานการ
ดําเนินงานและการวางแผนดานการตลาด ใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค เพื่อใหบรรลุตาม
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและสามารถแขงขันไดในอนาคต
วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการสนามกอลฟเขต
พื้นที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใชบริการสนามกอลฟเขตพื้นที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก
3. เพื่อเปรี ยบเทียบสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการสนาม
กอลฟเขตพื้นที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูใชบริการกับสวนประสมทางการตลาดบริการ
ที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการสนามกอลฟเขตพื้นที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก
สมมติฐานการวิจัย
1. ผูใชบริการสนามกอลฟที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมของผูใชบริการ
สนามกอลฟเขตพื้นที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก แตกตางกัน
2. พฤติกรรมของผูใชบริการมีความสัมพันธกับสวนประสมทางการตลาดบริการสนามกอลฟเขต
พื้นที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก
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Kotler (2013 : 105) ผูเชี่ยวชาญดานการตลาดชั้นนําของโลก ไดใหแนวคิดสวนประสมทาง
การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไววาเปนแนวคิดที่เกี่ยวของกับธุรกิจที่ใหบริการ
ซึ่งเปนธุรกิจที่แตกตางสินคาอุปโภคและบริโภคทั่วไป จําเปนจะตองใชสวนประสมการตลาด (Marketing
Mix) 7 อยาง หรือ 7P's ในการกําหนดกลยุทธการตลาด
แนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมผูบริ โภค เพื่อนํามาใชในการศึกษาครั้งนี้โดยจะสามารถทําใหทราบวา
ใครคือกลุมเปาหมายในการตัดสินใจเลือกใชบริการความตองการในการใชบริการ มีความตองการใช
เมื่อใด ใครที่มีอิทธิพลและมีสวนในการตัดสินใจใชบริการสนามกอลฟในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ และผูใชบริการมีขั้นตอนในการตัดสินใจใชบริการ ซึ่งผูวิจัยไดสังเคราะหการวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภคตามแนวคิดของ Kotler (2013:192) ซึ่งสังเคราะหพฤติกรรมการบริโภค ใหสอดคลอง
กับพฤติกรรมการใชบริการของ สนามกอลฟในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ ประกอบดวย
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สาเหตุที่ไปใชบริการ ประเภทของบริการ การสื่อสารขอมูลการบริการ วัตถุประสงคในการใชบริการ
วิธีการจองการใชบริการ วันที่ไปใชบริการสวน และวิธีการชําระเงิน โดยนํามาสังเคราะหเพื่อพฤติกรรม
ของผูใชบริการสนามกอลฟเขตพื้นที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก มากําหนดเปนตัวแปรตนและตัวแปร
ตาม และกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย มีดังนี้
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพ
4. ระดับการศึกษา
5. รายไดตอเดือน

พฤติกรรมของผูใ ชบริการสนามกอลฟเขต
พืน้ ทีเ่ มืองทองเทีย่ วฝง ทะเลตะวันตก
1. สาเหตุที่ไปใชบริการ
2. ประเภทของบริการ
3. การสื่อสารขอมูลการบริการ
4. วัตถุประสงคในการใชบริการ
5. วิธีการจองการใชบริการ
6. วันที่ไปใชบริการสวน
7. วิธีการชําระเงิน

สวนประสมทางการตลาดบริการของสนาม
กอลฟเขตพืน้ ทีเ่ มืองทองเทีย่ วฝง ทะเล
ตะวันตก
1.ดานผลิตภัณฑ
2.ดานราคา
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย
4. ดานการสงเสริมการตลาด
5. ดานพนักงาน
6. ดานลักษณะทางกายภาพ
7. ดานกระบวนการใหบริการ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย

3. วิธดี าํ เนินการวิจยั

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Nakhon Pathom Rajabhat University

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ ผู ใ ช บ ริ ก ารสนามกอล ฟ ชาวไทยเขตพื้ น ที่ เ มื อ งท อ งเที่ ย ว
ฝงทะเลตะวันตก ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชวงเดือน มกราคม – เมษายน 2558
จํานวน 40,156 คน (ที่มา : สนามกอลฟในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 7แหง
2558) โดยใชสูตรของทาโรยามาเน (Yamane, 1973 : 89) และทําการสุมอยางงาย (Simple Random
Sampling) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 396 คน
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายไดตอเดือน ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List)
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมของผู ใ ช บ ริ ก ารสนามกอล ฟ เขตพื้ น ที่ เ มื อ ง
ทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก ประกอบดวย สาเหตุที่ไปใชบริการ ประเภทของบริการ การสื่อสารขอมูล
การบริการ วัตถุประสงคในการใชบริการ วิธีการจองการใชบริการ วันที่ไปใชบริการสวน และวิธีการชําระ
เงิน ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ สวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมของ
ผูใชบริการสนามกอลฟเขตพื้นที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานลักษณะทางกายภาพ และ
ดานกระบวนการใหบริการ แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยโดยการสํารวจ (Survey) โดยจัดสงแบบสอบถามใหกับผูใชบริการใน
สนามกอลฟจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 396 ฉบับ ผูวิจัยรับแบบสอบถามคืน
จากกลุมตัวอยางดวยตนเอง และทําการตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของแบบสอบถามจน
ครบ เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติและวิเคราะหเนื้อหาตอไป
3.4 การวิเคราะหขอมูล
3.4.1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาความถี่
และรอยละ
3.4.2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูใชบริการสนามกอลฟ เขตพื้นที่เมืองทองเที่ยว
ฝงทะเลตะวันตก โดยใชคาความถี่ และรอยละ
3.4.3 วิเคราะหสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการสนาม
กอลฟเขตพื้นที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก โดยใชคาเฉลี่ย ( & ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3.4.4 การเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการ
สนามกอล ฟเขตพื้ น ที่เ มืองทองเที่ย วฝ ง ทะเลตะวัน ตก จํ า แนกป จ จั ย ส ว นบุ ค คล ใชสถิติค าที และ
และวิเคราะหแปรปรวนทางเดียว
3.4.5 การวิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูใชบริการกับสวนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการสนามกอลฟเขตพื้นที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก
โดยใชคาทดสอบไคสแควร

4. ผลการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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4.1 พฤติกรรมของผูใชบริการสนามกอลฟเขตพื้นที่เมืองทองเที่ยวฝ งทะเลตะวันตก พบวา สาเหตุ
ที่ไปใชบริการตองการออกกําลังกาย คิดเปนรอยละ 51.01 ประเภทของบริการ คือ สวนใหญโรงแรม/
สปา คิดเปนรอยละ 32.83 ไดทราบขอมูลการบริการสนามกอลฟจากการแนะนําของเพื่อน/คนรูจัก คิด
เปนรอยละ 37.63 วัตถุประสงคในการใชบริการตองการใชบริการสนามกอลฟ คิดเปนรอยละ 73.74
ใชบริการสนามฝกซอมกอลฟ วันเสาร คิดเปนรอยละ 33.59 วิธีการจองการใชบริการทางโทรศัพท คิด
เปนรอยละ 54.55 ชําระเงินสดสลับกับบัตรเครดิต คิดเปนรอยละ 47.47
4.2 สวนประสมทางการตลาดบริการที่มี ผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการสนามกอลฟเขตพื้นที่
เมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก ทั้ง 7 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน ดานที่มากที่สุด
คือ ดานผลิตภัณฑ รองลงมาคือ ดานพนักงาน ดานลักษณะทางกายภาพ ดานราคา ดานการสงเสริม
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การตลาด ดานกระบวนการใหบริการ และ ดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ
4.2.1 ดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ลําดับแรกคือ รูปแบบ
และการออกแบบทิวทัศนในสนาม รองลงมาคือ สภาพแฟรเวย /กรีน คุณภาพของสนาม ความนาสนใจ
ของกิจกรรม และมีการบริการครบวงจร ตามลําดับ
4.2.2 ดานราคา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน รายขอ พบวา ลําดับแรกคือ ราคา
คาอาหาร/เครื่องดื่มเหมาะสม รองลงมาคือ ราคากรีนฟเหมาะสม ราคารวมในการออกรอบตอครั้ง
มีความเหมาะสม ชําระเงินไดหลายวิธี และราคาคาเชารถกอลฟเหมาะสม ตามลําดับ
4.2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ลําดับแรกคือ มีที่จอดรถในการใหบริการการจัดจําหนาย รองลงมาคือ เครือขายพันธมิตรในการติดตอ
บริการรับจองทางโทรศัพท ทําเลที่ตั้งสะดวกและหางาย และเว็บไซดในการติดตอ ตามลําดับ
4.2.4 ดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ลําดับ
แรกคือ การใหของแถม ของที่ระลึก รองลงมาคือ มีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกคาที่เปนสมาชิก การให
สวนลด มีการลดราคาใหในกรณีแขงขันเปนกลุม และการโฆษณาตามสื่อตางๆ ตามลําดับ
4.2.5 ดานพนักงาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ลําดับแรกคือ
พนั ก งานเอาใจใส ดู แ ลให คํ า แนะนํ า และการบริ ก ารที่ ดี รองลงมาคื อ สามารถให คํ า แนะนํ า ได ดี
มีพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ บริการดวยความสุภาพ ยิ้มแยม และมีความรูและทักษะในการบริการ
ดี ตามลําดับ
4.2.6 ดานลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ลําดับ
แรกคือ การตกแตงสถานที่สวยงาม รองลงมาคือ ความสะอาดสวยงามทั่วไปในบริเวณสนามกอลฟ
อุปกรณและเครื่องมือทันสมัย คลับเฮาสมคี วามหรูหรากวางขวางมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน และมี
อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ตามลําดับ
4.27 ดานกระบวนการใหบริการ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ลําดับ
แรกคือ ดูแล จัดการ การเลนกอลฟในสนามของแตละกลุมใหสะดวกไมติดขัดกับกลุ มอื่นๆ และระบบ
การจองหรือซื้อการบริการที่ไมซับซอน ยุงยาก ตามลําดับ
4.3 การเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดบริการสนามกอลฟเขตพื้นที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเล
ตะวันตก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูใชบริการสนามกอลฟ ที่มีเพศและอายุ ตางกัน มีความ
คิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดบริการสนามกอลฟเขตพื้นที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก โดยรวม
ไมแตกตางกัน สวนผูใชบริการสนามกอลฟที่มอี าชีพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มี
ความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดบริการสนามกอลฟเขตพื้นที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.4 พฤติกรรมของผูใชบริการ ไดแก สาเหตุที่ไปใชบริการ ประเภทของบริการ การสื่อสารขอมูล
การบริการ วัตถุประสงคในการใชบริการ วิธีการจองการใชบริการ วันที่ไปใชบริการสวน และวิธี การชําระ
เงิน มีความสัมพันธกับ กับสวนประสมทางการตลาดบริการสนามกอลฟเขตพื้นที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเล
ตะวันตกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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5. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
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จากผลการศึกษาผูวิจัยนําผลการวิจัยมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค ดังนี้
5.1 พฤติกรรมของผูใชบริการสนามกอลฟเขตพื้นที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก พบวา สาเหตุ
ที่ไปใชบริการตองการออกกําลังกาย คิดเปนรอยละ 51.01 ประเภทของบริการ คือ สวนใหญโรงแรม/
สปา คิดเปนรอยละ 32.83 ไดทราบขอมูลการบริการสนามกอลฟจากการแนะนําของเพื่อน/คนรูจัก คิด
เปนรอยละ 37.63 วัตถุประสงคในการใชบริการตองการใชบริการสนามกอลฟ คิดเปนรอยละ 73.74
ใชบริการสนามฝกซอมกอลฟ วันเสาร คิดเปนรอยละ 33.59 วิธีการจองการใชบริการทางโทรศัพท คิด
เปนรอยละ 54.55 ชําระเงินสดสลับกับบัตรเครดิต คิดเปนรอยละ 47.47 สอดคลองกับงานวิจัยของ
คณาธิฟ จิระสัญญาณสกุล และวิชาญ ทองทาฉาง (2554) ไดศึกษาปจจัยและพฤติกรรมการเลนกอลฟของ
นักกอลฟในประเทศไทย พบวา พฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณใหมตามรานขายอุปกรณโดยตรงตามการ
แนะนําจากครูผูสอน มีคาใชจายประมาณ 25,450 บาท ซอมกอลฟเฉลี่ 4 ครั้งตอเดือน และมีคาใชจาย
ประมาณ 225 บาทตอครั้ง เลนในชวงวันเสาร ชวงเวลา 12.01 น.-15.00 น.
5.2 สวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการสนามกอลฟเขตพื้นที่
เมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก ทั้ง 7 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน ดานที่มากที่สุด คือ
ดานผลิตภัณฑ รองลงมาคือ ดานพนักงาน ดานลักษณะทางกายภาพ ดานราคา ดานการสงเสริม
การตลาด ดานกระบวนการใหบริการ และ ดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศรีพิสัณห เย็นบุญสง (2552) ไดศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการสนามกอลฟในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอกลุมตัวอยางใน
การเลือกใชสนามกอลฟ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับดังนี้ คือ
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานผลิภัณฑ ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ และใหความสําคัญที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง คือ ปจจัย
ดานราคา และปจจัยดานสงเสริมทางการตลาด
5.2.1 ดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ลําดับแรกคือ รูปแบบ
และการออกแบบทิวทัศนในสนาม รองลงมาคือ สภาพแฟรเวย /กรีน คุณภาพของสนาม ความนาสนใจ
ของกิจกรรม และมีการบริการครบวงจร ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ ประพันธ หาญเหมย
(2551) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชสนามฝกซอมกอลฟ
ในจังหวัดลําปาง พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ที่มีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการเลือกใช
สนามฝกซอมกอลฟ ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ อยูในระดับมาก
5.2.2 ดานราคา อยูในระดับมาก เมื่อ พิจารณาเป นรายขอ พบวา ลําดับแรกคือ ราคา
คาอาหาร/เครื่องดื่มเหมาะสม รองลงมาคือ ราคากรีนฟเหมาะสม ราคารวมในการออกรอบตอครั้ง มี
ความเหมาะสม ชําระเงินไดหลายวิธี และราคาคาเชารถกอลฟเหมาะสม ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัย
ของ กฤตกร มาอินทร (2550) ทําการวิจัยเรื่องปจจัยที่อิทธิพลตอการใชบริการสนามฝกซอมกอลฟ ผลของ
การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการสนามฝกซอมกอลฟ พบวาปจจัยดานราคา มีอิทธิพลตอการใช
บริการสนามฝกซอมกอลฟซึ่งมีความสําคัญมาก ปจจัยดานราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณของลูก
กอลฟ(อันดับที่หนึ่ง) มีความสําคัญมาก
5.2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ลําดับแรกคือ มีที่จอดรถในการใหบริการการจัดจําหนาย รองลงมาคือ เครือขายพันธมิตรในการติดตอ
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บริการรับจองทางโทรศัพท ทําเลที่ตั้งสะดวกและหางาย และเว็บไซดในการติดตอ ตามลําดับ สอดคลอง
กับงานวิจัยของ พณิชา จิระสัญญาณสกุล(2550) ทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล
และปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟ ในเขตภาคตะวันออก
พบวา ปจจัยที่มีความสําคัญในการตัดสินใจใช บริการสนามกอลฟในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนาย
5. 2.4 ดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ลําดับ
แรกคือ การใหของแถม ของที่ระลึก รองลงมาคือ มีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกคาที่เปนสมาชิก การให
สวนลด มีการลดราคาใหในกรณีแขงขันเปนกลุม และการโฆษณาตามสื่อตางๆ ตามลําดับ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สะมา แดงโสภา (2550) ไดศึกษาปจจัยการสงเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเปนสมาชิก
ของสนามกอลฟในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละดานของ
ปจจัยการสงเสริมการตลาด พบวา ดานสงเสริมการขาย ดานการประชาสัมพันธ ดานตลาดทางตรง และ
ดานการโฆษณา
5.2.5 ดานพนักงาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ลําดับแรกคือ
พนักงานเอาใจใสดูแลใหคําแนะนําและการบริการที่ดี รองลงมาคือ สามารถใหคําแนะนําไดดี มีพนักงาน
ให บ ริการอย างเพียงพอ บริ การดว ยความสุ ภ าพ ยิ้ มแย ม และมีความรู และทักษะในการบริการดี
ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ วิเศษ สุทธิสวาง (2551) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใช
บริการสนามไดรฟกอลฟในเขตจังหวัดนนทบุรี พบวา สวนปจจัยดานสวนประสมทางดานการตลาดที่ทําให
เลือกใชบริการสนามไดรฟกอลฟ โดยรวมอยูในระดับมาก ดานพนักงานบริการ
5.2.6 ดานลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ลําดับ
แรกคือ การตกแตงสถานที่สวยงาม และมีอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ตามลําดับ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ภูสิทธิ์ ตงศิริ (2550) ไดศึกษาความพึงพอใจตอการบริการสนามฝกซอมกอลฟ
เก็ตไดรฟวิ่งเรนทของผูใชบริการในเขตอําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการ
สนามฝกซอมกอลฟ ใหความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีตอ การตัดสินใจใชบริการผูใชบริการ
ดานลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับมาก
5.2.7 ดานกระบวนการใหบริการ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ลําดับ
แรกคือ ดูแล จัดการ การเลนกอลฟในสนามของแตละกลุมใหสะดวกไมติดขัดกับกลุมอื่นๆ รองลงมาคือ
การแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี ใหบริการรวดเร็วในการชําระ การใหบริการขอมูลและคําแนะนําตางๆ
และระบบการจองหรือซื้อการบริการที่ไมซับซอน ยุงยาก ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภเรศ
แดงขํา (2550) ไดศึกษาความตองการสวนผสมทางการตลาดของผูเขาใชบริการสนามฝกซอ มกอลฟใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา ความตองการสวนผสมทางการตลาดของผูใชสนามฝกซอมกอลฟในเขต
กรุงเทพมหานคร ดานกระบวนการใหบริการ อยูในระดับมาก
5.3 การเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดบริการสนามกอลฟเขตพื้นที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเล
ตะวั น ตก จํ า แนกตามป จ จั ย ส ว นบุ ค คล พบว า ผู ใ ช บ ริ ก ารสนามกอล ฟ ที่ มี เ พศและอายุ ต า งกั น
มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดบริการสนามกอลฟเขตพื้นที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก
โดยรวมไมแตกตางกัน สวนผูใชบ ริการสนามกอลฟ ที่มีอาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือ นที่
แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดบริการสนามกอลฟเขตพื้นที่เมืองทองเที่ยวฝง
ทะเลตะวันตก โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ
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พณิชา จิระสัญญาณสกุล (2550) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการสนาม
กอลฟในเขตภาคตะวันออก พบวา ผลการทดสอบสมติฐาน พบวา เพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การใชบริการ ดานชวงเวลา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการสนามกอลฟ และ
รายไดมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการใชบริการสนามกอลฟ ดานจําวนครั้งที่ใชบริการ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การใชบริการสนามกอลฟ สวนปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรม
การใชบริการสนามกอลฟ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.4 พฤติกรรมของผูใชบริการ ไดแก สาเหตุที่ไปใชบริการ ประเภทของบริการ การสื่อสารขอมูล
การบริการ วัตถุประสงคในการใชบริการ วิธีการจองการใชบริการ วันที่ไปใชบริการสวน และวิธีการชําระ
เงิน มีความสัมพันธกับ กับสวนประสมทางการตลาดบริการสนามกอลฟเขตพื้นที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเล
ตะวันตกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ เผาพจน เมฆี (2553) ไดศึกษา
พฤติกรรมสนามกอลฟ กรณีศึกษาสนามแซนดครี อําเภอสันกําแพง และสนามหางดงกอลฟคลับ อําเภอหาง
ดง จังหวัดเชียงใหม ปจจัยที่ผูใชบริการตัดสินใจ คือปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ไดแก อยูใกลตัวเมือง
ใกลที่พัก ใกลที่ทํางาน การคมนาคมสะดวก เดินทางงาย รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ ไดแกสภาพของแฟร
เวยและ กรีนสมบูรณ สม่ําเสมอไมขรุขระ และปจจัยสวนบุคคล อาชีพ รายได มีความสัมพันธกับการบริการ
อื่นๆ ที่ใชบริการ ไดแก อาหารและเครื่องดื่ม รถกอลฟ หองอาบน้ํา หองแตงตัว และชวงเวลาที่ใชบริการใน
วันทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย
สวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมของผู ใชบริการสนามกอลฟเขตพื้นที่เมือง
ทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก ทั้ง 7 ดาน อยูในระดับมากแสดงใหเห็นวาผูประกอบการกิจการสนามกอลฟ
ตองใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดบริการในทุกดาน และพิจารณาปจจัยที่ไดรับการประเมิน
สูงสุดสองลําดับแรกคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ รองลงมาคือ ปจจัยดานพนักงาน ผูประกอบการจึงตองเอา
ใจใสในคุณภาพงานบริการของพนักงาน และการจัดทิวทัศนของสนามกอลฟเปนพิเศษ
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งนี้มุงเนนไปที่ เขตพื้นที่ผูใชบริการสนามกอลฟเขตพื้นที่เมืองทองเที่ยวฝ งทะเล
ตะวันตก ผูที่สนใจอาจนําไปทําการวิจัยซ้ํายังตางพื้นที่
2. การศึกษาครั้ งนี้ เป นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง และจํากัดชวงเวลาในการเก็บ ขอมูล แต
เนื่องจากการเลนกอลฟจะมีชวงฤดูกาลเลนที่อาจจะแตกตางกันออกไปผูที่สนใจอาจจะทําการศึกษาใน
กรณีที่มีแตกตางกันออกไปตามชวงอนุกรมของเวลา
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