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การศึกษาความพงึพอใจของผู้ใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกาํเเพงเเสนท่ีมีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

The study of Customer Satisfaction on Driving Range at Kasetsart University, 

Kamphaengsaen Campus. 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั ง้นี  ้ มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใ ช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ท่ีมีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน คือ ด้าน

ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจดัจําหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ 

และด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ (7P’s) 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ บุคคลภายนอก นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรใน

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ท่ีเข้ารับบริการจากสนามฝึกซ้อมกอล์ฟในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 150 คน ด้วยวิธีการสุม่แบบบงัเอิญ (Convenience or Accidental sampling) โดยใช้

แบบสอบถามวดัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟฯ ท่ีมีตอ่ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือ

สําหรับเก็บข้อมูลแล้วนํามาวิเคราะห์หา ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  

ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ผู้ใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ มีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ใน

ระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นด้าน อยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย 

ด้านบคุลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ และ

อยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์และด้านการสง่เสริมทางการตลาด 

2. ผู้ ใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุอยู่ในช่วงอายุ 20-28 ปี เป็น

นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา สถานภาพโสด 

3. ผู้ใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟเข้ามาใช้บริการในช่วงเวลา 16.01-18.00 น. บ่อยท่ีสดุและมีความถ่ี

ในการมาใช้บริการนานๆครัง้ 

 
คาํสาํคัญ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ, สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 

 

 

                                                           
1
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นครปฐม 73140 
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ABSTRACT 

This research has a purpose to study customer satisfaction of driving range at Kasetsart 

University, Kamphaengsaen campus based on 7 components of marketing mix: product, price, 

place, promotion, personnel, process, and presentation. 

Samples of this research consist of 150 participants (N = 150) which are university students 

and staffs of the university, students from Kasetsart University Laboratory school and general public. 

Data were collected by using a questionnaire. Descriptive statistics including Percentage, Mean, and 

Standard Deviation.  

The results revealed that 

1. Customers of the driving range are mostly male, age range of 20-28 years old , 

school/university students and single. 

2. Driving range customers rarely used the facility. The period that they frequently visited 

the driving range was from 4.01-6.00 p.m. 

3. Driving range customers are highly satisfied with general marketing mix components. The 

highly satisfied components are price, place, personnel, process and presentation, while 

product and promotion are moderately satisfied.     
 

Keywords: Customer satisfaction, Driving Range, Marketing Mix 
 

 

บทนํา 

กีฬากอล์ฟเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ในประเทศไทยประมาณต้นปี พ.ศ.2463 และได้เร่ิมก่อตัง้เป็นสมาคม

กอล์ฟแห่งประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ.2473 ปัจจบุนักีฬากอล์ฟได้รับความนิยมทัว่ไปอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะกลุ่ม

นักธุรกิจท่ีนิยมพบประสังสรรค์พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างการเล่นกอล์ฟ นอกจากนีย้ังรวมถึง

บคุคลทัว่ไปในทกุสาขาวิชาชีพและทกุช่วงวยั ดงันัน้ จะเห็นได้วา่การเลน่กอล์ฟหรือกีฬากอล์ฟ เป็นการออกกําลงั

กายอีกอย่างหนึ่งท่ีได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึน้ เน่ืองจากการเล่นกีฬากอล์ฟผู้ เล่นจะได้รับประโยชน์ในด้านของ

สขุภาพ จิตใจ ความอดทน ความสนุกสนาน รู้จกัการวางแผนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีสําคญัทําให้ร่างกาย

แข็งแรง เน่ืองจากปัจจุบนัสนามกอล์ฟจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆรวมอยู่ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขาย

อปุกรณ์กอล์ฟ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบาย และความพึงพอใจสงูสดุใน

การเข้ามาใช้บริการกับทางสนามกอล์ฟ และทางภาครัฐก็ให้การสนับสนุนจะเห็นได้จากการบรรจุเป็นหลกัสตูร

การเรียนการสอนในสถาบนัการศกึษาหลายแห่ง(อดงุ อมาตยกุล,2550) ซึง่ในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา

เขตกําแพงแสน ก็มีสนามฝึกซ้อมกอล์ฟท่ีได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้บริโภคเช่นกนั แต่ในการตดัสินใจของผู้

เข้ามาใช้บริการต้องมีปัจจัยสนบัสนุนการตดัสินใจหลายอย่าง นกักอล์ฟบางส่วนต้องการให้ตนเข้าไปเป็นส่วน

หนึง่ของสงัคมในระดบัสงู โดยไมต้่องพิจารณาถึงสิ่งท่ีจะได้รับจากการเข้ามาใช้บริการ ซึง่เป็นค่านิยมของคนท่ีมี

ฐานะร่ํารวย แต่ก็มีนกักอล์ฟบางกลุ่มท่ีตดัสินใจเข้ามาใช้บริการของสนามฝึกซ้อมกอล์ฟสนามใดสนามหนึ่งนัน้ 
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จะเน้นพิจารณาถึงความคุ้มค่ามาเป็นอนัดบัแรกโดยมิได้คํานึงถึงค่านิยมหรือสงัคมกลุ่มคนฐานะร่ํารวย สิ่ง

เหล่านีเ้ป็นปัจจยัสว่นประกอบต่าง ๆ ท่ีบรรดาสนามกอล์ฟต้องนํามาพิจารณาการตัง้ราคาขายสมาชิกในสนาม

ของตน 

เน่ืองจากสนามฝึกซ้อมกอล์ฟในมหาวิทยาลยัเกษตรได้ตัง้ในสถานท่ีค่อนข้างปิดทําให้ผู้ ท่ีผ่านไปยากท่ี

จะทราบว่ามีสนามฝึกซ้อมกอล์ฟแห่งนี ้ด้วยเหตนีุท้างคณะผู้ วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศกึษาความพึงพอใจของ

ผู้ ใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือทราบถึงระดบัความพึง

พอใจของผู้ ใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟฯ และผลของการวิจัยครัง้นีจ้ะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข เพ่ือท่ีผู้ประกอบการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟในปัจจุบัน หรือผู้ ท่ีคิดจะสร้างสนามฝึกซ้อม

กอล์ฟขึน้ใหม่ ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือให้เกิดความสามารถในการโน้มน้าวใจแก่

ผู้บริโภค ในการตดัสินใจเข้ามาใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ อีกทัง้ยงัใช้เป็นแนวทางการจดัรูปแบบการให้บริการ

ภายในสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ให้ตรงกบัความต้องการของตลาดหรือตวันกักอล์ฟในการสร้างความพึงพอใจให้กบั

ผู้ ใช้บริการและเป็นท่ีนิยมของนกักอล์ฟ 
 

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กําแพงแสน ท่ีมีตอ่ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ คือ บุคคลภายนอก นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรใน

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนท่ีมาใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟฯ 

2. ตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาวิจยั 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย ข้อมูลทัว่ไปของผู้ ใช้บริการสนามฝึกซ้อม

กอล์ฟในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ได้แก่ 

1.1.1. เพศ 

1.1.2. อาย ุ

1.1.3. สถานภาพ 

1.1.4. อาชีพ 

1.1.5. ช่วงเวลาท่ีเข้ามาใช้บริการบ่อยท่ีสดุ 

1.1.6. ความถ่ีในการมาสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

ความพงึพอใจของผู้ ใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ท่ี

มีตอ่ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 7 ด้าน ดงันี ้

2.1. ด้านผลิตภณัฑ์ 
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2.2. ด้านราคา 

2.3. ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย 

2.4. ด้านการสง่เสริมการตลาด 

2.5. ด้านบคุลากร 

2.6. ด้านกระบวนการให้บริการ 

2.7. ด้านการสร้างและการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

 

วิธีการ  

1.กาํหนดกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ กลุ่มผู้มาใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ จํานวน 150 คน โดยใช้วิธีการ

สุม่แบบบงัเอิญ (Convenience or Accidental sampling) เน่ืองจาก สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ มีผู้ ใช้บริการเข้า-ออก 

ตลอดเวลา 
 

 

2.การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 1. กําหนดกรอบแนวคิดการวิจยัและดําเนินการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลมุตามวตัถุประสงค์ของ

งานวิจยั 

 2. ทําการศกึษาเอกสารจากตําราวิชาการตา่ง ๆ และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนําเอามาเป็นข้อมลู

ในการสร้างแบบสอบถาม 

3. จดัพิมพ์แบบสอบถามและนําแบบสอบถามไปเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ 4 ท่าน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบถึง

ความครอบคลมุของเนือ้หา การใช้ภาษา ตามกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไว้ เพ่ือทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 

(Content Validity) ดงัรายนามตอ่ไปนี ้

  อาจารย์ ผศ.ดร.ราตรี เรืองไทย,  อาจารย์เพ็ญนิภา  พลูสวสัด์ิ 

อาจารย์ ดร.อิษฎี  กฏุอินทร์, อาจารย์ ผศ.ดร.สิทธ์ิ ธีรสรณ์   

4. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปเก็บข้อมลูจริง 

 

3.แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัย 

      แบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ แบ่งออกเป็น  3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟท่ีมีต่อปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด ประกอบด้วย 7 ด้านๆละ 5 ข้อ  
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แบ่งระดบัความพึงพอใจออกเป็น 5 ด้าน โดยใช้มาตรวดัของลิเคิร์ต (Likert Scale) (วิเชียร เกตสุิงห์

,2538 อ้างอิงใน ศิริวรรณ เจริญชยัวาณิชย์, 2548) และระดบัการวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้(Interval Scale) 

โดยแบ่งเป็นช่วงๆตัง้แตซ้่ายสดุไปถงึขวาสดุแตล่ะสเกลแทนด้วย 

ความพงึพอใจมากท่ีสดุ  ให้   5  คะแนน                    

ความพงึพอใจมาก  ให้   4  คะแนน                    

ความพงึพอใจปานกลาง  ให้   3  คะแนน 

ความพงึพอใจน้อย    ให้  2  คะแนน 

ความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ         ให้  1  คะแนน 

การพิจารณาระดบัคะแนนพิจารณาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การประเมินคา่เฉลี่ย   

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ = คะแนนสงูสดุ – คะแนนต่ําสดุ =   5-1     = 0.80 

                                                                  จํานวนชัน้                           5 

จากนัน้นํามาหาคะแนนระดบัเฉลี่ย โดยกําหนดคะแนนใหม ่ดงันี ้

   คะแนน    ระดบัความพงึพอใจ 

4.21-5.00   พงึพอใจมากท่ีสดุ    

3.41-4.20   พงึพอใจมาก                          

2.61-3.40   พงึพอใจ ปานกลาง 

1.81-2.60   พงึพอใจน้อย 

1.00-1.80   พงึพอใจน้อยท่ีสดุ 
  

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้ ใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
 

4. การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยให้ผู้ เช่ียวชาญจํานวน 4 ท่าน พิจารณาจากตารางวิเคราะห์

เนือ้หา  

ใช้เกณฑ์ดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกบัจุดประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence : IOC) 

ท่ีมีเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนดงันี ้

ให้   1  เม่ือแน่ใจวา่ข้อคาถามมีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 

 0  เม่ือไมแ่น่ใจวา่ข้อคาถามมีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์หรือไม ่

-1  เม่ือแน่ใจวา่ข้อคาถามไมส่อดคล้องกบัจดุประสงค์ 

หลงัจากนัน้นําคะแนนของผู้ เช่ียวชาญมาหาคา่ดชันีความสอดคล้องฯ โดยใช้สตูรของโรวิเนลลี และแฮม

เบิลตนั (บญุธรรม,2546) มีสตูรการคํานวณ ดงันี ้

     

โดยท่ี  IOC เป็นคา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อคาถามกบัจดุประสงค์ 

∑R เป็นผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ 

  N เป็นจํานวนผู้ เช่ียวชาญ 
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โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณาระดบัค่าดชันีความสอดคล้องฯ ของข้อคําถามท่ีได้จากการคํานวณจาก

สตูรท่ีจะมีคา่อยู่ระหวา่ง 0.00 ถงึ 1.00 มีรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณา ดงันี ้

มีคา่   IOC  ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป คดัเลือกข้อสอบข้อนัน้ไว้ใช้ได้ 

แตถ้่าได้คา่ IOC  ต่ํากวา่ 0.5 ควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุง หรือตดัทิง้ 

สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. คา่ร้อยละ (Percentage) ของข้อมลูทัว่ไปของผู้ ใช้บริการ 

2. คา่เฉลี่ย (mean) ของความพงึพอใจของผู้ ใช้บริการ 

3. สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของความพงึพอใจของผู้ ใช้บริการ 
 

 

ผลการวิจัยและวิจารณ์ 

 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ ใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กําแพงแสน ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ช่วงเวลาท่ีเข้ามาใช้บริการบ่อยท่ีสดุ และความถ่ีในการมา

ใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
 

ตารางท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ ใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

 

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ จาํนวน(คน) ร้อยละ 

1.เพศ 

        เพศชาย 

        เพศหญิง 

 

88 

62 

 

58.7 

41.3 

รวม 150 100.0 

2.อายุ (แบ่งเกณฑ์คะแนนให้เท่ากนั) 

        น้อยกวา่ 11 ปี 

         11-19 ปี 

         20-28 ปี 

         29-36 ปี 

         37- 44 ปี 

         45-52 ปี 

         53-60 ปี 

         มากกวา่ 60 ปี 

 

0 

33 

66 

8 

21 

11 

11 

0 

 

0.0 

22.0 

44.0 

5.3 

14.0 

7.3 

7.3 

0.0 

รวม 150 100.0 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ จาํนวน(คน) ร้อยละ 

3.สถานภาพ 

        โสด 

        สมรส 

        หย่าร้าง 

        แยกกนัอยู ่

 

108 

38 

3 

1 

 

72.0 

25.3 

2.0 

0.7 

รวม 150 100.0 

4.อาชีพ 

         นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา 

         ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

         ประกอบกิจการสว่นตวั 

         เกษตรกรรม 

         พ่อบ้าน/แมบ้่าน 

         พนกังาน/ลกูจ้างบริษัทบริษัทเอกชน 

         อ่ืนๆ 

 

93 

25 

20 

3 

1 

4 

4 

 

62.0 

16.7 

13.3 

2.0 

0.7 

2.7 

2.7 

รวม 150 100.0 

5.ช่วงเวลาท่ีเข้ามาใช้บริการบ่อยท่ีสดุ 

        08.00-10.00 น. 

        10.01-12.00 น. 

        12.01-14.00 น. 

        14.01-16.00 น. 

        16.01-18.00 น. 

        18.01-20.00 น. 

        หลงัเวลา 20.00 น. 

 

36 

3 

4 

30 

40 

36 

1 

. 

24.0 

2.0 

2.7 

20.0 

26.7 

24.0 

0.7 

รวม 150 100.0 

6.ความถ่ีในการมาใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 

         นานๆครัง้ 

         ต่ํากวา่  3 วนั/สปัดาห์ 

         3-5 วนั/สปัดาห์ 

        มากกวา่ 5 วนั/สปัดาห์ 

 

64 

51 

21 

14 

 

42.7 

34.0 

14.0 

9.3 

รวม 150 100.0 

จากตารางท่ี 1 ผู้ ใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 58.7) และเป็นเพศหญิง 

(ร้อยละ 41.3) มีช่วงอายอุยู่ในช่วงอาย ุ20-28 ปี (ร้อยละ 44.0) และรองลงมาอยู่ระหวา่ง 11-19 ปี (ร้อยละ 22.0) 

สถานภาพโสด (ร้อยละ 72.0) รองลงมา สถานภาพสมรส (ร้อยละ 25.3) มีอาชีพเป็น นกัเรียน/นิสิต/นักศึกษา 
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(ร้อยละ 62.0) รองลงมาเป็นข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 16.7) มีช่วงเวลาท่ีเข้ามาใช้บริการบ่อย

ท่ีสดุ   คือ  เวลา 16.01-18.00 น. (ร้อยละ 26.7) รองลงมาเวลา เวลา   08.00-10.00 น. และ   18.01-20.00 น.

(ร้อยละ 24.0) และความถ่ีในการมาใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ นานๆครัง้ (ร้อยละ 42.7) รองลงมา  ต่ํากว่า  3 

วนั/สปัดาห์ (ร้อยละ 34.0) 
 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจจองผู้ ใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กําแพงแสนท่ีมีผลตอ่ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 
 

ตารางท่ี 2 ความพงึพอใจโดยรวมของผู้ ใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กําแพงแสน ท่ีมีตอ่ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 

 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด �̅� S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

1.ด้านผลิตภณัฑ์ 

2.ด้านราคา 

3.ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย 

4.ด้านการสง่เสริมทางการตลาด 

5.ด้านบคุลากร 

6.ด้านกระบวนการให้บริการ 

7.ด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

3.37 

3.65 

3.75 

3.01 

3.87 

3.79 

3.93 

0.76 

0.84 

0.83 

0.87 

0.75 

0.75 

0.79 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

มาก 

โดยรวม 3.62 0.79 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกําแพงแสนท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม อยู่ในระดบัมาก (�̅�=3.62)  เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก จํานวน 5 ด้าน คือ ด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ (�̅�=3.93) ด้านบุคลากร (�̅�=3.87) ด้านกระบวนการให้บริการ (�̅�=3.79) ด้านช่องทางการจัด

จําหน่าย (�̅�=3.75) และด้านราคา (�̅�=3.65) ตามลําดับ และอยู่ในระดับปานกลางคือ ด้านผลิตภัณฑ์ 

(�̅�=3.37) และด้านการสง่เสริมการตลาด (�̅�=3.01) 
 

 

วิจารณ์ผลการวิจัย 
 

 จากผลการศึกษางานวิจัยเ ร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใ ช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ผู้ วิจยัพบวา่  

ผู้ ใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม

อยู่ในระดับ มาก เม่ือพิจารณาเป็นด้าน มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จําหน่าย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ และมี

ความพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์และด้านการส่งเสริมทางการตลาด แสดงให้เห็นว่าใน
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การตดัสินใจเลือกใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาภาพรวมของการให้บริการจาก

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกๆด้านซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของวิทู สรเพชญ์พิสยั (2548) พบว่า การ

ประเมินทางเลือกโดยพิจารณาปัจจยัด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ปัจจยัด้านบุคลากร ปัจจยัด้านสิ่งนําเสนอทาง

กายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยท่ีให้ความสําคัญระดบัปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา ด้าน

ผลิตภณัฑ์ ด้านการสง่เสริมการตลาด ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะสนามฝึกซ้อมกอล์ฟมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา

เขตกําแพงแสน เป็นสนามใหมท่ี่มีสภาพใหม ่สถานท่ีสะอาดน่าใช้บริการ การเดินทางสะดวกและบรรยากาศหรือ

สภาพแวดล้อมดี เหมาะสําหรับการออกกําลงักายและการพกัผ่อน ซึง่ปัจจยัดงักล่าวทําให้ผู้ ใช้บริการเกิดความ

พงึพอใจในการใช้บริการ  

 

สรุปผล 
 

 จากการศกึษาความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กําแพงแสน สามารถสรุปผลได้ดงันี ้ 

1. ผู้ ใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ มีความพึงพอใจในด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ใน

ระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นด้าน อยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้าน

บุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ และอยู่ใน

ระดบัปานกลาง ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์และด้านการสง่เสริมทางการตลาด 

2. ผู้ ใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุอยู่ในช่วงอายุ 20-28 ปี เป็นนกัเรียน/

นิสิต/นกัศกึษา สถานภาพโสด 

3. ผู้ ใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟเข้ามาใช้บริการในช่วงเวลา 16.01-18.00 น. และมีความถ่ีในการมาใช้

บริการนานๆครัง้ 
 

ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ 

1. ควรเพ่ิมปริมาณลกูกอล์ฟ และมีการเพ่ิมป้ายตัง้ระยะความถ่ีเพ่ิมมากขึน้ รวมถึงแสงสว่างให้มีมาก

ขึน้ในเวลากลางคืน  

2. ควรมีการจดัทําโปรโมชัน่ให้กบัผู้ ใช้บริการมากกวา่นี ้ 

3. ควรมีการดแูลรักษาความสะอาดของห้องนํา้ 

เอกสารและสิ่งท่ีอ้างอิง 

อดงุ อมาตยกลุ. 2550. ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อนักกอล์ฟในเขตกรุงเทพมหานคร ในการตัดสินใจซือ้สมาชกิ 

กอล์ฟของสนามกอล์ฟในจังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท,มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น. 

ศิราวรรณ เจริญชยัวาณิชย์.2548.ความพงึพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อพฤตกิรรมและแนวโน้มของการใช้ 

บริการสถานกาํลังกาย ฟิตเนส เฟิรส์ท ประเทศไทย.สารนิพนธ์ บธม.(การตลาด), 

มหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒ. 
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วิท ูสรเพชญ์พิสยั.2548. พฤตกิรรมการเลือกใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟของผู้บริโภคในจังหวัด 

เชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระ บธ.ม. เชียงใหม,่มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 
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