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สารบัญ 

 
 หนา 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคัดยอภาษาไทย ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ฉ 
สารบัญตาราง ญ 
บทท่ี 1 บทนํา 1 
 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงคของการศึกษา 3 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการศกึษา 3 
 นิยามศัพท 3 
   
บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 4 
 แนวคิดและทฤษฎี 4 
 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 6 
   
บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการศึกษา 8 
 ขอบเขตการศึกษา 8 
 วิธีการศึกษา 8 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 9 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 9 
 สถานท่ีท่ีใชในการศึกษาและรวบรวมขอมูล 10 
 ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 10 
   
บทท่ี 4 ผลการศึกษา 11 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 11 

 



 ฌ

สารบัญ (ตอ) 
   

                      หนา 
  สวนท่ี 2  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภค 

                ในการเลือกใชสนามฝกซอมกอลฟในจังหวัดลําปาง 22 
  สวนท่ี 3 ปญหาท่ีพบในการใชบริการสนามฝกซอมกอลฟของผูตอบ 

              แบบสอบถาม 33 
  สวนท่ี 4 ปจจยัสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภคในการ 

              เลือกใชสนามฝกซอมกอลฟในจงัหวัด ลําปาง จําแนกตามเพศ  
             อาชีพ  รายได และสนามฝกซอมกอลฟ 40 

    
   
บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 95 
 สรุปผลการศึกษา 95 
 อภิปรายผล 119 
 ขอคนพบ 121 
 ขอเสนอแนะ 131 
  

บรรณานุกรม 133 

ภาคผนวก 135 
 แบบสอบถาม 136 
  
ประวัติผูเขียน 147 
 
 
 
 
 

 



 ญ

 
สารบัญตาราง 

 
ตาราง  หนา 

1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 12 
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 12 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 13 
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา

สูงสุด 13 
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 14 
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอ

เดือน 
14 

7 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสาเหตุท่ีไปใช
บริการสนามฝกซอมกอลฟ  15 

8 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามบริการจาก
สนามฝกซอมกอลฟท่ีเลือกใช 16 

9 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวันท่ีมาใช
บริการสนามฝกซอมกอลฟ มากท่ีสุด 17 

10 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลาท่ีใช
บริการสนามฝกซอมกอลฟมากท่ีสุด 18 

11 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีในการ
ใชบริการสนามฝกซอมกอลฟ โดยเฉล่ีย        19 

12 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการทราบ
ขอมูลสนามฝกซอมกอลฟ 20 

13 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานที่ท่ีเคย
ใชบริการฝกซอมกอลฟในจงัหวัดลําปาง 21 

14 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถาม  
จําแนกตามปจจัยดานผลิตภณัฑ/บริการ 22 

15 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย  และระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถาม  
จําแนกตามปจจัยดานราคา 24 



 ฎ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

16 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถาม  
จําแนกตามปจจัยดานสถานท่ี/ชองทางจัดจําหนาย 25 

17 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถาม  
จําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 26 

18 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถาม  
จําแนกตามปจจัยดานบุคลากร 28 

19 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนก
ตามปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 29 

20 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนก
ตามปจจัยดานกระบวนการ 31 

21 สรุปคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของผูตอบ
แบบสอบถาม 32 

22 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปญหาดาน
ผลิตภัณฑ/บริการ 33 

23 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปญหาดานราคา 34 
24 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปญหาดาน

สถานท่ี/ชองทางจัดจําหนาย  36 
25 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปญหาดานการ

สงเสริมการตลาด 35 
26 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปญหาดาน

บุคลากร 37 
27 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปญหาดาน

ลักษณะทางกายภาพ 38 
28 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปญหาดาน

กระบวนการ 39 

 
 



 ฏ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

29 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ/บริการ จําแนกตามเพศ 40 

30 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยดานราคา 
จําแนกตามเพศ 42 

31 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยดานสถานท่ี/
ชองทางจัดจําหนาย จําแนกตามเพศ 43 

32 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยดานสงเสริม
การตลาด จําแนกตามเพศ 44 

33 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยดานบุคลากร 
จําแนกตามเพศ 45 

34 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยดานลักษณะ
ทางกายภาพ  จําแนกตามเพศ 47 

35 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยดานกระบวนกา
จําแนกตามเพศ 49 

36 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ/บริการ จําแนกตามอาชีพ 50 

37 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยดานราคา 
จําแนกตามอาชีพ 53 

38 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยดานสถานท่ี/
ชองทางจัดจําหนาย จําแนกตามอาชีพ 55 

39 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด จําแนกตามอาชีพ 57 

40 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยดานบุคลากร 
จําแนกตามอาชีพ 60 

41 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยดานลักษณะ
ทางกายภาพ จาํแนกตามอาชีพ 62 

 



 ฐ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

42 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยดาน
กระบวนการ จําแนกตามอาชีพ 65 

43 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยดานผลิตภัณฑ/
บริการ จําแนกตามรายไดตอเดือน 67 

44 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยดานราคา 
จําแนกตามรายไดตอเดือน 70 

45 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยดานสถานท่ี/
ชองทางจัดจําหนาย จําแนกตามรายไดตอเดือน 72 

46 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด จําแนกตามรายไดตอเดือน 74 

47 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยดานบุคลากร 
จําแนกตามรายไดตอเดือน 76 

48 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยดานลักษณะทาง
กายภาพ จําแนกตามรายไดตอเดือน 78 

49 แสดงค า เฉ ล่ียและระดับ ท่ี มีผลของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยด าน
กระบวนการ จําแนกตามรายไดตอเดือน 80 

50 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยดานผลิตภัณฑ/
บริการ จําแนกตามสนามฝกซอมกอลฟ 82 

51 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยดานราคา จําแนก
ตามสนามฝกซอมกอลฟ 84 

52 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยดานสถานท่ี/
ชองทางจัดจําหนาย จําแนกตามสนามฝกซอมกอลฟ 85 

53 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด จําแนกตามสนามฝกซอมกอลฟ 87 

 
 



 ฑ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

54 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยดานบุคลากร 
จําแนกตามสนามฝกซอมกอลฟ 89 

55 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยดานลักษณะทาง
กายภาพ  จําแนกตามสนามฝกซอมกอลฟ 91 

56 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยดาน
กระบวนการ จําแนกตามสนามฝกซอมกอลฟ 93 

57 แสดงสรุปขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการ
เลือกใชสนามฝกซอมกอลฟในจังหวดัลําปาง ลําดับแรก จําแนกตามเพศ 100 

58 แสดงสรุปขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการ
เลือกใชสนามฝกซอมกอลฟในจังหวดัลําปาง ลําดับแรก  จําแนกตามเอาชีพ 106 

59 แสดงสรุปขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการ
เลือกใชสนามฝกซอมกอลฟในจังหวดัลําปาง ลําดับแรก  จําแนกตามรายไดตอ
เดือน 113 

60 แสดงสรุปขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการ
เลือกใชสนามฝกซอมกอลฟในจังหวดัลําปาง ลําดับแรก  จําแนกตามสนาม
ฝกซอมกอลฟ 118 

61 สรุประดับท่ีมีผลตอการเลือกใชสนามฝกซอมกอลฟ  จากมากไปหานอย   124 
62 สรุปปญหาท่ีพบจากมากไปหานอย 127 
63 แสดงระดับความสําคัญของปจจัยยอยสวนประสมการตลาดบริการ  และปญหา

ท่ีพบ 3 ลําดับแรก 130 
 


