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แบบสอบถาม                                    
       แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาคนควาแบบอิสระเร่ือง 

“ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชสนามฝกซอมกอลฟในจังหวัด
ลําปาง” โดยนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ สําหรับผูบริหาร คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

  อนึ่งแบบสอบถามน้ีจะไมมีผลกระทบใด ๆ ตอผูตอบแบบสอบถาม ดังนั้นจึงใครขอความ
รวมมือจากทานตอบแบบสอบถามตามความรูความเขาใจและประสบการณท่ีเปนจริงของทานผู
ศึกษาขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามชุดนี้มา ณ โอกาสนี้ 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ( ) ในชองส่ีเหล่ียมหนาตัวเลือกท่ีตรงกับความเปนจริงหรือ
ความเห็นของทานมากท่ีสุดถาไมมีตัวเลือกใดท่ีตรงกับความเปนจริงหรือความเห็นของทานกรุณา
ทําเคร่ืองหมายถูก ( ) ในชองตัวเลือก “อ่ืนๆ (โปรดระบุ).....” และเขียนขอความท่ีตองการลงใน
ชองวางดานทายตัวเลือก 
1.  เพศ   

1. ชาย            2. หญิง 
 

2.  อาย ุ   
1. ตํ่ากวา 20 ป          2. 20 – 29 ป 
3. 30 – 39 ป                       4. 40 – 49 ป                                         
5. 50 – 59 ป          6. 60 ป ข้ึนไป 

3. สถานภาพ 
 1.โสด                  2.สมรส                       
 3. หยาราง 

 

4. ระดับการศึกษาข้ันสูงสุดของทาน 
 1. มัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา    2. มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 
 3. ปวส. / อนุปริญญา        4. ปริญญาตรี 
 5. ปริญญาโท                 6. ปริญญาเอก 
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5.  อาชีพ 
 1. นักเรียน/ นักศึกษา         2. ขาราชการ 
 3. รัฐวิสาหกิจ          4. เจาของกิจการ/ นักธุรกิจ 
 5. พนักงานบริษัทเอกชน       6. อาชีพอิสระ ไดแก แพทย ทนายความ  
 7. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...................................................................... 

6. รายไดเฉล่ียตอเดือน 
 1. 10,000 บาท หรือตํ่ากวา     2. 10,001- 20,000 บาท 
 3. 20,001- 30,000 บาท       4. 30,001- 40,000 บาท  
 5. มากกวา 40,000  บาท  

7. สาเหตุท่ีทานไปใชบริการสนามฝกซอมกอลฟ(เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 1. ฝกซอมฝมือ          2. ออกกําลังกาย 
 3. พักผอน           4. พบเพ่ือน/ สังสรรคกับเพื่อน 
 5. เปนท่ีนดัพบ         6. รอเวลา(เพื่อไปรับครอบครัว เปนตน) 
 7. ติดตอธุรกิจ          8. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................... 

8.  บริการใดจากสนามฝกซอมกอลฟ ท่ีทานเลือกใช (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 1. ใชชองฝกซอมเพ่ือซอมตี     2. ใชบริการรานขายของ/อุปกรณกอลฟ 
 3. ใชกรีนเพื่อซอมชิพ/พทั     4. ใชบริการรานอาหาร/เคร่ืองดื่ม 
 5. ใชบอทรายเพื่อซอมระเบิดทราย  6. อานนิตยสาร/ดูโทรทัศน 
 7. เรียนกอลฟจากผูฝกสอน/โรงเรียนกอลฟ 
 8. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................................................................  

9. ทานใชบริการสนามฝกซอมกอลฟ ในวนัใดมากท่ีสุด 
 1. วันจันทร    2. วันอังคาร    3. วันพุธ 
 4. วันพฤหัสบดี  5. วันศุกร     6. วันเสาร 
 7. วันอาทิตย    

10. ทานใชบริการสนามฝกซอมกอลฟ ชวงเวลาใดมากท่ีสุด 
 1. 8.01-10.00 น.         2. 10.01-12.00 น.   3. 12.01-14.00 น.            
 4. 14.01-16.00 น.    5. 16.01-18.00 น.   6. 18.01-20.00 น.    
 7. 20.01-22.00 น.    8. 22.01-24.00 น. 
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11. ความถ่ีในการใชบริการสนามฝกซอมกอลฟ โดยเฉลี่ย        
 1. เดือนละ คร้ัง      2. 3 สัปดาห/ 1 คร้ัง 
 3. 2 สัปดาห/1 คร้ัง     4.  1 สัปดาห/ 1 คร้ัง 
 5.  2-4 คร้ัง ตอสัปดาห   6. มากกวา 4 คร้ังตอสัปดาห 
 7. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................................................................. 

12. ทานไดรับขอมูลสนามฝกซอมกอลฟ จากแหลงใดบาง(เลือกไดมากกกวา 1 ขอ) 
 1. แผนพบั/ใบปลิว           2. ปายโฆษณา    3. หนังสือพิมพ 
 4. นิตยสาร          5. วิทย ุ      6. Internet 
 7. พนังานขายตรงมาเชิญชวน   8. ครอบครัว    9.เพื่อนรวมงาน 
 10. เพื่อนสนิท         11. ผูท่ีเกี่ยวของทางธุรกิจ 
 12. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................   

13. ทานเคยใชบริการสนามฝกซอมกอลฟ ในจังหวัดลําปางท่ีไหนบาง(เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  
 1. สนามฝกซอมกอลฟเขลางค นคร      2. สนามฝกซอมกอลฟบานดง  
 3. สนามฝกซอมกอลฟกนกวิมานสปอรตคลับ  
 4. อ่ืนๆ เชน สนามโยนก  สนามการ ไฟฟาฝายผลิต แมเมาะ 
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      สวนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการ 
     เลือกใชสนาม ฝกซอมกอลฟในจังหวัดลําปาง 
คําชี้แจง: โปรดใสเคร่ืองหมาย √ ลงในชอง “ระดับท่ีมีผล” ท่ีทานเลือก ตามความเปนจริงของทาน 
               มากท่ีสุด 

 

ปจจัยตอไปนีป้จจัยใดมีผลตอการเลือกใชบริการ 
สนามฝกซอมกอลฟ 

ระดับท่ีมีผล 

(5) 
มาก 
ท่ีสุด 

(4) 
มาก 

(3) 
นอย 

(2) 
นอยท่ีสุด 

(1) 
ไมมีผล 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ      

1. คุณภาพลูกกอลฟ (ใหม,เกา)      
2. ปริมาณชองฝกซอมกอลฟ (มาก,นอย)      
3. ความยาวของสนามฝกซอมกอลฟ 
      (350 หลา,300 หลา,250 หลา) 

     

4. ความเหมือนจริงของสนามฝกซอมกอลฟ 
     (เชน ทํา กรีน , บอทราย,นํ้าในสนาม) 

     

5. คุณภาพแผนหญาเทียมสําหรับรองตี      
6.  มีกรีนสําหรับซอมพัท/ชิพ      
7. มีบอทรายสําหรับซอมระเบิดทราย      
8. มีเครื่องต้ังลูกกอลฟ      
9. มีผูฝกสอนกอลฟ      
10. มีรานอาหาร      
11. มีรานขายอุปกรณกอลฟ      
12. มีปายบอกระยะที่ถูกตองและชัดเจนตามความเปนจริง 
        ที่ได แจงไว 

     

13. มีโรงเรียนสอนการเลนกอลฟใหแกนักกอลฟเยาวชนและ 
        ผูที่สนใจเพื่อฝกทักษะการเลน 

     

14. อื่น ๆ (โปรดระบุ)...............................................................      
2. ปจจัยดานราคา      
1. ราคาลูกกอลฟตอถาด      
2. ราคาเครื่องด่ืม/อาหาร      
3. กําหนดราคาขายท่ีชัดเจน      
4. รับชําระเงินดวยบัตรเครดิต      
5. ราคารานขายอุปกรณกอลฟ      
6. อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………      
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ปจจัยตอไปนีป้จจัยใดมีผลตอการเลือกใชบริการ 

สนามฝกซอมกอลฟ 

ระดับท่ีมีผล 
(5) 
มาก 
ท่ีสุด 

(4) 
มาก 

(3) 
นอย 

(2) 
นอยท่ีสุด 

(1) 
ไมมีผล 

3. ปจจัยดานสงเสริมการตลาด      
1. การโฆษณาผานใบปลิว/แผนพับ      
2. การโฆษณาผานปายโฆษณา      
3. การโฆษณาผานหนังสือพิมพ/นิตยสาร      
4. การโฆษณาผาน Internet      
5. การโฆษณาผาน วิทยุ      
6. การใหสวนลดพิเศษสําหรับสมาชิก      
7. การใหสวนลดเมื่อซื้อลูกกอลฟเปนชุด 
      (เชน ซื้อ5 ถาด/100 บาท)  

     

8. การใหสวนลดตามเวลา 
      (เชนราคาชวงเชาถูกกวาราคาชวงเย็น)  

     

9. มีคูปองสวนลดลูกกอลฟ      
10. มีการแจกรางวัลขณะฝกซอมกอลฟ 
       (เชน แจกรางวัลความแมนยํากับผูตีลงตะกรา) 

     

11. มีการจับรางวัลชิงโชค      
12. อื่น ๆ (โปรดระบุ).................................................................      
4. ปจจัยดานสถานท่ี / ชองทางจําหนาย      
1. ที่ต้ังสนามฝกซอมกอลฟใกลที่พักอาศัย      
2. ที่ต้ังสนามฝกซอมกอลฟใกลที่ทํางาน      
3. สถานที่จอดรถสะดวก      
4. มีการคมนาคมท่ีสะดวก(รถไมติด)      
5. สามารถจองเวลาทางโทรศัพทได      
6. เวลาเปด-ปด สนามฝกซอมกอลฟ      
7. อื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................      
5. ปจจัยดานบุคลากร      
1. พนักงานมีความรูขั้นตอนการใหบริการ/ใหบริการอยาง 
      รวดเร็ว 

     

2. พนักงานเอาใจใสตอปญหา      
3. พนักงานมีความรูเรื่องกีฬากอลฟ และเทคโนโลยีภายใน 
      สนามฝกซอมกอลฟ 

     

4. พนักงานสุภาพ/อัธยาศัยดี/มีมารยาท/ซื่อสัตย      
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ปจจัยตอไปนีป้จจัยใดมีผลตอการเลือกใชบริการ 
สนามฝกซอมกอลฟ 

ระดับท่ีมีผล 

(5) 
มาก 
ท่ีสุด 

(4) 
มาก 

(3) 
นอย 

(2) 
นอยท่ีสุด 

(1) 
ไมมีผล 

5.  พนักงานบริการเสมอภาค      
6. พนักงานเขาใจถึงความตองการของลูกคา      
7. พนักงานมีความนาเช่ือถือ      
8. อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................................      
6. ปจจัยดานสิ่งนําเสนอดานกายภาพ      
1. ความสะอาดของสนามฝกซอมกอลฟ 
      (เชน หองนํ้า,ทางเดิน,เกาอี้สําหรับน่ังพักสะอาด) 

     

2. ความทันสมัยและสวยงามของสนามฝกซอมกอลฟ 
      (เชน การตกแตงที่ทันสมัย) 

     

3. มีระบบระบายอากาศท่ีดี ไมอึดอัด      
4. สิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ(เชนมีที่น่ังเพียงพอ)      
5. มีความปลอดภัยในทรัพยสิน      
6. ความปลอดภัยในขณะฝกซอมกอลฟ 
      (ชนความหางระหวางชองฝกซอมมีความหางพอ) 

     

7. รูปแบบการแตงกายพนักงาน      
8. บริการนํ้าด่ืมและกาแฟฟรี      
9. มุมพักผอนหยอนใจ เชน หนังลือพิมพ  โทรทัศน      
10. ช่ือเสียงของสนาม      
11. อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................................      
7. ปจจัยดานกระบวนการ      
1. มีการคิดคาบริการ/ชําระเงินที่ถูกตอง      
2. มีการจัดคิว(ลําดับมากอน-หลัง) เมื่อรอรับบริการ      
3. มีความรวดเร็วในการซื้อลูกกอลฟ      
4. มีความรวดเร็วในการชําระเงิน      
5. มีความรวดเร็วในการเก็บลูกกอลฟ      
6. มีการแจงขาวสารการใหบริการกับลูกคาที่รวดเร็ว ชัดเจน 
      (เชน วันหยุดใหบริการ,เวลาการเก็บลูกกอลฟ) 

     

7. อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................................      

 



 142

สวนท่ี 3  ปญหาท่ีพบในการใชบริการสนามฝกซอมกอลฟของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง        โปรดทําเคร่ืองหมาย (√  ) ในชองท่ีทานคิดวาเปนปญหาในการเลือกใชสนามฝกซอม
กอลฟ(สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

1.1  ลูกกอลฟหมดสภาพการใชงาน    

1.2 ปริมาณชองฝกซอมไมเพยีงพอ          

1.3  ความยาวของสนามไดรกอลฟ ส้ัน ไมเหมาะสม        

1.4  การจัดสนามไดรกอลฟไมเหมือนสนามกอลฟจริง       

       (เชน ทํา กรีน, บอทราย, น้ําในสนาม) 

1.5  แผนหญาเทียมสําหรับรองตี ไมมีคุณภาพ          

1.6 มีกรีนสําหรับซอมพัท/ชิพ แตไมมีการปรับปรุง        

1.7  บอทรายสําหรับซอมระเบิดทราย ไมมีการปรัยปรุง       

1.8 เคร่ืองต้ังลูกกอลฟไมมีคุณภาพ          

1.9 ผูฝกสอนกอลฟไมมี / ไมมีคุณภาพ          

1.10 มีรานอาหารไมเพยีงพอ          

1.11 มีรานขายอุปกรณกอลฟจํานวนนอย          

1.12 ปายบอกระยะท่ีไมถูกตองและไมชัดเจนตาม         

        ความเปนจริงท่ีไดแจงไว 

1.13 ไมมีโรงเรียนสอนการเลนกอลฟใหแก          

        นักกอลฟเยาวชนและผูท่ีสนใจเพ่ือฝกทักษะ 

        การเลนและพัฒนาบุคลิกภาพ 

1.14 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………………       
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2. ปจจัยดานราคา 

2.1 ราคาลูกกอลฟตอถาดแพง          

2.2 ราคาเคร่ืองดื่ม / อาหารแพง          

2.3 กําหนดราคาขายไมชัดเจน          

2.4 ไมรับชําระเงินดวยบัตรเครดิต          

2.4 ราคาอุปกรณกอลฟแพง          

2.5 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………….       

3. ปจจัยดานสงเสริมการตลาด 

3.1 ไมมีการโฆษณาผานใบปลิว / แผนพบั           

        และไมนาสนใจ 

3.2 ไมมีการโฆษณาผานปายโฆษณา          

3.3 ไมมีการโฆษณาผานหนังสือพิมพ / นติยสาร         

3.4 ไมมีการโฆษณาผาน Internet          

3.5 ไมมีการโฆษณาผานวิทย ุ          

3.6 ไมมีสวนลดพิเศษสําหรับสมาชิก          

3.7 ไมมีการใหสวนลดเม่ือซ้ือลูกกอลฟเปนชุด          

       (เชน ซ้ือ 5 ถาด/100 บาท) 

3.8 ไมมีการใหสวนลดตามเวลา          

       (เชน ราคาชวงเชาถูกกวาราคาชวงเย็น) 

3.9 ไมมีคูปองสวนลดลูกกอลฟ          

3.10 ไมมีการแจกรางวัลขณะฝกซอมกอลฟ          

        (เชน แจกรางวัลความแมนยํากับผูตีลงตระกรา) 

3.11 ไมมีการจับรางวัลชิงโชค          

3.12 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………………       
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4. ปจจัยดานสถานท่ี/ชองทางจําหนาย 

4.1 ท่ีต้ังสนามฝกซอมกอลฟไกลท่ีพักอาศัย          

4.2 ท่ีต้ังสนามฝกซอมกอลฟไกลท่ีทํางาน          

4.3 สถานท่ีจอดรถไมสะดวก          

4.4 มีการคมนาคมท่ีไมสะดวก (รถติด)          

4.5 ไมสามารถจองเวลาทางโทรศัพทได          

4.6 ไมมีการแจงเวลาเปด-ปด สนามฝกซอมกอลฟ         

4.7 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………………..       

5. ปจจัยดานบุคลากร 

5.1 พนักงานไมมีความรูข้ันตอนการใหบริการ /          

       ใหบริการอยางรวดเร็ว 

5.2 พนักงานไมเอาใจใสตอปญหา          

5.3 พนักงานไมมีความรูเร่ืองกีฬากอลฟ           

       และเทคโนโลยีภายในสนามฝกซอมกอลฟ 

5.4 พนักงานไมสุภาพ / อัธยาศัยไมมี / ไมมีมารยาท        

      และความซ่ือสัตย 

5.5 พนักงานบริการไมเสมอภาค          

5.6 พนักงานไมเขาใจถึงความตองการของลูกคา         

5.7 พนักงานไมนาเช่ือถือ          

5.8 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………………       
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6. ปจจัยดานส่ิงนําเสนอดานกายภาพ 

6.1 สนามฝกซอมกอลฟไมสะอาด           

      (เชน หองน้ํา, ทางเดิน, เกาอ้ีสําหรับนั่งพักไมสะอาด) 

6.2 สภาพสนามฝกซอมกอลฟไมทันสมัย          

6.3 ระบบระบายอากาศไมดี อึดอัด           

6.4 ส่ิงอํานวยความสะดวกไมเพียงพอ           

      (เชน มีท่ีนัง่ไมเพียงพอ) 

6.5 ไมมีความปลอดภัยในทรัพยสิน          

6.6 ไมมีความปลอดภัยในขณะฝกซอมกอลฟ          

       (เชน ความหางระหวางชองฝกซอมมีความหางไมพอ) 

6.7 พนักงานแตงกายไมเปนระเบียบ          

6.8 ไมมีบริการน้ําดื่มและกาแฟฟรี          

6.9 ไมมีมุมอานหนังสือพิมพ หรือมุมนั่งรอผูมาใชบริการ      

6.10 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………………       

7. ปจจัยดานกระบวนการ 

7.1 การคิดคาบริการ / ชําระเงินท่ีไมถูกตอง          

7.2 ไมมีการจดัคิว (ลําดับมากอน-หลัง) เม่ือรอรับบริการ      

7.3 การซ้ือลูกกอลฟลาชา          

7.4 การชําระเงินลาชา          

7.5 การเก็บลูกกอลฟลาชา          

7.6 ไมมีการแจงขาวสารการใหบริการกับลูกคา          

7.7 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………………….       
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ปญหาอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  
1………………………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………..…………… 

3……………………………………………………………………………………… 

ขอเสนอแนะ    

  1………………………………………………………………………………………. 

  2……………………………………………………………………………………… 

   3……………………………………………………………………………………… 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ นามสกุล      นายประพันธ  หาญเหมย 

 

วัน  เดือน  ปเกิด    28 มีนาคม 2511 

 

ประวัติการศึกษา    สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรวิทยาลัยครูอุตรดิตถ  ป พ.ศ. 2534 

 

ประสบการณในการทํางาน   บริษัท บานปู จํากัด(มหาชน) ฝายเหมืองลําพูน 

           ตําแหนง ผูจดัการแผนกบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 


