
 
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล  ขอคนพบ  และขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชสนาม
ฝกซอมกอลฟในจังหวัดลําปาง  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มี
ผลตอผูบริโภคในการเลือกใชสนามฝกซอมกอลฟในจังหวัดลําปาง โดยใชแบบสอบถาม เปน
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชบริการสนามฝกซอมกอลฟในจังหวัดลําปาง จํานวน 3 
สนามไดแก สนามฝกซอมกอลเขลางคนคร สนามฝกซอมกอลฟบานดง และสนามฝกซอมกอลฟ
กนกวิมาน สปอรตคลับ จํานวน 150 ราย  การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 
ความถ่ี   รอยละ และคาเฉล่ีย 
 
สรุปผลการศึกษา 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมีอายุ 30-39 ป มี
สถานภาพสมรส  มีระดับการศึกษาข้ันสูงสุดปริญญาตรี  มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได
เฉล่ียตอเดือนมากกวา 40,000 บาท สวนใหญไปใชบริการสนามฝกซอมกอลฟเพื่อฝกซอมฝมือ   
และใชชองฝกซอมเพ่ือซอมตี   โดยใชบริการสนามฝกซอมกอลฟ ในวันเสาร มากท่ีสุด   ชวงเวลาท่ี 
ใชบริการสนามฝกซอมกอลฟมากท่ีสุด คือชวงเวลา 18.00-20.00 น.   โดยใชบริการสนามฝกซอม
กอลฟ โดยเฉล่ีย 2-4 คร้ังตอสัปดาห  สวนใหญไดรับขอมูลสนามฝกซอมกอลฟจากเพื่อนรวมงาน   
และสถานท่ีท่ีเคยใชบริการฝกซอมกอลฟในจังหวัดลําปางมากท่ีสุดคือสนามฝกซอมกอลฟเขลางค
นคร  
 
 สวนท่ี 2  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชสนาม
ฝกซอมกอลฟในจังหวัดลําปาง 
 จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถามใน
ระดับมาก เรียงลําดับคาเฉล่ียคือ ปจจยัดานกระบวนการ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดาน
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บุคลากร ปจจัยดานสถานท่ี/ชองทางจัดจําหนาย ปจจยัดานผลิตภัณฑ/บริการ  สําหรับปจจัยท่ีมีผล
อยูในระดับนอย คือ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสงเสริมการตลาด 

  ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ  ท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการเลือกใชสนาม
ฝกซอมกอลฟ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก    ปจจัยยอยท่ีมีผลมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 3 
ลําดับแรกคือ คุณภาพลูกกอลฟ    (ใหม,เกา) ความยาวของสนามฝกซอมกอลฟ (350 หลา, 300 หลา, 
250 หลา) รองลงมาคือ  ปริมาณชองฝกซอมกอลฟ (มาก,นอย)  และมีกรีนสําหรับซอมพัท/ชิพ   
 ปจจัยดานราคา ท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการเลือกใชสนามฝกซอมกอลฟ 
โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย ปจจัยยอยท่ีมีผลมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3 ลําดับแรกคือ ราคา
ลูกกอลฟตอถาด  รองลงมาคือกําหนดราคาขายท่ีชัดเจน  และท่ีมีผลมีคาเฉล่ียอยูในระดับนอย คือ 
ราคาเคร่ืองดื่ม/อาหาร   

ปจจัยดานสถานท่ี/ชองทางจัดจําหนาย  ท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการเลือกใช
สนามฝกซอมกอลฟ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก       ปจจัยยอยท่ีมีผลมีคาเฉล่ียอยูในระดับ
มาก 3 ลําดับแรก คือ มีการคมนาคมท่ีสะดวก(รถไมติด)  รองลงมาคือ สถานท่ีจอดรถสะดวก  และ 
เวลาเปด-ปด สนามฝกซอมกอลฟ  

 ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการเลือกใชสนาม
ฝกซอมกอลฟ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับนอย  ปจจัยยอยท่ีมีผลมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 3 
ลําดับแรกคือ การใหสวนลดตามเวลา (เชน ราคาชวงเชาถูกกวาราคาชวงเย็น)  รองลงมาคือ การให
สวนลดเม่ือซ้ือลูกกอลฟเปนชุด (เชนซ้ือ 5 ถาด/100บาท)  และท่ีมีผลมีคาเฉล่ียอยูในระดับนอย คือ 
มีคูปองสวนลดลูกกอลฟ  
 ปจจัยดานบุคลากร  ท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการเลือกใชสนามฝกซอมกอลฟ 
โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก    ปจจัยยอยท่ีมีผลมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 3 ลําดับแรก คือ 
พนักงานสุภาพ/อัธยาศัยดี/มีมารยาท/ซ่ือสัตย  รองลงมาคือ พนักงานมีความรูข้ันตอนการใหบริการ/
ใหบริการอยางรวดเร็ว  และพนักงานมีความนาเช่ือถือ   

 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  ท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการเลือกใชสนาม
ฝกซอมกอลฟ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก    ปจจัยยอยท่ีมีผลมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 3 
ลําดับแรก คือ ความปลอดภัยในขณะฝกซอมกอลฟ (เชน ความหางระหวางซอมฝกซอมมีความหาง
พอ)  รองลงมาคือ ความสะอาดของสนามฝกซอมกอลฟ (เชน หองน้ํา  ทางเดิน เกาอ้ีสําหรับนั่งพัก
สะอาด)  และมีความปลอดภัยในทรัพยสิน  มีระบบระบายอากาศท่ีดี ไมอึดอัด   
 ปจจัยดานกระบวนการ ท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการเลือกใชสนามฝกซอม
กอลฟ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก    ปจจัยยอยท่ีมีผลมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 3 ลําดับแรก 



 97

คือ มีความรวดเร็วในการเก็บลูกกอลฟ  รองลงมาคือมีความรวดเร็วในการซ้ือลูกกอลฟ  และมีการ
คิดคาบริการ/ชําระเงินท่ีถูกตอง  
 สวนท่ี 3  ปญหาในการใชบริการสนามฝกซอมกอลฟของผูตอบแบบสอบถาม 

 ปญหาดานผลิตภัณฑ/บริการ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบปญหา 3 ลําดับแรก 
คือ ลูกกอลฟหมดสภาพการใชงาน  รองลงมา การจัดสนามไดรกอลฟไมเหมือนสนามกอลฟจริง 
และไมมีการปรับปรุงกรีนสําหรับซอมพัท/ซิพ  

ปญหาดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบปญหา 3 ลําดับแรกคือ ราคาลูก
กอลฟตอถาดแพง รองลงมา  ราคาเคร่ืองดื่ม/อาหารแพง   และกําหนดราคาขายไมชัดเจน และไมรับ
ชําระเงินดวยบัตรเครดิต เทากัน  

ปญหาดานสถานท่ี / ชองทางจัดจําหนาย   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบปญหา 3
ลําดับแรกคือท่ีต้ังสนามฝกซอมกอลฟไกลท่ีพักอาศัย  รองลงมาท่ีต้ังสนามฝกซอมกอลฟไกลท่ี
ทํางาน    และสถานท่ีจอดรถไมสะดวก  

 ปญหาดานสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบปญหา 3 ลําดับแรก
คือไมมีการใหสวนลดตามเวลา (เชน ราคาชวงเชาถูกกวาราคาชวงเย็น) และไมมีการแจกรางวัล
ขณะฝกซอมกอลฟ (เชน แจกรางวัลความแมนยํากับผูตีลงตระกรา) เทากัน รองลงมา ไมมีการ
โฆษณาผานใบปลิว/แผนพับ  และไมมีการใหสวนลดเม่ือซ้ือลูกกอลฟเปนชุด (เชน ซ้ือ 5 ถาด/100 
บาท)  

 ปญหาดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบปญหา 3 ลําดับแรกคือ 
พนักงานไมเอาใจใสตอปญหา  รองลงมา พนักงานไมมีความรูข้ันตอนการใหบริการ/ใหบริการ
อยางรวดเร็ว และพนักงานไมเขาใจถึงความตองการของลูกคา  

 ปญหาดานลักษณะทางกายภาพ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบปญหา 3 ลําดับ
แรกคือไมมีมุมอานหนังสือพิมพ  หรือมุมนั่งรอผูมาใชบริการ  รองลงมาสนามฝกซอมกอลฟไม
สะอาด (เชนหองน้ํา  ทางเดิน  เกาอ้ีสําหรับนั่งพักไมสะอาด)  และไมมีบริการน้ําดื่มและกาแฟฟรี  

 ปญหาดานกระบวนการ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบปญหา 3 ลําดับแรกคือการ
เก็บลูกกอลฟลาชา  รองลงมา การซ้ือลูกกอลฟลาชา   และไมมีการจัดคิว (ลําดับมากอน-หลัง)  เม่ือ
รอรับบริการ  
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 สวนท่ี 4  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชสนาม
ฝกซอมกอลฟในจังหวัดลําปาง จําแนกตามเพศ  อาชีพ  รายได  และสนามกอลฟท่ีใชบริการ 
 4.1 ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชสนามฝกซอม
กอลฟในจังหวัดลําปาง จําแนกตามเพศ 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ  ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรกคือ คุณภาพลูกกอลฟ (ใหม, เกา) รองลงมา ความยาวของสนาม
ฝกซอมกอลฟ (350 หลา, 300 หลา, 250 หลา)   

  ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับ
แรกคือ คุณภาพลูกกอลฟ (ใหม,เกา) และปริมาณชองฝกซอมกอลฟ (มาก,นอย) เทากัน รองลงมา
ความยาวของสนามฝกซอมกอลฟ (350 หลา, 300 หลา, 250 หลา)  
 ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับ
มาก 2 ลําดับแรกคือ ราคาลูกกอลฟตอถาด  รองลงมา กําหนดราคาขายท่ีชัดเจน  

 ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับ
แรกคือ ราคาลูกกอลฟตอถาด รองลงมาราคาเคร่ืองดื่ม/อาหาร  และกําหนดราคาขายท่ีชัดเจน  
 ปจจัยดานสถานท่ี/ชองทางจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย ใหระดับท่ีมีผล
มีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ มีการคมนาคมท่ีสะดวก(รถไมติด) รองลงมาสถานท่ี
จอดรถสะดวก   

 ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับ
แรก คือ มีการคมนาคมท่ีสะดวก(รถไมติด) และเวลาเปด-ปด สนามฝกซอมกอลฟ  รองลงมาท่ีต้ัง
สนามฝกซอมกอลฟใกลท่ีพักอาศัย และสถานท่ีจอดรถสะดวก   
 ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรกคือ การใหสวนลดเม่ือซ้ือลูกกอลฟเปนชุด (เชน ซ้ือ 5 ถาด/100 
บาท) และการใหสวนลดตามเวลา (เชน ราคาชวงเชาถูกกวาราคาชวงเย็น) เทากัน  รองลงมาให
ระดับท่ีมีผลในระดับนอย คือ มีคูปองสวนลดลูกกอลฟ  

 ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับ
แรกคือการใหสวนลดตามเวลา (เชน ราคาชวงเชาถูกกวาราคาชวงเย็น)   รองลงมาการใหสวนลด
เม่ือซ้ือลูกกอลฟเปนชุด (เชน ซ้ือ 5 ถาด/100 บาท)   
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ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดใน
ระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ พนักงานสุภาพ/อัธยาศัยดี/มีมารยาท/ซ่ือสัตย   รองลงมาพนักงานมี
ความรูข้ันตอนการใหบริการ/ใหบริการอยางรวดเร็ว  

 ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับ
แรก คือ พนักงานสุภาพ/อัธยาศัยดี/มีมารยาท/ซ่ือสัตย  และพนักงานมีความนาเช่ือถือ  เทากัน   
รองลงมาพนักงานมีความรูข้ันตอนการใหบริการ/ใหบริการอยางรวดเร็ว   
 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ   ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย ใหระดับท่ีมีผลมี
คาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ ความปลอดภัยในขณะฝกซอมกอลฟ (เชน ความหาง
ระหวางซอมฝกซอมมีความหางพอ) รองลงมาความสะอาดของสนามฝกซอมกอลฟ (เชน หองน้ํา, 
ทางเดิน, เกาอ้ีสําหรับนั่งพักสะอาด)  

 ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับ
แรก คือ ความปลอดภัยในขณะฝกซอมกอลฟ (เชน ความหางระหวางซอมฝกซอมมีความหางพอ) 
รองลงมา มีความปลอดภัยในทรัพยสิน และความสะอาดของสนามฝกซอมกอลฟ (เชน หองน้ํา, 
ทางเดิน, เกาอ้ีสําหรับนั่งพักสะอาด)  
 ปจจัยดานกระบวนการ  ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุด
ในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ มีความรวดเร็วในการเก็บลูกกอลฟ รองลงมามีความรวดเร็วในการ
ซ้ือลูกกอลฟ  

 ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับ
แรก คือ มีการแจงขาวสารการใหบริการกับลูกคาท่ีรวดเร็ว ชัดเจน (เชน วันหยุดใหบริการ, เวลาการ
เก็บลูกกอลฟ) รองลงมามีการคิดคาบริการ/ชําระเงินท่ีถูกตอง และมีความรวดเร็วในการเก็บลูก
กอลฟ เทากัน  
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ตารางท่ี 57 แสดงสรุปขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใช
สนามฝกซอมกอลฟในจังหวัดลําปาง ลําดบัแรก จําแนกตามเพศ 
 

 เพศ 
ชาย หญิง 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ 
คุณภาพลูกกอลฟ (ใหม,เกา)  
                                   

(4.20: มาก) 

คุณภาพลูกกอลฟ (ใหม,เกา) และ
ปริมาณชองฝกซอมกอลฟ  (มาก
,นอย) เทากัน              (4.07: มาก) 

ปจจัยดานราคา 
ราคาลูกกอลฟตอถาด    (3.90: มาก) ราคาลูกกอลฟตอถาด 

                                     (3.79: มาก) 

ปจจัยดานสถานที่/ชองทางจัด
จําหนาย 

มีการคมนาคมท่ีสะดวก(รถไมติด) 
                                             

(4.04: มาก) 

มีการคมนาคมที่สะดวก(รถไมติด) 
และเวลาเปด-ปด  สนามฝกซอม
กอลฟ                         (4.00: มาก) 

ปจจัยดานสงเสริมการตลาด 

การใหสวนลดเมื่อซื้อลูกกอลฟเปน
ชุด (เชน ซื้อ 5 ถาด/100 บาท) และ
การใหสวนลดตามเวลา (เชน ราคา
ชวงเชาถูกกวาราคาชวงเย็น) เทากัน 
                                (3.65: มาก) 

การใหสวนลดตามเวลา (เชน ราคา
ชวงเชาถูกกวาราคาชวงเย็น) 
                                 
 

 (3.79: มาก) 

ปจจัยดานบุคลากร 
พ นัก ง านสุ ภ าพ /อั ธ ย า ศั ย ดี /มี
มารยาท/ซื่อสัตย               

(3.90: มาก) 

พ นัก ง านสุ ภ าพ /อั ธ ย า ศั ย ดี /มี
มารยาท/ซื่อสัตย  และพนักงานมี
ความนาเช่ือถือ  เทากัน (3.86: มาก)   

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

ความปลอดภัยในขณะฝกซอม
กอลฟ (เชน ความหางระหวางซอม
ฝกซอมมีความหางพอ)  
                                  (4.26: มาก ) 

ความปลอดภัยในขณะฝกซอม
กอลฟ (เชน ความหางระหวางซอม
ฝกซอมมีความหางพอ)  
                                (4.07 : มาก) 

ปจจัยดานกระบวนการ 

มีความรวดเร็วในการเก็บลูกกอลฟ 
                                  
 

(4.12: มาก) 

มีการแจงขาวสารการใหบริการกับ
ลูกคาที่รวดเร็ว ชัดเจน (เชน 
วันหยุดใหบริการ, เวลาการเก็บลูก
กอลฟ)                        (4.07: มาก) 
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 4.2 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชสนาม
ฝกซอมกอลฟในจังหวัดลําปาง จําแนกตามอาชีพ 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ  ผูตอบแบบสอบถามอาชีพนักเรียน/นกัศึกษา ใหระดบัท่ี
มีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ ความเหมือนจริงของสนามฝกซอมกอลฟ (เชน 
ทํากรีน, บอทราย, น้ําในสนาม) รองลงมามีบอทรายสําหรับซอมระเบิดทราย และมีเคร่ืองต้ังลูก
กอลฟ  

 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการ ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2
ลําดับแรก คือ คุณภาพลูกกอลฟ (ใหม,เกา) และ ความยาวของสนามฝกซอมกอลฟ (350 หลา, 300 
หลา, 250 หลา) เทากัน รองลงมาปริมาณชองฝกซอมกอลฟ (มาก,นอย)  และความเหมือนจริงของ
สนามฝกซอมกอลฟ (เชน ทํากรีน, บอทราย, น้ําในสนาม) 

 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดใน
ระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ ความยาวของสนามฝกซอมกอลฟ (350 หลา, 300 หลา, 250 หลา)   
รองลงมาคุณภาพลูกกอลฟ (ใหม, เกา)   

 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพเจาของกิจการ/นกัธุรกิจ  ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดใน
ระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ คุณภาพลูกกอลฟ (ใหม, เกา) รองลงมาปริมาณชองฝกซอมกอลฟ (มาก
,นอย)   

 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดใน
ระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ คุณภาพลูกกอลฟ (ใหม, เกา) รองลงมาปริมาณชองฝกซอมกอลฟ (มาก
,นอย)  

 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพอิสระ ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดบัมาก 2 ลําดับ
แรก คือ ความยาวของสนามฝกซอมกอลฟ (350 หลา, 300 หลา, 250 หลา) รองลงมาปริมาณชอง
ฝกซอมกอลฟ (มาก,นอย)  

 ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ใหระดับท่ีมีผลมี
คาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ กําหนดราคาขายท่ีชัดเจนและรับชําระเงินดวยบัตร
เครดิต เทากัน รองลงมาใหระดับท่ีมีผลในระดับนอยคือ ราคาเคร่ืองดื่ม/อาหาร   

 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการ ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก  2 
ลําดับแรก คือ กําหนดราคาขายท่ีชัดเจน รองลงมาราคาลูกกอลฟตอถาด   

 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดใน
ระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ ราคาลูกกอลฟตอถาด  รองลงมากําหนดราคาขายท่ีชัดเจน 
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 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพเจาของกิจการ/นกัธุรกิจ ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดใน
ระดับมาก 2 ลําดับแรก ราคาลูกกอลฟตอถาด  รองลงมากําหนดราคาขายท่ีชัดเจน   

 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ใหระดบัท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดใน
ระดับมาก 2 ลําดับแรก ราคาลูกกอลฟตอถาด รองลงมากําหนดราคาขายท่ีชัดเจน   

 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพอิสระ ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุในระดบัมาก 2 ลําดับ
แรก ราคาลูกกอลฟตอถาด  รองลงมากําหนดราคาขายท่ีชัดเจน รับชําระเงินดวยบัตรเครดิต   

 ปจจัยดานสถานท่ี/ชองทางจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ มีการคมนาคมที่สะดวก(รถไมติด)  
รองลงมาเวลาเปด-ปด สนามฝกซอมกอลฟ   

 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการ ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2
ลําดับแรก คือ มีการคมนาคมท่ีสะดวก(รถไมติด) รองลงมาสถานท่ีจอดรถสะดวก และเวลาเปด-ปด 
สนามฝกซอมกอลฟ เทากัน  

 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดใน
ระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ ท่ีต้ังสนามฝกซอมกอลฟใกลท่ีพักอาศัย รองลงมามีการคมนาคมท่ี
สะดวก(รถไมติด) และสถานท่ีจอดรถสะดวก 

 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพเจาของกิจการ/นกัธุรกิจ ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดใน
ระดับมาก 2 ลําดับแรก มีการคมนาคมท่ีสะดวก(รถไมติด) รองลงมาเวลาปด-เปด สนามฝกซอม
กอลฟ  

 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ใหระดบัท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุด ใน
ระดับมาก 2 ลําดับแรก มีการคมนาคมท่ีสะดวก(รถไมติด) รองลงมาสถานท่ีจอดรถสะดวก
 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพอิสระ ไดแก แพทย ทนายความ ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมากท่ีสุด 2 ลําดับแรก คือ ท่ีต้ังสนามฝกซอมกอลฟใกลท่ีพักอาศัย รองลงมาให
ระดับท่ีมีผลในระดับมากคือ มีการคมนาคมท่ีสะดวก(รถไมติด)  

ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ใหระดับท่ี
มีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ การใหสวนลดเม่ือซ้ือลูกกอลฟเปนชุด (เชน ซ้ือ 
5 ถาด/100 บาท) และการใหสวนลดตามเวลา (เชน ราคาชวงเชาถูกกวาราคาชวงเย็น)  รองลงมา 
การใหสวนลดพิเศษสําหรับสมาชิก  

 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการ ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก  2
ลําดับแรก คือ กําหนดราคาขายท่ีชัดเจน การใหสวนลดเม่ือซ้ือลูกกอลฟเปนชุด (เชน ซ้ือ 5 ถาด/100 
บาท)  รองลงมาการใหสวนลดตามเวลา (เชน ราคาชวงเชาถูกกวาราคาชวงเยน็)   



 103

 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดใน
ระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ การใหสวนลดตามเวลา (เชน ราคาชวงเชาถูกกวาราคาชวงเย็น)  
รองลงมากําหนดราคาขายท่ีชัดเจน การใหสวนลดเม่ือซ้ือลูกกอลฟเปนชุด (เชน ซ้ือ 5 ถาด/100 
บาท)  

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพเจาของกิจการ/นกัธุรกิจ ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดใน
ระดบัมาก 2 ลําดับแรกคือ การใหสวนลดตามเวลา (เชน ราคาชวงเชาถูกกวาราคาชวงเย็น)  
รองลงมากําหนดราคาขายท่ีชัดเจน การใหสวนลดเม่ือซ้ือลูกกอลฟเปนชุด (เชน ซ้ือ 5 ถาด/100 
บาท)   

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ใหระดบัท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดใน
ระดับมาก 2 ลําดับแรกคือ การใหสวนลดตามเวลา (เชน ราคาชวงเชาถูกกวาราคาชวงเย็น)  
รองลงมา กําหนดราคาขายท่ีชัดเจน การใหสวนลดเม่ือซ้ือลูกกอลฟเปนชุด (เชน ซ้ือ 5 ถาด/100 
บาท)  

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพอิสระ ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดบัมาก 2 ลําดับ
แรกคือ มีคูปองสวนลดลูกกอลฟ  รองลงมา การใหสวนลดตามเวลา (เชน ราคาชวงเชาถูกกวาราคา
ชวงเยน็)  
 ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ใหระดับท่ีมีผลมี
คาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ พนักงานมีความนาเช่ือถือ รองลงมา พนักงานสุภาพ/
อัธยาศัยดี/มีมารยาท/ซ่ือสัตย  

 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการ ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก   2 
ลําดับแรก คือ พนักงานสุภาพ/อัธยาศัยดี/มีมารยาท/ซ่ือสัตย  รองลงมา พนักงานมีความนาเช่ือถือ 
พนักงานเขาใจถึงความตองการของลูกคา   

 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉลี่ยสูงสุดใน
ระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ พนักงานมีความรู ข้ันตอนการใหบริการ/ใหบริการอยางรวดเร็ว  
รองลงมาพนักงานสุภาพ/อัธยาศัยดี/มีมารยาท/ซ่ือสัตย และพนักงานมีความนาเช่ือถือ เทากัน 
 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพเจาของกิจการ/นักธุรกิจ ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดใน
ระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ พนักงานสุภาพ/อัธยาศัยดี/มีมารยาท/ซ่ือสัตย   รองลงมาพนักงานมี
ความรูข้ันตอนการใหบริการ/ใหบริการอยางรวดเร็ว   

 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีระดับความสําคัญ มีคาเฉล่ียสูงสุด 
ในระดบัมาก 2 ลําดับแรก คือ พนักงานสุภาพ/อัธยาศัยด/ีมีมารยาท/ซ่ือสัตย  รองลงมาพนักงานมี
ความรูข้ันตอนการใหบริการ/ใหบริการอยางรวดเร็ว 
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 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพอิสระ ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดบัมาก 2 ลําดับ
แรก คือ พนักงานสุภาพ/อัธยาศัยด/ีมีมารยาท/ซ่ือสัตย  รองลงมาพนักงานมีความรูข้ันตอนการ
ใหบริการ/ใหบริการอยางรวดเร็ว  และพนักงานเอาใจใสตอปญหา  
 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ใหระดับ
ท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดบัมาก 2 ลําดับแรก คือ ความสะอาดของสนามฝกซอมกอลฟ (เชน 
หองน้ํา, ทางเดิน, เกาอ้ีสําหรับนั่งพักสะอาด) และมีความปลอดภัยในทรัพยสิน เทากัน  รองลงมา
ความปลอดภยัในขณะฝกซอมกอลฟ  (เชน ความหางระหวางซอมฝกซอมมีความหางพอ)    

 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการ ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก
ท่ีสุด  2  ลําดับแรก คือ มีระบบระบายอากาศท่ีดี ไมอึดอัด   รองลงมามีความปลอดภยัในทรัพยสิน
 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดใน
ระดับมาก 2  ลําดับแรก คือ ความปลอดภยัในขณะฝกซอมกอลฟ (เชน ความหางระหวางซอม
ฝกซอมมีความหางพอ)  รองลงมาความสะอาดของสนามฝกซอมกอลฟ (เชน หองน้าํ, ทางเดิน, 
เกาอ้ีสําหรับนัง่พักสะอาด)    

 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพเจาของกิจการ/นักธุรกิจ ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดใน
ระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ ความปลอดภัยในขณะฝกซอมกอลฟ (เชน ความหางระหวางซอม
ฝกซอมมีความหางพอ) และความสะอาดของสนามฝกซอมกอลฟ (เชน หองน้ํา  ทางเดิน เกาอ้ี
สําหรับนั่งพักสะอาด) เทากัน  รองลงมามีระบบระบายอากาศท่ีดี ไมอึดอัด   

 ผูตอบแบบสอบถามพนักงานบริษัทเอกชน ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับ
มาก 2 ลําดับแรก คือ ความปลอดภัยในขณะฝกซอมกอลฟ (เชน ความหางระหวางซอมฝกซอมมี
ความหางพอ)  รองลงมาความสะอาดของสนามฝกซอมกอลฟ (เชน หองน้ํา ทางเดิน เกาอ้ีสําหรับ
นั่งพักสะอาด)   

  ผูตอบแบบสอบถามอาชีพอิสระ ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับ
แรก คือ ความปลอดภัยในขณะฝกซอมกอลฟ (เชน ความหางระหวางซอมฝกซอมมีความหางพอ) 
รองลงมา มีความปลอดภัยในทรัพยสิน   
 ปจจัยดานกระบวนการ  ผูตอบแบบสอบถามอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ใหระดับท่ีมี
ผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ มีการแจงขาวสารการใหบริการกับลูกคาท่ีรวดเร็ว 
ชัดเจน (เชน วันหยุดใหบริการ เวลาการเก็บลูกกอลฟ) รองลงมามีการคิดคาบริการ/ชําระเงินท่ี
ถูกตอง  
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 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการ  ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก   2  
ลําดับแรก คือ มีความรวดเร็วในการซ้ือลูกกอลฟ และมีความรวดเร็วในการเก็บลูกกอลฟ เทากัน 
รองลงมามีความรวดเร็วในการชําระเงิน และมีการคิดคาบริการ/ชําระเงินท่ีถูกตอง 

 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉลี่ยสูงสุดใน
ระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ มีความรวดเร็วในการซ้ือลูกกอลฟ  รองลงมามีการคิดคาบริการ/ชําระ
เงินท่ีถูกตอง และมีความรวดเร็วในการเก็บลูกกอลฟ เทากัน   

 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพเจาของกิจการ/นักธุรกิจ ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดใน
ระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ มีความรวดเร็วในการเก็บลูกกอลฟ  รองลงมามีความรวดเร็วในการซ้ือ
ลูกกอลฟ และมีความรวดเร็วในการชําระเงิน เทากัน  และมีการคิดคาบริการ/ชําระเงินท่ีถูกตอง  

 ผูตอบแบบสอบถามพนักงานบริษัทเอกชน ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับ
มาก 2  ลําดับแรก คือ มีความรวดเร็วในการเก็บลูกกอลฟ  รองลงมามีความรวดเร็วในการซ้ือลูก
กอลฟ  

  ผูตอบแบบสอบถามอาชีพอิสระ ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดบัมาก 2 ลําดับ
แรก คือ มีความรวดเร็วในการเก็บลูกกอลฟ  รองลงมามีความรวดเร็วในการซ้ือลูกกอลฟ  
 

  
   



ตารางที่ 58 แสดงสรุปขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชสนามฝกซอมกอลฟในจังหวัดลําปาง  ลําดับแรก จําแนกตาม
อาชีพ 
 
ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ 

อาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ เจาของกิจการ/นัก
ธุรกิจ พนักงานบริษัทเอกชน อาชีพอิสระ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ความเหมือนจริงของ
สนามฝกซอมกอลฟ 
(เชน ทํากรีน บอทราย 
น้ําในสนาม)  
 
                  (3.75: มาก) 

คุ ณ ภ า พ ลู ก ก อ ล ฟ 
(ใหม,เกา) และ ความ
ยาวของสนามฝกซอม
กอลฟ (350 หลา, 300 
หลา, 250 หลา) เทากัน  
                  (4.43: มาก) 

ความยาวของสนาม
ฝ กซ อมกอลฟ  ( 350 
หลา 300 หลา 250 
หลา) 
 

(4.16: มาก) 

คุ ณ ภ า พ ลู ก ก อ ล ฟ 
(ใหม เกา)              

 
 
 

(4.19: มาก) 

คุณภาพลูกกอลฟ (ใหม 
เกา)           

 
 
 

  (4.30: มาก) 

ความยาวของสนาม
ฝกซ อมกอลฟ  ( 350 
หลา 300 หลา 250 
หลา) 
                   

(4.40: มาก) 

ปจจัยดานราคา 

กํ า หนดร าค าข า ยที่
ชัดเจนและรับชําระเงิน
ดวยบัตรเครดิต เทากัน 
                 (3.50: มาก) 

กํ า หนดร า ค า ข า ย ที่
ชัดเจน          
                  

 (3.86: มาก) 

ราคาลูกกอลฟตอถาด 
                  
 

(4.16: มาก) 

ราคาลูกกอลฟตอถาด 
                
 

  (3.92: มาก) 

ราคาลูกกอลฟตอถาด  
                   
 

(3.80: มาก) 

ราคาลูกกอลฟตอถาด 
   
 

 (4.40: มาก) 

ปจจัยดานสถานที่/
ชองทางจัดจําหนาย 

มี ก า ร ค ม น า ค ม ที่
สะดวก(รถไมติด)     

(4.00: มาก) 

มี ก า ร ค ม น า ค ม ที่
สะดวก(รถไมติด)     

(4.29: มาก) 

ที่ ตั้ ง ส น า ม ฝ ก ซ อ ม
กอลฟใกลที่พักอาศัย 
                  (4.13: มาก) 

มี ก า ร ค ม น า ค ม ที่
สะดวก(รถไมติด)     

(4.19: มาก) 

มี ก า ร ค ม น า ค ม ที่
สะดวก(รถไมติด)     

(3.94: มาก) 

ที่ ตั้ ง สน ามฝ ก ซ อ ม
กอลฟใกลที่พักอาศัย      

(4.60: มากที่สุด) 
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ตารางที่ 58 (ตอ) แสดงสรุปขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชสนามฝกซอมกอลฟในจังหวัดลําปาง ลําดับแรกจําแนก
ตามอาชีพ 
 

ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ 

อาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ เจาของกิจการ/นัก
ธุรกิจ พนักงานบริษัทเอกชน อาชีพอิสระ 

ปจจัยดานสงเสริม
การตลาด 

การใหสวนลดเมื่อซื้อ
ลูกกอลฟเปนชุด (เชน 
ซื้อ 5 ถาด/100 บาท) 
และการใหส วนลด
ตามเวลา  ( เชน  ราคา
ชวง เช า ถูกกว าราคา
ชวงเย็น)  
                  (3.75: มาก) 

กํ า หนดร า ค า ข า ย ที่
ชัดเจน การใหสวนลด
เมื่อซื้อลูกกอลฟเปน
ชุด (เชน ซื้อ 5 ถาด/
100 บาท)          
                 
 

 (3.86: มาก) 

การ ให ส วนลดตาม
เวลา (เชน ราคาชวงเชา
ถูกกวาราคาชวงเย็น)  

   
 
 
 

(3.77: มาก) 

การใหส วนลดตาม
เวลา (เชน ราคาชวงเชา
ถูกกวาราคาชวงเย็น)  
       
 
 
 

(3.62: มาก) 

การใหสวนลดตามเวลา 
(เชน ราคาชวงเชาถูก
กวาราคาชวงเย็น) 
                  
 
 
 

 (3.59: มาก) 

มี คู ป อ งส ว นลด ลู ก
กอลฟ          

  
 
 
 
 

(4.20: มาก) 

ปจจัยดานบุคลากร 

พ นั ก ง า น มี ค ว า ม
นาเชื่อถือ      
 

(3.88: มาก) 

พ นั ก ง า น สุ ภ า พ /
อัธยาศัยดี/มีมารยาท/
ซื่อสัตย 
                 (3.93: มาก) 

พ นั ก ง า น มี ค ว า ม รู
ขั้นตอนการใหบริการ/
ใหบริการอยางรวดเร็ว 
                 (3.97: มาก) 

พ นั ก ง า น สุ ภ า พ /
อัธยาศัยดี/มีมารยาท/
ซื่อสัตย 
                  (3.92: มาก) 

พ นั ก ง า น สุ ภ า พ /
อัธยาศัยดี/มีมารยาท/
ซื่อสัตย 

       (3.85: มาก) 

พ นั ก ง า น สุ ภ า พ /
อัธยาศัยดี/มีมารยาท/
ซื่อสัตย 
                  (4.40: มาก) 

ปจจัยลักษณะทาง
กายภาพ 

ความสะอาดของสนาม
ฝกซอมกอลฟ  ( เชน 
หองน้ํา ทางเดิน เกาอี้
สําหรับนั่งพักสะอาด) 
และมีความปลอดภัย
ในทรัพยสิน เทากัน 
             
 
 

(3.88: มาก) 

มีระบบระบายอากาศที่
ดี ไมอึดอัด     
 
 
 
 
 
 
 

 (4.50: มากที่สุด) 

ความปลอดภัยในขณะ
ฝกซอมกอลฟ  ( เชน 
ความหางระหวางซอม
ฝกซอมมีความหางพอ) 
                  
 
 
 
 

 (4.26: มาก) 

ความปลอดภัยในขณะ
ฝกซอมกอลฟ  ( เชน 
ความหางระหวางซอม
ฝกซอมมีความหางพอ) 
และความสะอาดของ
สนามฝกซอมกอลฟ 
(เชน หองน้ํา ทางเดิน 
เ ก า อี้ สํ า ห รั บ นั่ ง พั ก
สะอาด)       

 (4.31: มาก) 

ความปลอดภัยในขณะ
ฝกซอมกอลฟ  ( เชน 
ความหางระหวางซอม
ฝกซอมมีความหางพอ) 
                          
 
 
 
 

(4.24: มาก) 

ความปลอดภัยในขณะ
ฝกซอมกอลฟ  ( เชน 
ความหางระหวางซอม
ฝกซอมมีความหางพอ) 
                   
 
 
 
 

(4.43: มาก) 
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ตารางที่ 58 (ตอ) แสดงสรุปขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชสนามฝกซอมกอลฟในจังหวัดลําปาง ลําดับแรกจําแนก
ตามอาชีพ 
 

ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ 

อาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ 
เจาของกิจการ/นัก

ธุรกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน อาชีพอิสระ 

ปจจัยดานกระบวนการ 

มีการแจงขาวสารการ
ใหบริการกับลูกคาที่
รวดเร็ว ชัดเจน (เชน 
วันหยุดใหบริการ เวลา
การเก็บลูกกอลฟ) 
                 (4.13: มาก) 

มีความรวดเร็วในการ
ซื้ อ ลู กกอลฟ  และมี
ความรวดเร็วในการ
เก็บลูกกอลฟ เทากัน  
                

   (4.21: มาก) 

มีความรวดเร็วในการ
ซื้อลูกกอลฟ      
 
 
 

(4.06: มาก) 

มีความรวดเร็วในการ
เก็บลูกกอลฟ  
                   
 
 

(4.12: มาก) 

มีความรวดเร็วในการ
เก็บลูกกอลฟ  
                 
 
 

 (4.12: มาก) 

คือ มีความรวดเร็วใน
การเก็บลูกกอลฟ 
                   
 
 

(4.43: มาก) 
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 4.3 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชสนาม
ฝกซอมกอลฟในจังหวัดลําปาง จําแนกตามรายไดตอเดือน 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ  ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน 10,000 บาท หรือ
ตํ่ากวา ใหระดบัท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดบัแรก คือ ความยาวของสนามฝกซอม
กอลฟ (350 หลา, 300 หลา, 250 หลา)  รองลงมาคุณภาพลูกกอลฟ (ใหม-เกา)  

 ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ คุณภาพลูกกอลฟ (ใหม,เกา) รองลงมาความยาวของสนาม
ฝกซอมกอลฟ (350 หลา, 300 หลา, 250 หลา)   

 ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ คุณภาพลูกกอลฟ (ใหม,เกา)   รองลงมาความยาวของสนาม
ฝกซอมกอลฟ (350 หลา, 300 หลา, 250 หลา)   

 ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน 30,001-40,000 บาท ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก 2  ลําดับแรก คือ คุณภาพลูกกอลฟ (ใหม,เกา)  รองลงมาความยาวของสนาม
ฝกซอมกอลฟ (350 หลา, 300 หลา, 250 หลา)   

 ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน มากกวา 40,000 บาท ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก 2  ลําดับแรก คือ ความยาวของสนามฝกซอมกอลฟ (350 หลา, 300 หลา, 250 
หลา) รองลงมาปริมาณชองฝกซอมกอลฟ (มาก,นอย)   
 ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน 10,000 บาท หรือตํ่ากวา ให
ระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2  ลําดับแรก คือ กําหนดราคาขายท่ีชัดเจน รองลงมาราคา
ลูกกอลฟตอถาด   

 ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก 2  ลําดับแรก คือ ราคาลูกกอลฟตอถาด รองลงมากําหนดราคาขายท่ีชัดเจน
 ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก 2  ลําดับแรก คือ ราคาลูกกอลฟตอถาด รองลงมากําหนดราคาขายท่ีชัดเจน
 ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน 30,001-40,000 บาท ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก 2  ลําดับแรก คือ ราคาลูกกอลฟตอถาด รองลงมากําหนดราคาขายท่ีชัดเจน
 ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือนมากกวา 40,000 บาท ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ ราคาลูกกอลฟตอถาด รองลงมากําหนดราคาขายท่ีชัดเจน  
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 ปจจัยดานสถานท่ี/ชองทางจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดอืน 10,000 
บาท หรือตํ่ากวา ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือมีการคมนาคมท่ี
สะดวก(รถไมติด) รองลงมา เวลาเปด-ปด สนามฝกซอมกอลฟ  

 ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก 2  ลําดับแรก คือ มีการคมนาคมท่ีสะดวก(รถไมติด)  รองลงมาเวลาเปด-ปด 
สนามฝกซอมกอลฟ 

 ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ สถานท่ีจอดรถสะดวก และมีการคมนาคมท่ีสะดวก(รถไมติด) 
เทากัน  รองลงมา เวลาเปด-ปด สนามฝกซอมกอลฟ  

 ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน 30,001-40,000 บาท ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือท่ีต้ังสนามฝกซอมกอลฟใกลท่ีพักอาศัย  รองลงมามีการ
คมนาคมท่ีสะดวก(รถไมติด) 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน 10,000 บาท 
หรือตํ่ากวา ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือการโฆษณาผานปาย
โฆษณา รองลงมาการใหสวนลดตามเวลา (เชน ราคาชวงเชาถูกกวาราคาชวงเย็น)  

 ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ การใหสวนลดตามเวลา (เชน ราคาชวงเชาถูกกวาราคาชวงเย็น) 
รองลงมา การใหสวนลดเม่ือซ้ือลูกกอลฟเปนชุด (เชน ซ้ือ 5 ถาด/100 บาท)  

 ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ การใหสวนลดเม่ือซ้ือลูกกอลฟเปนชุด (เชน ซ้ือ 5 ถาด/100 
บาท) รองลงมา การใหสวนลดตามเวลา (เชน ราคาชวงเชาถูกกวาราคาชวงเย็น)  

 ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน 30,001-40,000 บาท ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ การใหสวนลดเม่ือซ้ือลูกกอลฟเปนชุด (เชน ซ้ือ 5 ถาด/100 
บาท) และการใหสวนลดตามเวลา (เชน ราคาชวงเชาถูกกวาราคาชวงเย็น) เทากัน   รองลงมามีคูปอง
สวนลดลูกกอลฟ  

 ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือนมากกวา 40,000 บาท ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ การใหสวนลดตามเวลา (เชน ราคาชวงเชาถูกกวาราคาชวงเย็น) 
เทากัน รองลงมา การใหสวนลดเม่ือซ้ือลูกกอลฟเปนชุด (เชน ซ้ือ 5 ถาด/100 บาท) 
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 ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน 10,000 บาท หรือตํ่ากวา ให
ระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ พนักงานสุภาพ/อัธยาศัยด/ีมีมารยาท/
ซ่ือสัตย รองลงมาพนักงานมีความนาเช่ือถือ  

 ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ พนักงานสุภาพ/อัธยาศัยดี/มีมารยาท/ซ่ือสัตย รองลงมา
พนักงานมีความรูข้ันตอนการใหบริการ/ใหบริการอยางรวดเร็ว  

 ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ พนักงานมีความรูข้ันตอนการใหบริการ/ใหบริการอยางรวดเร็ว 
รองลงมาพนักงานสุภาพ/อัธยาศัยดี/มีมารยาท/ซ่ือสัตย  

 ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน 30,001-40,000 บาท ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ พนักงานมีความรูข้ันตอนการใหบริการ/ใหบริการอยางรวดเร็ว 
รองลงมาพนักงานสุภาพ/อัธยาศัยด/ีมีมารยาท/ซ่ือสัตย  

 ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือนมากกวา 40,000 บาท ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ พนักงานสุภาพ/อัธยาศัยดี/มีมารยาท/ซ่ือสัตย   รองลงมา
พนักงานมีความรูข้ันตอนการใหบริการ/ใหบริการอยางรวดเร็ว  
 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ   ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน 10,000 บาท 
หรือตํ่ากวา ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ ความปลอดภัยในขณะ
ฝกซอมกอลฟ (เชน ความหางระหวางซอมฝกซอมมีความหางพอ)   รองลงมามีความปลอดภัยใน
ทรัพยสิน  

 ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท มีใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ ความปลอดภัยในขณะฝกซอมกอลฟ (เชน ความหางระหวาง
ซอมฝกซอมมีความหางพอ)  รองลงมาความสะอาดของสนามฝกซอมกอลฟ (เชน หองน้ํา, ทางเดิน, 
เกาอ้ีสําหรับนั่งพักสะอาด) 

 ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก 2ลําดับแรก คือ มีระบบการระบายอากาศท่ีดี ไมอึดอัด   รองลงมาความ
ปลอดภัยในขณะฝกซอมกอลฟ (เชน ความหางระหวางซอมฝกซอมมีความหางพอ)  

 ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน 30,001-40,000 บาท ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ ความปลอดภัยในขณะฝกซอมกอลฟ (เชน ความหางระหวาง
ซอมฝกซอมมีความหางพอ)  รองลงมาความสะอาดของสนามฝกซอมกอลฟ (เชน หองน้ํา, ทางเดิน, 
เกาอ้ีสําหรับนั่งพักสะอาด)  
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 ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือนมากกวา 40,000 บาท ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ ความสะอาดของสนามฝกซอมกอลฟ (เชน หองน้ํา, ทางเดิน, 
เกาอ้ีสําหรับนั่งพักสะอาด)  รองลงมาความปลอดภัยในขณะฝกซอมกอลฟ (เชน ความหางระหวาง
ซอมฝกซอมมีความหางพอ)  
 ปจจัยดานกระบวนการ   ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน 10,000 บาท หรือตํ่ากวา 
ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ มีการแจงขาวสารการใหบริการกับ
ลูกคาท่ีรวดเร็ว ชัดเจน (เชน วันหยุดใหบริการ, เวลาการเก็บลูกกอลฟ)   รองลงมามีการคิด
คาบริการ/ชําระเงินท่ีถูกตอง   

 ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ มีความรวดเร็วในการเก็บลูกกอลฟ รองลงมามีความรวดเร็วใน
การซ้ือลูกกอลฟ  

 ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ มีความรวดเร็วในการเก็บลูกกอลฟ   รองลงมามีความรวดเร็ว
ในการซ้ือลูกกอลฟ  

 ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน 30,001-40,000 บาท ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ มีความรวดเร็วในการเก็บลูกกอลฟ  รองลงมา มีความรวดเร็ว
ในการชําระเงิน  

 ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือนมากกวา 40,000 บาท ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก2 ลําดับแรก คือ มีความรวดเร็วในการเก็บลูกกอลฟ รองลงมามีความรวดเร็วใน
การชําระเงิน และมีความรวดเร็วในการซ้ือลูกกอลฟเทากัน  
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ตารางที่ 59 แสดงสรุปขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชสนามฝกซอมกอลฟในจังหวัดลําปาง ลําดบัแรก จําแนกตาม
รายไดตอเดือน 
 

ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ 

รายไดตอเดือน 
10,000 บาท หรือต่ํากวา 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท 30,001-40,000 บาท มากกวา 40,000 บาท 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ/
บริการ 

ความยาวของสนามฝกซอม
กอลฟ (350 หลา, 300 หลา, 
250 หลา)         (4.17: มาก) 

คุณภาพลูกกอลฟ  (ใหม
,เกา)  
                         (4.36: มาก) 

คุณภาพลูกกอลฟ  (ใหม
,เกา) 
                         (4.48: มาก) 

คุณภาพลูกกอลฟ  (ใหม
,เกา) 
                    (4.27: มาก) 

ความยาวของสนามฝกซอม
กอลฟ (350 หลา, 300 หลา, 
250 หลา)        (4.09: มาก) 

ปจจัยดานราคา กําหนดราคาขายที่ชัดเจน 
                         (3.78: มาก) 

ราคาลูกกอลฟตอถาด 
                         (3.96: มาก) 

ราคาลูกกอลฟตอถาด  
                         (3.97: มาก) 

ราคาลูกกอลฟตอถาด 
                         (3.88: มาก) 

ราคาลูกกอลฟตอถาด  
                         (3.87: มาก) 

ปจจัยดานสถานที่/ชองทาง
จัดจําหนาย 

มีการคมนาคมที่สะดวก(รถ
ไมติด)         
 

 (4.08: มาก) 

มีการคมนาคมที่สะดวก(รถ
ไมติด) (คาเฉลี่ย 4.04) เวลา
เป ด -ป ด  สนามฝ กซ อม
กอลฟ              (3.71: มาก) 

สถานที่จอดรถสะดวก และ
มีการคมนาคมที่สะดวก(รถ
ไมติด) เทากัน   

  (4.14: มาก) 

ที่ ตั้งสนามฝกซอมกอลฟ
ใกลที่พักอาศัย           

 
(4.08: มาก) 

มีการคมนาคมที่สะดวก(รถ
ไมติด)               

   
(4.07: มาก) 

ดานสงเสริมการตลาด 

ก า ร โ ฆ ษ ณ า ผ า น ป า ย
โฆษณา  
 
 
 
 
                         (3.83: มาก) 

การใหสวนลดตามเวลา 
(เชน ราคาชวงเชาถูกกวา
ราคาชวงเย็น)                     

 
 
 

(3.57: มาก) 

การใหสวนลดเมื่อซื้อลูก
กอลฟเปนชุด (เชน ซื้อ 5 
ถาด/100 บาท)    

   
 
 

(3.90: มาก) 

การใหสวนลดเมื่อซื้อลูก
กอลฟเปนชุด (เชน ซื้อ 5 
ถาด/100 บาท) และการให
ส วนลดตาม เวลา  ( เ ช น 
ราคาชวงเชาถูกกวาราคา
ชวงเย็น) เทากัน                

(3.62: มาก) 

การใหสวนลดตามเวลา 
(เชน ราคาชวงเชาถูกกวา
ราคาชวงเย็น) เทากัน         

 
 
 

(3.60: มาก)   
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ตารางที่ 59  (ตอ) แสดงสรุปขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชสนามฝกซอมกอลฟในจังหวดัลําปาง ลําดับแรก จําแนก
ตามรายไดตอเดือน 
 

ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ 

รายไดตอเดือน 
10,000 บาท หรือต่ํากวา 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท 30,001-40,000 บาท มากกวา 40,000 บาท 

ปจจัยดานบุคลากร 

พนักงานสุภาพ/อัธยาศัยดี/
มีมารยาท/ซื่อสัตย  
 
                         (4.00: มาก) 

พนักงานสุภาพ/อัธยาศัยดี/
มีมารยาท/ซื่อสัตย   
                         

(4.00: มาก) 

พนักงานมีความรูขั้นตอน
การใหบริการ/ใหบริการ
อยางรวดเร็ว         

(3.97: มาก) 

พนักงานมีความรูขั้นตอน
การใหบริการ/ใหบริการ
อยางรวดเร็ว       

 (3.85: มาก) 

พนักงานสุภาพ/อัธยาศัยดี/
มีมารยาท/ซื่อสัตย  
                          

(3.87: มาก) 

ปจจัยดานลักษณะทาง
กายภาพ 

ความปลอดภัยในขณะ
ฝกซอมกอลฟ (เชน ความ
หางระหวางซอมฝกซอมมี
ความหางพอ)       

(4.25: มาก) 

ความปลอดภัยในขณะ
ฝกซอมกอลฟ (เชน ความ
หางระหวางซอมฝกซอมมี
ความหางพอ)       

(4.43: มาก) 

มีระบบการระบายอากาศที่
ดี ไมอึดอัด              
 
 

(4.41: มาก) 

ความปลอดภัยในขณะ
ฝกซอมกอลฟ (เชน ความ
หางระหวางซอมฝกซอมมี
ความหางพอ)       

(4.31: มาก) 

ความสะอาดของสนาม
ฝกซอมกอลฟ (เชน หองน้ํา
, ทางเดิน, เกาอี้สําหรับนั่ง
พักสะอาด)              

 (4.20: มาก) 

ปจจัยดานกระบวนการ 

มีการแจงขาวสารการ
ใหบริการกับลูกคาที่
รวดเร็ว ชัดเจน (เชน 
วันหยุดใหบริการ, เวลาการ
เก็บลูกกอลฟ)               

(4.08: มาก) 

มีความรวดเร็วในการเก็บ
ลูกกอลฟ               
 
 
 

  (4.25: มาก) 

มีความรวดเร็วในการเก็บ
ลูกกอลฟ                 
 
 
 

(4.14: มาก) 

มีความรวดเร็วในการเก็บ
ลูกกอลฟ                 
 
 
 

(4.08: มาก) 

มีความรวดเร็วในการเก็บ
ลูกกอลฟ                 
 
 
 

(4.05: มาก) 
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4.3 ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชสนามฝกซอม
กอลฟในจังหวัดลําปาง จําแนกตามสนามฝกซอมกอลฟ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ ผูตอบแบบสอบถามทุกสนามกอลฟ ผูตอบแบบสอบถามท่ี
ใชบริการสนามกอลฟเขลางคนคร ใหระดบัท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดบัแรก คือ
คุณภาพลูกกอลฟ (ใหม,เกา)รองลงมาความยาวของสนามฝกซอมกอลฟ (350 หลา, 300 หลา, 250 หลา)  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการสนามบานดง ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับ
มาก 2  ลําดับแรก คือคุณภาพลูกกอลฟ (ใหม,เกา)  และความยาวของสนามฝกซอมกอลฟ (350 หลา, 
300 หลา, 250 หลา) เทากนั รองลงมา ปริมาณชองฝกซอมกอลฟ (มาก,นอย)  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการสนามนกวทิานสปอรตคลับ และอ่ืนๆ ใหระดับท่ีมีผล  
มีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือความยาวของสนามฝกซอมกอลฟ (350 หลา, 300 หลา,  
250 หลา)   รองลงมา คุณภาพลูกกอลฟ (ใหม,เกา)    

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการทุกสนามกอลฟ ใหระดบัท่ีมีผลมี 
คาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2  ลําดับแรก คือ ราคาลูกกอลฟตอถาด  รองลงมา กําหนดราคาขายท่ี 
ชัดเจน  

ปจจัยดานสถานท่ี/ชองทางจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการสนามกอลฟ 
เขลางคนคร  ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ มีการคมนาคมท่ีสะดวก
(รถไมติด) รองลงมา สถานท่ีจอดรถสะดวก และเวลาเปด-ปด สนามฝกซอมกอลฟ เทากัน  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการสนามกอลฟบานดง  ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุด
ในระดบัมาก 2 ลําดับแรก คือ มีการคมนาคมท่ีสะดวก(รถไมติด) รองลงมา เวลาเปด-ปด สนาม
ฝกซอมกอลฟ   
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการสนามกอลฟนกวิทานสปอรตคลับ ใหระดับท่ีมีผลมี
คาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ มีการคมนาคมท่ีสะดวก(รถไมติด) รองลงมาท่ีต้ังสนาม
ฝกซอมกอลฟใกลท่ีพักอาศัย  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการสนามกอลฟอ่ืนๆ ใหระดบัท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดใน
ระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ มีการคมนาคมท่ีสะดวก(รถไมติด) รองลงมา เวลาเปด-ปด สนาม
ฝกซอมกอลฟ  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการสนามกอลฟ เขลางค
นคร  บานดง  และอ่ืนๆใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือการใหสวนลด
ตามเวลา (เชน ราคาชวงเชาถูกกวาราคาชวงเย็น)  รองลงมา การใหสวนลดเม่ือซ้ือลูกกอลฟเปนชุด 
(เชน ซ้ือ 5 ถาด/100 บาท)  
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการนกวิทานสปอรตคลับ  ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ การใหสวนลดเมื่อซ้ือลูกกอลฟเปนชุด (เชน ซ้ือ 5 ถาด/100 
บาท) รองลงมา การใหสวนลดตามเวลา (เชน ราคาชวงเชาถูกกวาราคาชวงเย็น)  

ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการสนามกอลฟ เขลางคนคร  บานดง 
และอ่ืนๆ  ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือพนักงานสุภาพ/อัธยาศัยด/ีมี
มารยาท/ซ่ือสัตย   รองลงมา พนักงานมีความนาเช่ือถือ  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการสนามกอลฟนกวิทานสปอรตคลับ ใหระดับท่ีมีผลมี
คาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ พนักงานสุภาพ/อัธยาศัยด/ีมีมารยาท/ซ่ือสัตย   
รองลงมาพนักงานมีความรูข้ันตอนการใหบริการ/ใหบริการอยางรวดเร็ว   

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการสนามกอลฟ เขลางค
นคร  ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ ความปลอดภัยในขณะฝกซอม
กอลฟ (เชน ความหางระหวางซอมฝกซอมมีความหางพอ)  รองลงมา ความสะอาดของสนาม
ฝกซอมกอลฟ (เชน หองน้ํา, ทางเดิน, เกาอ้ีสําหรับนั่งพักสะอาด)  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการสนามกอลฟ บานดงใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุด
ในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือความสะอาดของสนามฝกซอมกอลฟ (เชน หองน้ํา, ทางเดิน, เกาอ้ี
สําหรับนั่งพักสะอาด) รองลงมา มีความปลอดภัยในทรัพยสิน  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการสนามกอลฟนกวิทานสปอรตคลับ ใหระดับท่ีมีผลมี
คาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ ความปลอดภัยในขณะฝกซอมกอลฟ (เชน ความหาง
ระหวางซอมฝกซอมมีความหางพอ) รองลงมา ความสะอาดของสนามฝกซอมกอลฟ (เชน หองน้ํา, 
ทางเดิน, เกาอ้ีสําหรับนั่งพักสะอาด)   
 ผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการสนามกอลฟอ่ืนๆ  ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดใน
ระดับมาก 2  ลําดับแรก คือ ความปลอดภัยในขณะฝกซอมกอลฟ (เชน ความหางระหวางซอม
ฝกซอมมีความหางพอ) รองลงมาความสะอาดของสนามฝกซอมกอลฟ (เชน หองน้ํา, ทางเดิน, 
เกาอ้ีสําหรับนั่งพักสะอาด)  

ปจจัยดานกระบวนการ  ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการสนามกอลฟ เขลางคนคร  ให
ระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือมีความรวดเร็วในการเก็บลูกกอลฟ   
รองลงมา มีความรวดเร็วในการซ้ือลูกกอลฟ   

ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการสนามกอลฟ บานดง ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับ
มาก 2 ลําดับแรก คือมีความรวดเร็วในการเก็บลูกกอลฟ  รองลงมา มีการคิดคาบริการ/ชําระเงินท่ี
ถูกตอง  
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการสนามกอลฟนกวิทานสปอรตคลับ และอ่ืนๆ ใหระดับท่ีมีผล 
มีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือมีความรวดเร็วในการเก็บลูกกอลฟ รองลงมา 
มีความรวดเร็วในการซ้ือลูกกอลฟ  
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ตารางที่ 60 แสดงสรุปขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชสนามฝกซอมกอลฟในจังหวัดลําปาง ลําดบัแรกจําแนกตาม
สนามฝกซอมกอลฟ 

ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ 

อายุ 
เขลางคนคร บานดง กนกวิมานสปอรตคลับ อื่นๆ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ/
บริการ 

คุณภาพลูกกอลฟ (ใหม เกา)            
 (4.20: มาก) 

คุณภาพลูกกอลฟ (ใหม,เกา) 
                           

(4.13: มาก)  

คุณภาพลูกกอลฟ (ใหม,เกา) 
                         

   (4.13: มาก) 

คุณภาพลูกกอลฟ (ใหม,เกา) 
                             

(4.02: มาก) 
ปจจัยดานราคา ราคาลูกกอลฟตอถาด 

                                                   
 (3.84: มาก) 

ราคาลูกกอลฟตอถาด 
                         

   (3.89: มาก) 

ราคาลูกกอลฟตอถาด 
                           

 (3.95: มาก) 

ราคาลูกกอลฟตอถาด  
                            

(3.89: มาก) 
ปจจัยดานสถานที่/ชองทาง
จัดจําหนาย 

มีการคมนาคมที่สะดวก(รถไมติด)     
  (4.07: มาก) 

มีการคมนาคมที่สะดวก (รถไมติด)    
 (4.11: มาก) 

มีการคมนาคมที่สะดวก (รถไมติด)    
(3.96: มาก) 

มีการคมนาคมที่สะดวก (รถไมติด)    
  (3.98: มาก) 

ปจจัยดานสงเสริม
การตลาด 

การใหสวนลดตามเวลา (เชน ราคา
ชวงเชาถูกกวาราคาชวงเย็น)               

(3.67: มาก) 

การใหสวนลดตามเวลา (เชน ราคา
ชวงเชาถูกกวาราคาชวงเย็น)               

(3.68: มาก) 

การใหสวนลดเมื่อซื้อลูกกอลฟเปน
ชุด (เชน ซื้อ 5 ถาด/100 บาท)            

(3.65: มาก) 

การใหสวนลดตามเวลา (เชน ราคา
ชวงเชาถูกกวาราคาชวงเย็น)               

(3.58: มาก) 
ปจจัยดานบุคลากร พนักง านสุ ภ าพ /อั ธ ย าศั ย ดี /มี

มารยาท/ซื่อสัตย                          
(3.92: มาก) 

พนักง านสุ ภ าพ /อั ธ ย าศั ย ดี /มี
มารยาท/ซื่อสัตย  

(4.01: มาก) 

พนักง านสุ ภ าพ /อั ธ ย าศั ย ดี /มี
มารยาท/ซื่อสัตย  

                           (3.83: มาก) 

พนักงานมีความ รู ขั้ นตอนการ
ใหบริการ/ใหบริการอยางรวดเร็ว      

(3.90: มาก) 
ปจจัยดานลักษณะทาง
กายภาพ 

ความปลอดภัยในขณะฝกซอม
กอลฟ (เชน ความหางระหวางซอม
ฝกซอมมีความหางพอ)       

(4.23: มาก) 

ความสะอาดของสนามฝกซอม
กอลฟ (เชน หองน้ํา ทางเดิน, เกาอี้
สําหรับนั่งพักสะอาด)             

(4.26: มาก) 

ความปลอดภัยในขณะฝกซอม
กอลฟ (เชน ความหางระหวางซอม
ฝกซอมมีความหางพอ)      

(4.23: มาก) 

ความปลอดภัยในขณะฝกซอม
กอลฟ (เชน ความหางระหวางซอม
ฝกซอมมีความหางพอ)      

(4.23: มาก) 
ปจจัยดานกระบวนการ มีความรวดเร็วในการเก็บลูกกอลฟ    

              (4.10: มาก) 
มีความรวดเร็วในการเก็บลูกกอลฟ    

(4.13: มาก) 
มีความรวดเร็วในการเก็บลูกกอลฟ    

(4.15: มาก) 
มีความรวดเร็วในการเก็บลูกกอลฟ    

 (4.10: มาก) 
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อภิปรายผล 
 การศึกษา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชสนาม
ฝกซอมกอลฟในจังหวัดลําปาง   อภิปรายผลตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการ (Services 
Marketing Mix)  (ศิริวรรณ   เสรีรัตน และคณะ, 2541) ประกอบดวย ผลิตภัณฑ/บริการ  
(Product/Services)  ราคา (Price)  สถานท่ี/ชองทางจัดจําหนาย (Place/Distribution) การสงเสริม
การตลาด  (Promotion)   บุคลากร (People)  ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)   และ
กระบวนการ (Process) 
 จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผล
ในระดับมากลําดับแรกคือ ปจจัยดานกระบวนการ   ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ          
วิเศษ สุทธิสวาง (2551) ท่ีศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสนามไดรฟกอลฟในเขต
จังหวัดนนทบุรี  ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานสวนประสมทางดานการตลาดท่ีทําใหเลือกใชบริการ
สนามไดรฟกอลฟในระดับมากลําดับแรก  ปจจัยดานผลิตภัณฑ   และไมสอดคลองกับผลการศึกษา
ของไทว บุญเฉลย (2539) ท่ีศึกษาเร่ือง ปจจัยดานการตลาดท่ีมีตอการเลือกใชสนามกอลฟของ
ผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม  ผลการศึกษาปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชสนามกอลฟ
ของผูบริโภคมากเปนอันดับแรก คือ ปจจัยดานราคา  และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของวิทู           
สรเพชญพิสัย (2546) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกใชบริการสนามฝกซอมกอลฟของผูบริโภค
ในจังหวัดเชียงใหม    ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลในระดับมากลําดับแรกคือ  ปจจัย
ดานชองทางการจัดจําหนาย 

 ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ  ผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลโดยรวมมีคาเฉล่ีย 
อยูในระดับมาก ปจจัยยอยใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ลําดับแรกคือ  คุณภาพลูกกอลฟ 
(ใหม,เกา) ความยาวของสนามฝกซอมกอลฟ (350 หลา, 300 หลา, 250 หลา) ซ่ึงผลการศึกษาไม
สอดคลองกับผลการศึกษาของ ไทว บุญเฉลย (2539) ท่ีผลการศึกษาพบวาปจจยัดานผลิตภัณฑมีผล
ตอการเลือกใชสนามกอลฟของผูบริโภคในระดับมากลําดับแรก คือ การบริการของสนามกอลฟท่ีมี
แคดดีใ้หบริการอยางมีคุณภาพใหบริการอยางสนใจ  และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ วิทู      
สรเพชญพิสัย (2546)  ท่ีผลการศึกษาพบวาปจจัยดานผลิตภัณฑผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดบัมากลําดับแรกคือ  คุณภาพของแผนหญาเทียมและมีเคร่ืองต้ังลูกกอลฟ  และไมสอดคลอง
กับผลการศึกษาของ จรุงศักดิ ์  โชติบาง (2547)  ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสนาม
กอลฟในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการใชบริการ
ในระดบัมากลําดับแรกคือ การบริการลูกคาท่ีมีคุณภาพ 
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 ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผล โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ
นอย ปจจัยยอยใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากลําดับแรกคือ ราคาลูกกอลฟตอถาด  ซ่ึง
สอดคลองกับผลการศึกษาของวิทู  สรเพชญพิสัย (2546)   ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือ ราคาลูกกอลฟตอถาด   แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
ไทว บุญเฉลย (2539) ท่ีท่ีผลการศึกษาพบวาปจจัยดานราคามีผลตอการเลือกใชสนามกอลฟของ
ผูบริโภคในระดับมากลําดับแรก คือ ราคาคาสมาชิกและคาสนามวันหยุด   และไมสอดคลองกับผล
การศึกษาของจุรงศักดิ์  โชติบาง (2547)  ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผล
ตอการใชบริการในระดับมากลําดับแรกคือ สนามกอลฟทําการสงเสริมการขายดานราคา  เชน ลด
ราคาลงในบางชวง  ราคาคาธรรมเนียมสนามกอลฟเหมาะสมกับบริการของสนาม   

 ปจจัยดานสถานท่ี/ชองทางจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลโดยรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก   ปจจัยยอยใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากลําดับแรก คือ มีการ
คมนาคมท่ีสะดวก  (รถไมติด)  สอดคลองกับผลการศึกษาของ วิทู สรเพชญพิสัย (2546) ท่ีพบวา
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือ ไดแก ความสะดวกในการเดินทาง  
และสอดคลองกับการศึกษาของจุรงศักดิ์  โชติบาง (2547)  ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม
ใหระดับท่ีมีผลในระดับมากลําดับแรกไดแก สามารถเดินทางไปไดโดยสะดวก   แตผลการศึกษาไม
สอดคลองกับผลการศึกษาของ ไทว บุญเฉลย (2539)  ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามให
ระดับท่ีมีผลตอการใชบริการในระดับมากลําดับแรกคือ  บรรยากาศในสนามและลักษณะแฟรเวย
และกรีนท่ีดีไดมาตรฐาน 

ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผล โดยรวมมีคาเฉล่ียอยู
ในระดับนอย  ปจจัยยอยใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากลําดับแรกคือ การใหสวนลดตาม
เวลา (เชน ราคาชวงเชาถูกกวาราคาชวงเย็น)  ซ่ึงผลการศึกษาไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ ไทว 
บุญเฉลย (2539)  ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการใชบริการในระดับ
มากลําดับแรกคือ การโฆษณา  การใหขาวและการประชาสัมพันธ     และไมสอดคลองกับผล
การศึกษาของวิทู  สรเพชญพิสัย (2546)   ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก
ลําดับแรกคือ ไดแก การใหสวนลดเม่ือซ้ือลูกกอลฟเปนถาด   
 ปจจัยดานบุคลากร  ผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผล โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก  ปจจัยยอยใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากลําดับแรก คือ พนักงานสุภาพ/
อัธยาศัยดี/มีมารยาท/ซ่ือสัตย   ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของจุรงศักดิ์  โชติบาง (2547)  ท่ีผล
การศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการใชบริการในระดับมากลําดับแรกคือ การ
บริการของแคดด้ี   และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของวิทู   สรเพชญพิสัย (2546) ท่ีผลการศึกษา
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พบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลในระดับมากลําดับแรกคือ พนักงานมีความรูข้ันตอนการ
ใหบริการ/ใหบริการอยางรวดเร็ว   
 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  ผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผล โดยรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก   ปจจัยยอยใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากลําดับแรก คือ ความ
ปลอดภัยในขณะฝกซอมกอลฟ (เชน ความหางระหวางซอมฝกซอมมีความหางพอ)  ซ่ึงไม
สอดคลองกับผลการศึกษาของวิทู  สรเพชญพิสัย (2546) ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือ มีระบบระบายอากาศท่ีดีไมอืดอัด 
 ปจจัยดานกระบวนการ ผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผล โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก   ปจจัยยอยใหระดับท่ีมีผล มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากลําดับแรก คือ มีความรวดเร็วในการ
เก็บลูกกอลฟ    ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ วิทู   สรเพชญพิสัย (2546) ท่ีผลการศึกษาพบวา 
ผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลในระดับมากลําดับแรกคือ  มีความรวดเร็วในการซ้ือลูกกอลฟ 
 
ขอคนพบ 
 จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใช
สนามฝกซอมกอลฟในจังหวัดลําปาง มีขอคนพบดังนี ้
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสาเหตุท่ีไปใชบริการสนามฝกซอมกอลฟ เพราะ
ฝกซอมฝมือ  โดยบริการจากสนามฝกซอมกอลฟท่ีเลือกใชมากท่ีสุดคือ ใชชองฝกซอมเพ่ือซอมตี  
และวันท่ีมาใชบริการสนามฝกซอมกอลฟ นอยท่ีสุดคือ  วันจันทร-วันพฤหัสบดี ชวงเวลา 08.00-
16.00 น. และความถ่ึในการใชบริการสนามฝกซอมกอลฟนอยคือ เดือนละคร้ัง  และการทราบ
ขอมูลสนามฝกซอมกอลฟนอย คือวิทยุ  

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ  ท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการเลือกใช
สนามฝกซอมกอลฟ  มีคาเฉล่ียในระดับมาก ปจจัยดานกระบวนการ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานสถานท่ี/ชองทางจัดจําหนาย ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ  สําหรับ
ปจจัยท่ีใหระดับท่ีมีผลในระดับนอย คือ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 

   ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ  พบวามีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการเลือกใช
สนามฝกซอมกอลฟในระดับมาก ไดแก คุณภาพลูกกอลฟ (ใหม,เกา)  ความยาวของสนามฝกซอม
กอลฟ (350 หลา, 300 หลา, 250 หลา)   ปริมาณชองฝกซอมกอลฟ (มาก,นอย)    มีกรีนสําหรับ
ซอมพัท/ชิพ คุณภาพแผนหญาเทียมสําหรับรองตี ความเหมือนจริงของสนามฝกซอมกอลฟ (เชน 
ทํากรีน, บอทราย, น้ําในสนาม) มีรานอาหาร มีรานขายอุปกรณกอลฟ   สําหรับปญหาท่ีพบมาก
ท่ีสุดคือ ลูกกอลฟหมดสภาพการใชงาน     
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เม่ือจําแนกตามเพศ พบวาในเร่ือง มีรานขายอุปกรณกอลฟ มีผลตอการตัดสินใจของ
เพศชายในระดับมาก    และเม่ือจําแนกตามอาชีพพบวา มีผลตอผูตอบแบบสอบถามอาชีพนักเรียน/
นักศึกษาโดยรวมในระดับนอย  สวนผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เจาของกิจการ/นักธุรกิจ, พนักงานบริษัทเอกชน, อาชีพอิสระ ไดแก แพทย ทนายความ  มีผล
โดยรวมในระดับมาก  และเม่ือจําแนกตามตามรายไดพบวา มีผลตอทุกรายไดโดยรวมในระดับมาก 

ปจจัยดานราคา  พบวามีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการเลือกใชสนามฝกซอม
กอลฟเกือบทุกปจจัยยอยอยูในระดับนอย   โดยปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชสนามฝกซอมกอลฟใน
ระดับมาก ไดแก  ราคาลูกกอลฟตอถาด และกําหนดราคาขายท่ีชัดเจน  สําหรับปญหาท่ีพบมากท่ีสุด
คือ ราคาลูกกอลฟตอถาดแพง   และเม่ือจําแนกตามเพศ พบวาในเร่ือง รับชําระเงินดวยบัตรเครดิต
และราคาเคร่ืองดื่มและอาหาร มีผลตอเพศหญิงในระดับมาก   เม่ือจําแนกตามอาชีพ พบวามีผลตอ
ผูตอบแบบสอบถามอาชีพนักเรียน/นักศึกษา, ขาราชการ, เจาของกิจการ/นักธุรกิจ, และพนักงาน
บริษัทเอกชน โดยรวมในระดับนอย สวนผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ และผูมี
อาชีพอิสระ ไดแก แพทย ทนายความ   มีผลโดยรวมในระดับมาก   และเม่ือจําแนกตามรายได 
พบวา มีผลตอรายไดตอเดือน10,000 บาท หรือตํ่ากวา และรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท 
โดยรวมในระดับมาก  สวนรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท รายได 30,001-40,000 บาท และ
รายไดมากกวา 40,000 บาท  โดยรวมมีผลในระดับนอย และเม่ือจําแนกตามสนามท่ีใชบริการ 
พบวามีผลตอผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการสนามกอลฟเขลางคนคร และบานดง  โดยรวมใน
ระดับนอย  สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการสนามกอลฟนกวิทานสปอรตคลับ และอ่ืนๆ 
โดยรวมมีผลในระดับมาก   

 ปจจัยดานสถานท่ี/ชองทางจัดจําหนาย  พบวามีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการ
เลือกใชสนามฝกซอมกอลฟเกือบทุกปจจัยยอยอยูในระดับมาก      ยกเวนปจจัยยอยดานท่ีต้ังสนาม
ฝกซอมกอลฟใกลท่ีทํางาน และสามารถจองเวลาทางโทรศัพทได ท่ีมีผลในระดับนอย  สําหรับ
ปญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ท่ีต้ังสนามฝกซอมกอลฟไกลท่ีพักอาศัย  และเม่ือจําแนกตามเพศ พบวามี
ผลตอเพศชายในระดับมาก  แตมีผลกับเพศหญิงในระดับนอย  และเมื่อจําแนกตามอาชีพ พบวามีผล
ตอผูตอบแบบสอบถามอาชีพนักเรียน/นักศึกษา โดยรวมในระดับนอย  สวนผูตอบแบบสอบถาม
อาชีพขาราชการ พนักรัฐวิสาหกิจ เจาของกิจการ/นักธุรกิจ พนักงานบริษัทเอกชน และผูมีอาชีพ
อิสระ ไดแก แพทย ทนายความ มีผลโดยรวมในระดับมาก  และเม่ือจําแนกตามรายไดพบวาในเร่ือง 
สามารถจองเวลาทางโทรศัพทได มีผลตอผูมีรายได30,001-40,000 บาท ในระดับมาก  ในขณะท่ี
กลุมรายไดอ่ืนท่ีเหลือมีผลในระดับนอย 
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ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวามีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการเลือกใช
สนามฝกซอมกอลฟเกือบทุกปจจัยยอยอยูในระดับนอย  โดยปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชสนาม
ฝกซอมกอลฟในระดับมาก ไดแก  การใหสวนลดเม่ือซ้ือลูกกอลฟเปนชุด (เชนซ้ือ 5 ถาด/100บาท)  
และการใหสวนลดตามเวลา (เชน ราคาชวงเชาถูกกวาราคาชวงเย็น)  สําหรับปญหาท่ีพบมากท่ีสุด
คือไมมีการใหสวนลดตามเวลา (เชน ราคาชวงเชาถูกกวาราคาชวงเย็น) และไมมีการแจกรางวัล
ขณะฝกซอมกอลฟ (เชน แจกรางวัลความแมนยํากับผูตีลงตระกรา)  และเม่ือจําแนกตามเพศ  อาชีพ 
และสนามกอลฟท่ีใชบริการ  พบวาโดยรวมมีผลในระดับนอย   และเม่ือจําแนกตามรายได พบวาใน
เร่ือง  การโฆษณาผานใบปลิว/แผนพับ  มีผลตอผูมีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท ในระดับมาก  และใน
เร่ือง มีคูปองสวนลดลูกกอลฟ มีผลตอผูมีรายได 30,001-40,000 บาท ในระดับมาก  ในขณะท่ีกลุม
รายไดอ่ืนท่ีเหลือมีผลในระดับนอย 

ปจจัยดานบุคลากร  พบวามีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการเลือกใชสนามฝกซอม
กอลฟเกือบทุกปจจัยยอยอยูในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากลําดับแรกคือ  พนักงาน
สุภาพ/อัธยาศัยดี/มีมารยาท/ซ่ือสัตย สําหรับปญหาที่พบมากท่ีสุดคือพนักงานไมเอาใจใสตอปญหา  
และเม่ือจําแนกตามเพศ พบวามีผลตอเพศชายในระดับมาก   แตมีผลกับเพศหญิงในระดับนอย และ
เม่ือจําแนกตามอาชีพ และสนามกอลฟท่ีใชบริการ พบวาโดยรวมมีผลในระดับมากเชนกัน 
เม่ือจําแนกตามรายไดพบวา ในเร่ือง พนักงานเอาใจใสตอปญหา มีผลตอผูมีรายได 10,000 บาท 
หรือตํ่ากวา- 30,001 บาท ในระดับมาก   

 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ พบวามีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการเลือกใช
สนามฝกซอมกอลฟเกือบทุกปจจัยยอยอยูในระดับมาก   โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับนอยคือ
รูปแบบการแตงกายพนักงาน มุมพักผอนหยอนใจ เชน หนังลือพิมพ  โทรทัศน และช่ือเสียงของ
สนาม  สําหรับปญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ  ไมมีมุมอานหนังสือพิมพ  หรือมุมนั่งรอผูมาใชบริการ และ
เม่ือจําแนกตามเพศ พบวามีผลตอเพศชายในระดับมาก   แตมีผลกับเพศหญิงในระดับนอย และเม่ือ
จําแนกตามอาชีพ  และสนามกอลฟท่ีใชบริการพบวาโดยรวมมีผลในระดับมาก  เม่ือจําแนกตาม
รายไดพบวา ในเร่ือง รูปแบบการแตงกายพนักงาน มีผลตอผูมีรายได10,000 บาท หรือตํ่ากวา และ
20,001-30,000 บาท ในระดับมาก และในเร่ือง บริการนํ้าด่ืมและกาแฟฟรี มีผลตอผูมีรายไดตํ่ากวา 
10,000 บาท ถึง 30,001 บาท ในระดับมาก 
 ปจจัยดานกระบวนการ   พบวามีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการเลือกใชสนาม
ฝกซอมกอลฟเกือบทุกปจจัยยอยอยูในระดับมาก    โดยปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากลําดับแรกคือ  
ปจจัยยอยดาน มีความรวดเร็วในการเก็บลูกกอลฟ สําหรับปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ  การเก็บลูก
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กอลฟลาชา และเม่ือจําแนกตามเพศ อาชีพ รายไดและทุกสนามกอลฟท่ีใชบริการ  พบวามีผลตอ
ผูตอบแบบสอบถามในระดับมาก  
 
ตารางท่ี  61 สรุประดับท่ีมีผลตอการเลือกใชสนามฝกซอมกอลฟ  จากมากไปหานอย   

ปจจัยสวนประสมการตลาด ปจจัยหลัก คาเฉลี่ย แปลผล 
ลําดับ
ท่ี 

ความปลอดภัยในขณะฝกซอมกอลฟ (เชน ความหาง
ระหวางซอมฝกซอมมีความหางพอ) ลักษณะทางกายภาพ   4.25 มาก 1 
ความสะอาดของสนามฝกซอมกอลฟ (เชน หองนํ้า, 
ทางเดิน, เกาอี้สําหรับน่ังพักสะอาด) ลักษณะทางกายภาพ   4.19 มาก 2 

 คุณภาพลูกกอลฟ (ใหม,เกา) ผลิตภัณฑ/บริการ 4.19 มาก 2 
ความยาวของสนามฝกซอมกอลฟ (350 หลา, 300 หลา, 
250 หลา) ผลิตภัณฑ/บริการ 4.15 มาก 3 

มีความปลอดภัยในทรัพยสิน ลักษณะทางกายภาพ   4.10 มาก 4 

มีความรวดเร็วในการเก็บลูกกอลฟ ดานกระบวนการ 4.10 มาก 4 

 มีระบบระบายอากาศท่ีดี ไมอึดอัด ลักษณะทางกายภาพ   4.09 มาก 5 

มีการคมนาคมท่ีสะดวก(รถไมติด) 
ดานสถานที่/

ชองทางจัดจําหนาย 4.03 มาก 6 

มีความรวดเร็วในการซื้อลูกกอลฟ ดานกระบวนการ 4.01 มาก 7 

ปริมาณชองฝกซอมกอลฟ (มาก,นอย) ผลิตภัณฑ/บริการ 3.98 มาก 8 

มีการคิดคาบริการ/ชําระเงินที่ถูกตอง ดานกระบวนการ 3.97 มาก 9 

มีความรวดเร็วในการชําระเงิน ดานกระบวนการ 3.96 มาก 10 
มีการแจงขาวสารการใหบริการกับลูกคาที่รวดเร็ว 
ชัดเจน (เชน วันหยุดใหบริการ, เวลาการเก็บลูกกอลฟ) ดานกระบวนการ 3.91 มาก 11 

พนักงานสุภาพ/อัธยาศัยดี/มีมารยาท/ซื่อสัตย ดานบุคลากร 3.90 มาก 12 

ราคาลูกกอลฟตอถาด ดานราคา 3.89 มาก 13 

สถานที่จอดรถสะดวก 
ดานสถานที่/

ชองทางจัดจําหนาย 3.88 มาก 14 

มีการจัดคิว(ลําดับมากอน-หลัง) เมื่อรอรับบริการ ดานกระบวนการ 3.86 มาก 15 

สิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ(เชนมีที่น่ังเพียงพอ) ลักษณะทางกายภาพ   3.85 มาก 16 

เวลาเปด-ปด สนามฝกซอมกอลฟ 
ดนสถานที่/ชองทาง

จัดจําหนาย 3.83 มาก 17 
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ตารางท่ี  61 (ตอ)  สรุประดับท่ีมีผลตอการเลือกใชสนามฝกซอมกอลฟ  จากมากไปหานอย   

ปจจัยสวนประสมการตลาด ปจจัยหลัก คาเฉลี่ย แปลผล 
ลําดับ
ท่ี 

พนักงานมีความรูขั้นตอนการใหบริการ/ใหบริการอยาง
รวดเร็ว 

ดานบุคลากร 3.79 มาก 19 

 มีกรีนสําหรับซอมพัท/ชิพ ดานผลิตภัณฑ/บริการ 3.76 มาก 19 

พนักงานมีความนาเช่ือถือ ดานบุคลากร 3.76 มาก 19 

คุณภาพแผนหญาเทียมสําหรับรองตี ดานผลิตภัณฑ/บริการ 3.75 มาก 20 
ความเหมือนจริงของสนามฝกซอมกอลฟ (เชน ทํากรีน
, บอทราย, นํ้าในสนาม) 

ดานผลิตภัณฑ/บริการ 3.73 มาก 21 

ที่ต้ังสนามฝกซอมกอลฟใกลที่พักอาศัย 
ดานสถานที่/ชองทาง

จัดจําหนาย 
3.69 มาก 22 

ความทันสมัยและสวยงามของสนามฝกซอมกอลฟ  
( เชน การตกแตงที่ทันสมัย) 

ลักษณะทางกายภาพ    3.68 มาก 23 

กําหนดราคาขายท่ีชัดเจน ดานราคา 3.67 มาก 24 
การใหสวนลดตามเวลา (เชน ราคาชวงเชาถูกกวาราคา
ชวงเย็น) 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

3.67 มาก 24 

การใหสวนลดเม่ือซื้อลูกกอลฟเปนชุด (เชน ซื้อ 5 ถาด/
100 บาท) 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

3.63 มาก 25 

พนักงานบริการเสมอภาค ดานบุคลากร 3.61 มาก 26 
พนักงานมีความรูเรื่องกีฬากอลฟ และเทคโนโลยี
ภายในสนามฝกกอลฟ 

ดานบุคลากร 3.59 มาก 27 

 มีรานอาหาร ดานผลิตภัณฑ/บริการ 3.57 มาก 28 

พนักงานเอาใจใสตอปญหา ดานบุคลากร 3.57 มาก 28 

พนักงานเขาใจถึงความตองการของลูกคา ดานบุคลากร 3.55 มาก 29 

บริการนํ้าด่ืมและกาแฟฟรี ลักษณะทางกายภาพ    3.53 มาก 30 

 มีรานขายอุปกรณกอลฟ ดานผลิตภัณฑ/บริการ 3.50 มาก 31 

 ราคาเครื่องด่ืม/อาหาร ดานราคา 3.46 นอย 32 

มีผูฝกสอนกอลฟ ดานผลิตภัณฑ/บริการ 3.44 นอย 33 

รูปแบบการแตงกายพนักงาน ลักษณะทางกายภาพ    3.41 นอย 34 
มีปายบอกระยะที่ถูกตองและชัดเจนตามความเปนจริง
ที่ไดแจงไว 

ดานผลิตภัณฑ/บริการ 3.40 นอย 35 
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ตารางท่ี  61  (ตอ) สรุประดับท่ีมีผลตอการเลือกใชสนามฝกซอมกอลฟ  จากมากไปหานอย   

ปจจัยสวนประสมการตลาด ปจจัยหลัก คาเฉลี่ย แปลผล 
ลําดับ
ท่ี 

มีคูปองสวนลดลูกกอลฟ 
ดานการสงเสริม

การตลาด 
3.39 นอย 36 

สามารถจองเวลาทางโทรศัพทได ดานกระบวนการ 3.38 นอย 37 

การโฆษณาผานปายโฆษณา 
ดานการสงเสริม

การตลาด 
3.34 นอย 38 

มุมพักผอนหยอนใจ เชน หนังลือพิมพ  โทรทัศน ลักษณะทางกายภาพ    3.33 นอย 39 

มีเครื่องต้ังลูกกอลฟ ดานผลิตภัณฑ 3.31 นอย 40 

การใหสวนลดพิเศษสําหรับสมาชิก 
ดานการสงเสริม

การตลาด 
3.27 นอย 41 

ช่ือเสียงของสนาม ลักษณะทางกายภาพ    3.27 นอย 41 

มีบอทรายสําหรับซอมระเบิดทราย ดานผลิตภัณฑ/บริการ 3.26 นอย 42 

รับชําระเงินดวยบัตรเครดิต ดานราคา 3.23 นอย 43 

ราคารานขายอุปกรณกอลฟ ดานราคา 3.15 นอย 44 

การโฆษณาผานใบปลิว/แผนพับ 
ดานการสงเสริม

การตลาด 
3.07 นอย 45 

การโฆษณาผานหนังสือพิมพ/นิตยสาร 
ดานการสงเสริม

การตลาด 
3.07 นอย 46 

ที่ต้ังสนามฝกซอมกอลฟใกลที่ทํางาน 
ดานสถานที่/การ

จําหนาย 
2.84 นอย 47 

การโฆษณาผาน วิทยุ 
ดานการสงเสริม

การตลาด 
2.77 นอย 48 

มีการแจกรางวัลขณะฝกซอมกอลฟ (เชน แจกรางวัล
ความแมนยํากับผูตีลงตะกรา) 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

2.71 นอย 49 

มีโรงเรียนสอนการเลนกอลฟใหแกนักกอลฟเยาวชน
และผูที่สนใจเพ่ือฝกทักษะการเลน 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

2.65 นอย 50 

การโฆษณาผาน Internet 
ดานการสงเสริม

การตลาด 
2.65 นอย 51 

มีการจับรางวัลชิงโชค 
ดานการสงเสริม

การตลาด 
2.63 นอย 52 
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ตารางท่ี 62  สรุปปญหาท่ีพบจากมากไปหานอย 
 

ปญหา ปจจัยหลัก จํานวน ลําดับ 

ท่ีต้ังสนามฝกซอมกอลฟไกลท่ีพักอาศัย 
สถานที่/ชองทางจัด
จําหนาย 143 1 

ราคาลูกกอลฟตอถาดแพง ราคา 130 2 

ลูกกอลฟหมดสภาพการใชงาน ผลิตภัณฑ/บริการ 100 3 

ที่ต้ังสนามฝกซอมกอลฟไกลที่ทํางาน 
สถานที่/ชองทางจัด
จําหนาย 91 4 

ราคาเครื่องด่ืม/อาหารแพง ราคา 74 5 
ไมมีการใหสวนลดตามเวลา (เชน ราคาชวงเชาถูกกวา
ราคาชวงเย็น) 

การสงเสริม
การตลาด 67 6 

ไมมีการแจกรางวัลขณะฝกซอมกอลฟ (เชน แจกรางวัล
ความแมนยํากับผูตีลงตระกรา) 

การสงเสริม
การตลาด 67 7 

พนักงานไมเอาใจใสตอปญหา บุคลากร 61 8 

ไมมีมุมอานหนังสือพิมพ  หรือมุมน่ังรอผูมาใชบริการ ลักษณะทางกายภาพ 56 9 

การจัดสนามไดรกอลฟไมเหมือนสนามกอลฟจริง ผลิตภัณฑ/บริการ 53 10 
สนามฝกซอมกอลฟไมสะอาด (เชนหองนํ้า  ทางเดิน  เกาอี้
สําหรับน่ังพักไมสะอาด) ลักษณะทางกายภาพ 51 11 

ไมมีการปรับปรุงกรีนสําหรับซอมพัท/ซิพ ผลิตภัณฑ/บริการ 50 12 
พนักงานไมมีความรูขั้นตอนการใหบริการ/ใหบริการอยาง
รวดเร็ว บุคลากร 50 12 

การเก็บลูกกอลฟลาชา กระบวนการ 47 13 

ไมมีการปรับปรุง บอทรายสําหรับซอมระเบิดทราย ผลิตภัณฑ/บริการ 45 14 

ปริมาณชองฝกซอมไมเพียงพอ ผลิตภัณฑ/บริการ 44 15 

ไมมีการโฆษณาผานใบปลิว/แผนพับ 
การสงเสริม
การตลาด 42 16 

ไมมีการใหสวนลดเมื่อซื้อลูกกอลฟเปนชุด (เชน ซื้อ 5 
ถาด/100 บาท) 

การสงเสริม
การตลาด 40 17 

ไมมีคูปองสวนลดลูกกอลฟ 
การสงเสริม
การตลาด 36 18 
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ตารางท่ี 62  (ตอ) สรุปปญหาท่ีพบจากมากไปหานอย 

ปญหา ปจจัยหลัก จํานวน ลําดับ 

ไมมีบริการนํ้าด่ืมและกาแฟฟรี ลักษณะทางกายภาพ 36 19 

การซื้อลูกกอลฟลาชา กระบวนการ 36 19 

ไมมีการโฆษณาผานหนังสือพิมพ/นิตยสาร 
การสงเสริม
การตลาด 34 20 

แผนหญาเทียมสําหรับรองตี  ไมมีคุณภาพ ผลิตภัณฑ/บริการ 31 21 

พนักงานแตงกายไมเปนระเบียบ บุคลากร 31 22 

ไมมีการโฆษณาผานวิทยุ 
การสงเสริม
การตลาด 28 23 

ปายบอกระยะไมถูกตองและไมชัดเจนตามความเปนจริงที่
ไดแจงไว ผลิตภัณฑ/บริการ 27 24 

ไมมีการโฆษณาผานอินเทอรเน็ต 
การสงเสริม
การตลาด 27 25 

ไมมีการจับรางวัลชิงโชค 
การสงเสริม
การตลาด 23 26 

พนักงานไมเขาใจถึงความตองการของลูกคา บุคลากร 20 27 

พนักงานไมนาเช่ือถือ บุคลากร 18 28 

ไมมีการจัดคิว (ลําดับมากอน-หลัง)  เมื่อรอรับบริการ กระบวนการ 18 28 

ความยาวของสนามไดรกอลฟสั้นไมเหมาะสม ผลิตภัณฑ/บริการ 17 29 
พนักงานไมมีความรูเรื่องกีฬากอลฟและเทคโนโลยีภายใน
สนามฝกซอมกอลฟ บุคลากร 17 29 

ไมมีการโฆษณาผาปายโฆษณา 
การสงเสริม
การตลาด 15 30 

ไมมีสวนลดพิเศษสําหรับสมาชิก 
การสงเสริม
การตลาด 15 30 

มีรานขายอุปกรณกอลฟจํานวนนอย ผลิตภัณฑ/บริการ 13 31 

เครื่องต้ังลูกกอลฟไมมีคุณภาพ ผลิตภัณฑ/บริการ 10 32 

กําหนดราคาขายไมชัดเจน ราคา 10 32 

ไมรับชําระเงินดวยบัตรเครดิต ราคา 10 32 

สภาพสนามฝกซอมกอลฟไมทันสมัย ลักษณะทางกายภาพ 10 32 
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ตารางท่ี 62  (ตอ) สรุปปญหาท่ีพบจากมากไปหานอย 
 

ปญหา ปจจัยหลัก จํานวน ลําดับ 

ผูฝกสอนกอลฟไมมี/ไมมีคุณภาพ บุคลากร 9 33 

สิ่งอํานวยความสะดวกไมเพียงพอ (เชน มีที่น่ังไมเพียงพอ) 
ลักษณะทาง
กายภาพ 9 33 

ไมมีความปลอดภัยในขณะฝกซอมกอลฟ (เชน ความหาง
ระหวางชองฝกซอมมีความหางไมพอ) 

ลักษณะทาง
กายภาพ 9 33 

พนักงานบริการไมเสมอภาค บุคลากร 7 34 

สถานที่จอดรถไมสะดวก 
สถานที่/ชองทาง
จัดจําหนาย 6 35 

การชําระเงินลาชา ราคา 6 35 
ไมมีโรงเรียนสอนการเลนกอลฟใหแกนักกอลฟเยาวชนและผู
ที่สนใจเพื่อฝกทักษะการเลนและพัฒนาบุคลิกภาพ 

ผลิตภัณฑ/
บริการ 5 36 

พนักงานไมสุภาพ/อัธยาศัยไมมี/ไมมีมารยาทและความ
ซื่อสัตย บุคลากร 5 36 

ไมสามารถจองเวลาทางโทรศัพทได 
สถานที่/ชองทาง
จัดจําหนาย 4 37 

มีรานอาหารไมเพียงพอ 
ผลิตภัณฑ/
บริการ 3 38 

ไมมีการแจงขาวสารการใหบริการกับลูกคา กระบวนการ 3 38 

ราคาอุปกรณกอลฟแพง ราคา 2 39 

ไมมีการแจงเวลาเปด-ปดสนามฝกซอมกอลฟ 
สถานที่/ชองทาง
จัดจําหนาย 2 39 

การคิดคาบริการ/ชําระเงินที่ไมถูกตอง ราคา 1 40 
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ตารางท่ี 63  แสดงระดับความสําคัญของปจจัยยอยสวนประสมการตลาดบริการ  และปญหาท่ีพบ 3 
ลําดับแรก 

ปจจัยสวนประสม
การตลาด 

ปจจัยยอย 3 ลําดับแรก ปญหา 3 ลําดบัแรก 

ดานผลิตภัณฑ -คุณภาพลูกกอลฟ (ใหม,เกา) 
-ความยาวของสนามฝกซอมกอลฟ 
(350 หลา, 300 หลา, 250 หลา) 
-ปริมาณชองฝกซอมกอลฟ (มาก,นอย) 

-ลูกกอลฟหมดสภาพการใชงาน  
-การจัดสนามไดรฟกอลฟไมเหมือน
สนามกอลฟจริง  
- ไมมีการปรับปรุงกรีนสําหรับ
ซอมพัท/ซิพ  

ดานราคา -ราคาลูกกอลฟตอถาด 
-กําหนดราคาขายท่ีชัดเจน 
-ราคาเครื่องด่ืม/อาหาร 

-ราคาลูกกอลฟตอถาดแพง 
- ราคาเครื่องด่ืม/อาหารแพง  
- กําหนดราคาขายไมชัดเจน และไมรับ
ชําระเงินดวยบัตรเครดิต 

ดานสถานท่ี/ชองทาง
จัดจําหนาย 

-มีการคมนาคมที่สะดวก(รถไมติด) 
-สถานที่จอดรถสะดวก 
-เวลาเปด-ปด สนามฝกซอมกอลฟ 

-ที่ต้ังสนามฝกซอมกอลฟไกลที่พัก
อาศัย  
-ที่ต้ังสนามฝกซอมกอลฟไกลที่ทํางาน 
- สถานที่จอดรถไมสะดวก 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

-การใหสวนลดตามเวลา (เชน ราคาชวง
เชาถูกกวาราคาชวงเย็น) 
-การใหสวนลดเม่ือซื้อลูกกอลฟเปนชุด 
(เชนซื้อ 5 ถาด/100บาท) 
-มีคูปองสวนลดลูกกอลฟ 

-ไมมีการใหสวนลดตามเวลา (เชน 
ราคาชวงเชาถูกกวาราคาชวงเย็น) และ
ไมมีการแจกรางวัลขณะฝกซอมกอลฟ 
(เชน แจกรางวัลความแมนยํากับผูตีลง
ตระกรา)  
- ไมมีการโฆษณาผานใบปลิว/แผนพับ 
-ไมมีการใหสวนลดเมื่อซื้อลูกกอลฟ
เปนชุด (เชน ซื้อ 5 ถาด/100 บาท) 

ดานบุคลากร -พนักงานสุภาพ/อัธยาศัยดี/มีมารยาท/
ซื่อสัตย 
-พนักงานมีความรูขั้นตอนการ
ใหบริการ/ใหบริการอยางรวดเร็ว 
-พนักงานมีความนาเช่ือถือ 

-พนักงานไมเอาใจใสตอปญหา  
- พนักงานไมมีความรูขั้นตอนการ
ใหบริการ/ใหบริการอยางรวดเร็ว  
-พนักงานไมเขาใจถึงความตองการของ
ลูกคา 

ดานลักษณะทาง
กายภาพ 

-ความปลอดภัยในขณะฝกซอมกอลฟ 
(เชน ความหางระหวางซอมฝกซอมมี
ความหางพอ) 
-ความสะอาดของสนามฝกซอมกอลฟ 
(เชน หองนํ้า, ทางเดิน, เกาอี้สําหรับน่ัง
พักสะอาด) 
-มีความปลอดภัยในทรัพยสิน 

-ไมมีมุมอานหนังสือพิมพ  หรือมุมน่ัง
รอผูมาใชบริการ  
-สนามฝกซอมกอลฟไมสะอาด (เชน
หองนํ้า  ทางเดิน  เกาอี้สําหรับน่ังพักไม
สะอาด)  
-ไมมีบริการนํ้าด่ืมและกาแฟฟรี 

ดานกระบวนการ -มีความรวดเร็วในการเก็บลูกกอลฟ 
-มีความรวดเร็วในการซื้อลูกกอลฟ 
-มีการคิดคาบริการ/ชําระเงินที่ถูกตอง 

-การเก็บลูกกอลฟลาชา  
-การซื้อลูกกอลฟลาชา  
- ไมมีการจัดคิว (ลําดับมากอน-หลัง)  
เมื่อรอรับบริการ 
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ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใช

สนามฝกซอมกอลฟในจังหวัดลําปาง ผูศึกษามีขอเสนอแนะโดยใหความสนใจตอ ปจจัยทุกปจจัยท่ี
มีผลตอผูบริโภค คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก  3 ลําดับแรก   และปรับปรุงแกไขปญหาท่ี
ผูใชบริการพบ ดังนี้ 

ดานผลิตภัณฑ/บริการ ผูประกอบการตองจัดซ้ือลูกกอลฟท่ีมาใหบริการท่ีมีคุณภาพ  
มีการตรวจสอบลูกกอลฟใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีอยูเสมอ รวมถึงมีการคัดลูกกอลฟท่ีหมด
สภาพการใชงานออกอยางสมํ่าเสมอ  ถาเปนไปไดควรออกแบบความยาวของสนามใหมีความยาว
สูงสุด ประมาณ 250 – 300 หลา ซ่ึงเปนระยะท่ีสามารถตีหัวไม 1 ซ่ึงเปนหัวไมท่ีตีไดไกลที่สุดได 
ตลอดจนจัดชองสําหรับการฝกซอมกอลฟใหเพียงพอตอผูมาใชบริการโดยดูจากการเขามาใชบริการ
ในอดีตท่ีผานมา  รวมไปถึงการออกแบบสนามฝกซอมกอลฟใหเหมือนกับสนามกอลฟจริง รวมท้ัง
มีการปรับปรุง ดูแลสนามสําหรับซอมพัท ชิพและซอมระเบิดทราย ใหพรอมใชงานไดเสมอ 
นอกจากนี้ตองมีการตรวจสอบแผนสําหรับรองตีและเคร่ืองต้ังลูกกอลฟใหสามารถใชงานไดดีอยู
เสมอ ตลอดจนจัดทําปายบอกระยะท่ีถูกตองและดูแลใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานอยูเสมอ  

ดานราคา  ผูประกอบการตองพิจารณาในเร่ืองของการต้ังราคาลูกกอลฟตอถาด ราคา
อาหารและเคร่ืองดื่ม โดยอาจเปรียบเทียบกับสนามคูแขงขัน รวมท้ังมีการกําหนดราคาขายท่ีชัดเจน 
ตลอดจนจัดใหเปนสถานท่ีสามารถรับชําระคาบริการท้ังบริการการซอมกอลฟ คาอาหารและ
เคร่ืองดื่มรวมถึง ราคาอุปกรณกอลฟดวยบัตรเครดิตได เพื่อเปนการเพิ่มความสะดวกใหลูกคา  

ดานสถานท่ี/ชองทางจัดจําหนาย  ผูประกอบการตองพิจารณาการสรางสนามฝกซอม
กอลฟใกลกับแหลงชุมชนหรือแหลงทางธุรกิจ  ท่ีมีการคมนาคมท่ีสะดวก(รถไมติด)  จัดทําสถานท่ี
จอดรถที่สะดวก กวางขวาง เพียงพอตอผูมาใชบริการ ตลอดจนมีการแจงการกําหนดเวลาเปด-ปด 
สนามฝกซอมกอลฟ ท่ีชัดเจน รวมท้ังจัดใหมีพนักงานที่สามารถรับจองเวลาการใชบริการสนาม
ฝกซอมกอลฟทางโทรศัพทได 

ดานการสงเสริมการตลาด   ผูประกอบการตองจัดโปรโมช่ันในการกําหนดสวนลด
ตามเวลา  โดย ราคาชวงเชาถูกกวาราคาชวงเย็น  การใหสวนลดเม่ือซ้ือลูกกอลฟเปนชุด (เชนซ้ือ 5 
ถาด/100บาท)   จัดใหมีคูปองสวนลด ลดคาบริการเปนพิเศษสําหรับสมาชิกรายป รวมถึงการจัด
โปรโมช่ันพิเศษลดราคาในวันหยุดสําคัญๆ  เพื่อใหเปนท่ีนาสนใจของผูมาใชบริการอยางตอเนื่อง 
รวมไปถึงการโฆษณาผานส่ือตางๆ อยางตอเนื่อง เชน แผนพับ/ใบปลิว ปายโฆษณา หนังสือพิมพ
ทองถ่ิน วิทยุ ตลอดรวมไปถึงทางอินเทอรเน็ต  และควรจัดรายการแขงขันในโอกาสพิเศษ 
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ดานบุคลากร  ผูประกอบการตองฝกอบรมพนักงานท้ังกอนเขาทํางานและตลอดเวลา
ท่ีเปนพนักงานของสนาม เปนระยะๆ ใหมีความรูและเขาใจในข้ันตอนการใหบริการและความเอา
ใจใสตอปญหาของผูใชบริการ ตลอดรวมถึงความรูเกี่ยวกับกีฬากอลฟและเทคโนโลยีในสนาม
ฝกซอมกอลฟ   ในสวนของการการสรรหาคนเขาทํางาน ควรพิจารณาจากบุคลิกทาทาง มีมารยาท
และมนุษยสัมพันธ ท่ีดี  ตลอดจนการตอบสนองและความเต็มใจในการใหบริการ  และ
ผูประกอบการควรมีการตอบแทนดวยการใหรางวัลในการทํางาน   เชน มีการประกาศชมเชย พรอม
ใหรางวัล      แกพนักงานดีเดน ประจําเดือน ประจําป  และมีการจัดงานสังสรรคประจําประหวาง
ผูบริหารกับพนักงาน และ หรือระหวางพนักงานดวยกันเอง ท้ังนี้เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ 
กําลังใจในการทํางานใหเกิดผลดีตอกิจการ 

 ดานลักษณะทางกายภาพ   ผูประกอบการตองจัดระยะหางชองตีกอลฟท่ีไดมาตรฐาน 
เหมาะสมและปลอดภัยในขณะฝกซอมกอลฟ โดยสามารถดูตัวอยางไดจากสนามกอลฟท่ีได
มาตรฐานตามเมืองใหญ ๆ เชน กรุงเทพฯ เชียงใหม หรือตางประเทศ  จัดหาพนักงานประจํา เพื่อทํา
ความสะอาดสนามฝกซอมกอลฟ รวมถึง หองน้ํา ทางเดิน และบริเวณโดยรอบสนามฝกซอมกอลฟ  
จัดหาเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพยสินของผูใชบริการตลอดจนถึงพนักงานท่ีจะมา
ชวยอํานวยความสะดวกในการจอดรถ เพื่อความสะดวกของผูใชบริการ รวมถึงการเพิ่มมุมสําหรับ
อานหนังสือพิมพหรือมุมนั่งรอผูมาใชบริการ โดยมีท่ีนั่งและส่ิงอํานวยความสะดวกเพียงพอ เชน 
เคร่ืองปรับอากาศหรือพัดลม รวมถึงมีบริการน้ําดื่มและกาแฟฟรี สําหรับผูมาใชบริการหรือผูท่ีมา
รอ ผูมาใชบริการฝกซอมกอลฟ นอกจากนี้ควรจัดหายูนิฟอรมหรือเคร่ืองแตงกายสําหรับพนักงาน 
เพื่อใหผูใชบริการทราบวาเปนพนักงาน เพื่อเพิ่มความนาเช่ือถือ 

ดานกระบวนการ   ผูประกอบการตองใหความสําคัญเปนลําดับแรก เนื่องจาก เปน
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถาม โดยเฉล่ียระดับมากเปนลําดับแรก 
ดังนั้นผูประกอบการตองจัดระบบหรือกําหนดเวลาในการเก็บลูกกอลฟ ในชวงเวลาที่ไมคอยมี
ผูใชบริการ เชน ตอนเชา หรือหาเครื่องมือในการเก็บลูกกอลฟ ท่ีสามารถเก็บไดในขณะท่ีมี
ผูใชบริการ เชน รถเก็บลูกกอลฟท่ีมีการปองกันลูกกอลฟในขณะท่ีมีผูใชบริการ  รวมท้ังเพิ่มจํานวน
พนักงานในการใหบริการ ผูมาใชบริการซอมกอลฟอยางท่ัวถึง  จัดระบบการเก็บลูกกอลฟ ทําความ
สะอาดลูกกอลฟและเก็บลูกกอลฟไวในสถานท่ีพรอมใหบริการไดทันที  รวมท้ังตองอบรม
พนักงานใหรูและเขาใจ ข้ันตอนการใหบริการ อยางสม่ําเสมอ นอกจากนั้นตองจัดลําดับกอนหลัง
ของผูมาใชบริการเพื่อใหเกิดความเสมอภาค ตลอดจน มีการควบคุมดูแลการคิดคาบริการและการ
ชําระเงินในการซ้ือลูกกอลฟ เพื่อความรวดเร็วและถูกตอง ควรเพิ่มพนักงานในชวงเวลา 14.00 น.
ข้ึนไป และโดยเฉพาะในวันศุกร  เสาร อาทิตย  


