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การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่  โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีมาใช้บริการของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 400 คน น า
ขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และอนุมาน ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ และ ค่าเฉล่ีย ซ่ึง
สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นเพศชาย อายุ 20 – 30 ปี สถานภาพ โสด 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
15,001 – 25,000 บาท สนามฟุตบอลหญา้เทียมให้เช่าในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีใชบ้ริการ สนามแรงดี เอฟ
ซี วนัท่ีใช้บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ วนัองัคาร เวลาเฉล่ียต่อคร้ังท่ีใช้บริการ
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 1 – 2 ชัว่โมง ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟ
ซี จงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุด 18.01 – 21.00 น. ความถ่ีในการใช้บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จังหวดัเชียงใหม่ 7 – 8 คร้ัง/เดือน ค่าใช้จ่ายทั้ งหมดต่อคร้ังต่อคน (ค่าเช่าสนาม ค่าอาหาร และ
เคร่ืองด่ืม) ในการใชบ้ริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ นอ้ยกวา่ 100 บาท จ านวนคน
ท่ีมาใช้บริการท่ี สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นประจ า ในแต่ละคร้ัง 7 – 12 คน 
เหตุผลท่ีเลือกมาใชบ้ริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถใชเ้ป็นสถานท่ีในการ
จดัการแข่งขนัฟุตบอลได ้เพื่อน เป็นบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการสนามฟุตบอล
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แรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุด และ เพื่อนเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีท าให้รู้จกัสนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่  

ผลการศึกษา ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนามฟุตบอลแรง
ดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่  พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นราคา  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีผลในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ   ปัจจัยด้าน
บุคลากร ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ตามล าดบั 

ปัจจยัยอ่ยของความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนามฟุตบอลแรง
ดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีค่าเฉล่ียสูงสุดแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ ท่ีตั้ง
ของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สะดวกในการเดินทาง ปัจจยัด้านราคา คือ ความ
หลากหลายของระดับราคา เช่น ค่าบริการ ในช่วงเวลา ก่อน 18.00 น. ราคา 300 บาท/ชั่วโมง และ 
ช่วงเวลา หลงั 18.00 น. ราคา 600 บาท/ชัว่โมง เป็นตน้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ รูปแบบ
ของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลา (เชา้/เยน็) การ
ก าหนดราคาพิเศษในแต่ละเดือน เป็นต้น ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ คือ กระบวนการการ
ให้บริการมีความถูกตอ้ง เช่น การจดัคิวเป็นไปตามล าดับการจอง เป็นต้น ปัจจยัด้านบุคลากร คือ 
พนักงานของสนามฟุตบอล ดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์ คือ บริการเสริมอ่ืนๆ เช่น คลบัเฮา้ส์ อุปกรณ์กีฬา บริการ Wifi/Internet ฟรี มีเส้ือแบ่งทีม
และลูกฟุตบอลบริการฟรี และ ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ คือ ป้ายช่ือ 
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มองเห็นไดช้ดัเจน  

ปัจจยัยอ่ยของความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนามฟุตบอลแรง
ดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีค่าเฉล่ียต ่าสุดแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ คือ ความสว่างของไฟฟ้าบริเวณถนนของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
สวา่งเพียงพอ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ คือ สภาพสนามฟุตบอลหญา้เทียม มีความสมบูรณ์ ไม่มีบริเวณพื้น
หญา้ท่ีช ารุด หรือ เสียหาย ปัจจยัดา้นบุคลากร คือ พนกังานของสนามฟุตบอลมีจ านวนเพียงพอในการ
ให้บริการ ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ คือ การแจง้ซ่อมอุปกรณ์ มีความสะดวกและรวดเร็ว 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ ป้ายโปสเตอร์โฆษณาสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
ปัจจยัด้านราคา คือ สามารถช าระค่าบริการดว้ยบตัรเครดิต/เดบิต ได้ และปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย คือ มีเวบ็ไซต์ (Web Site) ในการให้ขอ้มูลของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
เพียงพอต่อการตดัสินใจ 
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ABSTRACT 
 

 This independent study aimed to explore customer satisfaction towards services marketing 
mix of RANGDEE FC, Chiang Mai province. The data were compiled from 400 questionnaires 
distributed to customers of RANGDEE FC, Chiang Mai province. The given data were then 
analyzed by using descriptive statistics consisted of a frequency, a percentage, and a mean.  The 
research results were summarized as follows. 
 Based upon the findings, it was found that all respondents were single male aging from 20 
to 30 years old. Their highest levels of education were Bachelor’s Degrees or higher. Most of them 
were working for private companies. They earned averagely from 15,001 to 25,000 Baht per month. 
The artificial-grass football field for rent in Chiang Mai province that they usually played at was 
RANGDEE FC. They usually played at RANGDEE FC, Chiang Mai Province, on Tuesday for 
averagely 1 to 2 hours, mostly from 6.01pm to 9.00pm, for 7 to 8 times per month. The average 
spending (rental fee, food and drinks) at RANGDEE FC, Chiang Mai Province, was under 100 Baht 
per visit per person. The number of people playing at RANGDEE FC, Chiang Mai Province, was 7 
to 12 people for each visit. The main reason for selecting RANGDEE FC, Chiang Mai Province, 
was because it could be set up for arranging a football match. The people with the most influence 
over the decision to select RANGDEE FC, Chiang Mai Province, were friends. And most 
respondents knew about RANGDEE FC, Chiang Mai Province, via friends. 
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 From the study of the customer satisfaction towards services marketing mix of RANGDEE 
FC, Chiang Mai Province, it was found that the services marketing mix factors with the high 
significant level were Place, Price and Promotion; while the services marketing mix factors with the 
medium significant level were Process, People, Product and Physical Evidence, respectively.  
 The sub-factor of the customer satisfaction towards services marketing mix of RANGDEE 
FC, Chiang Mai Province, with the highest average of each factor was as followed: For Place, the 
sub-factor with the highest average was that the location of RANGDEE FC, Chiang Mai Province, 
was convenient for travel. For Price, the sub-factor with the highest average was the variety of the 
price range. For example, the rental fee for before 6.00 pm was 300 Baht per hour, whereas the 
rental fee for after 6.00pm was 600 Baht per hour. For Promotion, the sub-factor with the highest 
average was the pattern for discounts or special promotions such as a special rental fee for a specific 
time of the day (morning/evening) or a special rental fee for each month. For Process, the sub-factor 
with the highest average was the accuracy of the service process such as the queuing. For People, 
the sub-factor with the highest average was the staff of the field was attentive and enthusiastic. For 
Product, the sub-factor with the highest average were other add-ons such as the club house, sports 
equipments, free Wifi/Internet, T-shirts for each team, and footballs free of charge. And for Physical 
Evidence, the sub-factor with the highest average was the signboard of RANGDEE FC, Chiang Mai 
Province, which was clearly visible. 
 The sub-factor of the customer satisfaction towards services marketing mix of RANGDEE 
FC, Chiang Mai Province, with the lowest average of each factor was as followed: For Physical 
Evidence, the sub-factor with the lowest average was that the road of RANGDEE FC, Chiang Mai 
Province, was adequately lit. For Product, the sub-factor with the lowest average was that the 
artificial-grass football field was in excellent condition, with no damaged spots on the field. For 
People, the sub-factor with the lowest average was that the number of the staff at the field was 
adequate for the service. For Process, the sub-factor with the lowest average was the swiftness and 
the convenience of the equipment maintenance process. For Promotion, the sub-factor with the 
lowest average was the advertising signboard of RANGDEE FC, Chiang Mai Province. For Price, 
the sub-factor with the lowest average was that the service fee could be paid by credit/debit cards. 
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And for Place, the sub-factor with the lowest average was the adequacy of the information on the 
website of RANGDEE FC, Chiang Mai Province. 
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 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด  

               บริการของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
28 

   
 



 

ญ 
 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

  หน้า 
บทที ่4 ผลการศึกษา (ต่อ)  
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการ

ของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามอาย ุอาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

46 

 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลปัญหาท่ีพบในการใชบ้ริการ และขอ้เสนอแนะ 47 
บทที ่5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 123 
 5.1 สรุปผลการศึกษา 123 
 5.2 อภิปรายผล        141 
 5.3 ขอ้คน้พบ                                                                                                        144 
 5.4 ขอ้เสนอแนะ                                                                                                        166 
บรรณานุกรม 173 
ภาคผนวก 175 
ประวติัผูเ้ขียน 187 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฎ 
 

 

สารบญัตาราง 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 15 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 16 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 16 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการศึกษา

สูงสุด 
17 

ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 17 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 
18 

ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสนาม
ฟุตบอลหญา้เทียมใหเ้ช่าในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีใชบ้ริการ 

19 

ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวนัท่ีใช้
บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 

20 

ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเวลาเฉล่ีย
ต่อคร้ังท่ีใชบ้ริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 

20 

ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาท่ี
ใชบ้ริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุด 

21 

ตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีใน
การใชบ้ริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 

22 

ตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดต่อคร้ังต่อคน (ค่าเช่าสนาม ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) ในการใช้
บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม ่

23 

ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวน
คนท่ีมาใชบ้ริการท่ี สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ กบัท่าน
เป็นประจ า ในแต่ละคร้ัง (นบัรวมตวัท่านดว้ย) 

24 

 
 



 

ฏ 
 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลท่ี

เลือกมาใชบ้ริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
25 

ตารางท่ี 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุด 

26 

ตารางท่ี 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
แหล่งขอ้มูลในการรู้จกัสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 

27 

ตารางท่ี 4.17 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

28 

ตารางท่ี 4.18 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้นราคา 

31 

ตารางท่ี 4.19 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

33 

ตารางท่ี 4.20 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

35 

ตารางท่ี 4.21 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร 

38 

ตารางท่ี 4.22 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

40 

ตารางท่ี 4.23 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

42 

ตารางท่ี 4.24 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 

45 

 
 



 

ฐ 
 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.25 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑจ์ าแนกตาม จ าแนกตามอาย ุ
47 

ตารางท่ี 4.26 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นราคา จ  าแนกตามอาย ุ

50 

ตารางท่ี 4.27 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามอาย ุ

53 

ตารางท่ี 4.28 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามอาย ุ

56 

ตารางท่ี 4.29 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นบุคลากร จ าแนกตามอาย ุ

59 

ตารางท่ี 4.30 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามอาย ุ

61 

ตารางท่ี 4.31 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามอาย ุ

64 

ตารางท่ี 4.32 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จังหวดัเชียงใหม่ 
จ  าแนกตามอาย ุ

67 

ตารางท่ี 4.33 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑจ์ าแนกตามอาชีพ 

69 

ตารางท่ี 4.34 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นราคา จ าแนกอาชีพ 

74 

ตารางท่ี 4.35 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามอาชีพ 

77 

ตารางท่ี 4.36 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามอาชีพ 

80 

ตารางท่ี 4.37 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นบุคลากร จ าแนกตามอาชีพ 

85 



 

ฑ 
 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.38 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ

ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามอาชีพ 
88 

ตารางท่ี 4.39 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามอาชีพ 

91 

ตารางท่ี 4.40 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จังหวดัเชี ยงใหม่ 
จ  าแนกตามอาชีพ 

95 

ตารางท่ี 4.41 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑจ์ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

98 

ตารางท่ี 4.42 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

102 

ตารางท่ี 4.43 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

105 

ตารางท่ี 4.44 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

108 

ตารางท่ี 4.45 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นบุคลากร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

111 

ตารางท่ี 4.46 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

113 

ตารางท่ี 4.47 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 

116 

ตารางท่ี 4.48 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จังหวดัเชียงใหม่ 
จ  าแนกรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

120 

 



 

ฒ 
 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 5.1 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสม

การตลาดบริการของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
145 

ตารางท่ี 5.2 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการของของสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 

146 

ตารางท่ี 5.3 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการของของสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 

148 

ตารางท่ี 5.4 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี  จังหวัด
เชียงใหม่ จ  าแนกตามอาย ุ

150 

ตารางท่ี 5.5 แสดงสรุปค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วน
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

 
 ฟุตบอลเป็นกีฬาท่ีไดรั้บความนิยมกนัทัว่โลก และในประเทศไทยกีฬาฟุตบอลจดัไดว้่าเป็น
กีฬาอนัดบัตน้ๆ ของประเทศท่ีได้รับความนิยมโดยฟุตบอลเร่ิมเขา้มาในประเทศไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 
2440 และในปี พ.ศ. 2539 ไดมี้การก่อตั้งฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกข้ึนใน ประเทศไทย ส่งผลให้
เกิดกระแสการต่ืนตัวในกีฬาฟุตบอลเพิ่มข้ึนตามมา (สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย, 2557 : 
ออนไลน์) ผนวกกบักระแสของการรักสุขภาพและการรณรงค์ให้ประชาชนรักการออกก าลงักาย จึง
ส่งผลให้กีฬาฟุตบอลเป็นท่ีสนใจและแพร่หลายอย่างรวดเร็ว กระแสความนิยมน้ีเองก่อให้เกิด การ
รวมตวัของผูท่ี้สนใจช่ืนชอบในฟุตบอล รักในการแตะฟุตบอลเหมือนกนัรวมตวักนัหาสถานท่ี ใน
การออกก าลังการหรือพบปะกันตามสนามฟุตบอลสาธารณะ หรือ สนามฟุตบอลเปิด แต่สนาม
ฟุตบอลเปิดโดยทัว่ไปมกัมีสภาพสนามไม่ไดม้าตรฐาน เช่น พื้นท่ีสนามไม่เรียบ ขรุขระ ในฤดูร้อน
หญา้อาจแห้งตายได้ ท าให้สภาพสนามเป็นดินแข็ง ส่วนฤดูฝน สภาพสนามมกัเกิดน ้ าขงั เฉอะแฉะ 
สนามบางแห่งไม่มีเสาประตู ไม่มีการตีเส้นขอบสนาม ไม่มีแสงสว่างในเวลากลางคืน เป็นตน้ โดย
สภาพดงักล่าวไม่เหมาะสมต่อการเล่นฟุตบอล และเส่ียงต่ออาการบาดเจ็บ และเป็นอุปสรรคต่อการ
พฒันาทกัษะการเล่นฟุตบอลมาตลอด (กษิติ กมลนาวิน, 2554: ออนไลน์)  นอกจากนั้น สนามบาง
แห่ง มีปริมาณคนเล่นท่ีแน่นจนเกินไป และไม่สามารถจ ากดัการเขา้มาเล่นของผูอ่ื้นได้ ท าให้ขาด
อรรถรสในการเล่นฟุตบอล จากปัญหาอย่างมากมายของสนามสาธารณะหรือสนามฟุตบอลเปิด ท่ี
กล่าวมาขา้งตน้ ประกอบกบักระแสการแข่งขนัฟุตบอลลีกภายในประเทศ จึงเป็นเหตุให้มีธุรกิจสนาม
ฟุตบอลให้เช่าเกิดข้ึนโดยส่วนใหญ่จะเป็นสนามประเภทหญา้เทียม ซ่ึงง่ายต่อการดูแลรักษาสภาพ
สนาม และลดความเส่ียงจากการบาดเจ็บได้มากกว่าสนามประเภทอ่ืนๆ ส่งผลให้ประชาชนได้มี
ทางเลือกในการเลือกใช้สนามฟุตบอล โดยสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เป็นสนามท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวกสบาย มีอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างครบครัน และไม่จ  ากดัเวลาในการเลือกใช้
สนามดงัเช่นสนามฟุตบอลเปิด อีกดว้ย (ณฏัฐเ์มธี ตนัรัตนสิริกุล1, 2557 : สัมภาษณ์)  
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 จงัหวดัเชียงใหม่มีการเติบโตทางธุรกิจบริการสนามฟุตบอลหญา้เทียมให้เช่าอย่างมาก โดย
ในช่วงระยะเวลา 2 – 3 ปี ท่ีผา่นมานบัตั้งแต่จงัหวดัเชียงใหม่มีสนามฟุตบอลใหเ้ช่าแห่งแรก คือ สนาม 
CMI Futsal ในปี พ.ศ. 2553 พบว่า ในช่วงเร่ิมตน้มีผูใ้ช้บริการเฉล่ีย 200 คนต่อวนั แต่ในระยะเวลา
เพียง 1 ปี มีผูใ้ช้บริการเพิ่มมากข้ึนถึง 350 คนต่อวนั หรือ เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 75 (สนาม CMI 
Futsal, 2557 : ออนไลน์) เน่ืองจากสนามหญา้เทียมเป็นสนามท่ีสามารถใชเ้ล่นกีฬาฟุตบอลไดท้ั้งเวลา
กลางวนัและกลางคืนในเวลากลางคืนจะมีแสงสว่างเพียงพอ พื้นสนามเรียบ และมีหญ้าสม ่าเสมอ 
ปัจจุบนัมีการพฒันาคุณภาพของหญา้เทียม ท าใหผู้เ้ล่นไม่ไดรั้บบาดเจบ็จากการใชส้นาม มีหลงัคากนั
แดด กนัฝน มีห้องน ้ าและหอ้งอาบน ้าใหบ้ริการ มีท่ีจอดรถเพียงพอ มีบริการร้านคา้อาหารเคร่ืองด่ืม มี
สภาพแวดลอ้มท่ีดี มีความปลอดภยัในทรัพยสิ์นของผูม้าใชบ้ริการ จากเหตุผลดงักล่าวส่งผลใหธุ้รกิจ
น้ีเติบโตเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว และเกิดการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากยิ่งข้ึนดว้ย (ณัฏฐ์เมธี ตนัรัตนสิริกุล2, 
2557 : สัมภาษณ์)  อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของ อาทิตยา          พาหิรัญ (2554) พบว่า สนาม
ฟุตบอลหญา้เทียมให้เช่านั้น ไม่เพียงไดรั้บความสนใจจากกลุ่มคนวยัท างานเท่านั้น แต่กลุ่มนกัเรียน/
นกัศึกษา ยงัเป็นท่ีใหค้วามสนใจในใชบ้ริการอีกดว้ย จนปัจจุบนัน้ี ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มี
สนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่า ทั้ งหมด 15 สนาม ได้แก่ RANGDEE FC, LANNA FC, EXCITE 
FOOTBALL CLUB, MR.SOCCER ARENA, AIRPORT FUTSAL, CMI FUTSAL, THE RELAX 
SOCCER CLUB, FORZA SOCCER CLUB, CHIANGMAI UNITED, CHIANGMAI AREENA 
FC, CHANGKIAN FC, NICE PLACE SPORT CLUB, ATHLETES FC, 7-KICK แ ล ะ 
CHIANGMAI SUPER LEAUGE (สนามซ๊ีกดอทคอม, 2557: ออนไลน์) โดยแต่ละสนามมีมาตรฐาน
แตกต่างกัน เช่น ท าเลท่ีตั้ง รูปแบบสนาม ราคาค่าเช่าสนาม การบริการเสริม และส่ิงอ านวยความ
สะดวก เป็นตน้ ซ่ึงจะเห็นไดว้่ามีการแข่งขนัในทุกดา้น เพื่อท่ีจะรักษาลูกคา้เก่าและสร้างกลุ่มลูกคา้
ใหม่ใหม้าใชบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ  
 บริษทั แรงดี เชียงใหม่ จ  ากดั ก่อตั้งข้ึนในปีพ.ศ. 2553 ตั้งอยู่เลขท่ี 58 ถนนดอยสะเก็ดเก่า 
ต าบลวดัเกตุ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ ด าเนินธุรกิจสนามฟุตบอลหญา้เทียมให้เช่าในช่ือ 
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี โดยมีสนามหญา้เทียมไวใ้ห้บริการถึง 3 สนาม มีการคิดค่าบริการเป็นราย
ชัว่โมง และทางสนามได้ใช้หญา้เทียมคุณภาพเกรดเอ มีคลบัเฮา้ส์ ร้านอาหาร เคร่ืองด่ืม พร้อมฉาย
ฟุตบอล สดทุกนัด และยงัมี Internet WIFI Free ไวใ้ห้บริการ อีกด้วย โดยในช่วงแรกของกิจการ
จ านวนผูใ้ช้บริการเป็นไปไดด้ว้ยดี มีจ  านวนเพิ่มมากข้ึนทุกเดือน แต่ในช่วงปีท่ีผ่านมาน้ี ทางสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี ประสบกบัปัญหาจากสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจซบเซา และการแข่งขนัท่ีเพิ่ม
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สูงข้ึนมาก ระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่า ในจงัหวดัเชียงใหม่ ส่งผลให้
จ  านวนลูกคา้ลดลงอย่างต่อเน่ือง ผูบ้ริหารจึงตอ้งปรับกลยุทธ์ของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี โดยท า
การส่งเสริมการตลาดมากยิ่งข้ึน เช่น จดัใหย้ืมอุปกรณ์กีฬาฟรี อาทิเช่น ชุดแบ่งทีม ถุงมือผูรั้กษาประตู 
ลูกฟุตบอล จดักิจกรรมส่งเสริมทางดา้นกีฬาฟุตบอล อาทิเช่น จดัแข่งขนัชิงรางวลัของสนาม รวมทั้ง 
มีโปรโมชัน่ อาทิเช่น เล่น 10 ชัว่โมง ฟรี 1 ชัว่โมง  มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ เช่น 
Facebook, LINE เป็นตน้ (ณัฏฐ์เมธี ตนัรัตนสิริกุล, 2557 : สัมภาษณ์)และในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาลูกคา้
กลบัมีแนวโน้มลดลงอย่างชดัเจนและต่อเน่ือง โดยจากจ านวนลูกคา้ของ ปี 2554 มีจ  านวน 120,454 
คน ปี 2555 มีจ  านวน 108,515 คน ปี 2556 มีจ  านวน 74,825 คน หรือมีการลดลงคิดเป็นร้อยละโดย
เทียบกบัปี 2554 ไดด้งัน้ี ปี 2555 ลดลงร้อยละ 9.91 และปี 2556 ลดลงถึงร้อยละ 37.8 (บริษทั แรงดี 
เชียงใหม่ จ  ากดั, 2556) 
 อย่างไรก็ตามภายใต้สถานการณ์ท่ีมีการแข่งขันอย่างรุนแรงมากข้ึนนั้ น บริษัท แรงดี 
เชียงใหม่ จ  ากดั จึงตอ้งรักษามาตรฐานของสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่า รวมถึงการพฒันาคุณภาพ
ของสนามฟุตบอลหญา้เทียมใหดี้มากข้ึนเหนือคู่แข่ง เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่และความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกคา้อย่างสูงสุด ด้วยเหตุผลดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อ
ส่วนประสมการตลาดบริการของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อสามารถน ามาใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุง และเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ และเพื่อใหเ้กิดคุณภาพในการบริการสูงสุด ซ่ึงจะเป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิม
และเพิ่มลูกคา้ใหม่ไดจ้ากการบอกต่อ อีกทั้งเพื่อใหส้ามารถแข่งขนั กบัคู่แข่งไดต่้อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
 1.3.1  ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.3.2  ข้อมูลท่ีได้สามารถน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาการด าเนินธุรกิจ และปรับปรุง
แผนการทางการตลาดของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้ต่อไป 
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1.4 นิยำมศัพท์ 
ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีแต่ละบุคคลแสดงออกถึงความยินดี ความพอใจและ

ประทบัใจของลูกค้าต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม ่

ลูกค้ำ หมายถึง ลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
ส่วนประสมกำรตลำดบริกำร หมายถึง เคร่ืองมือท่ีตอ้งใชร่้วมกนัเพื่อสนองความตอ้งการของ

ตลาดเป้าหมาย ซ่ึงประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ 

 สนำมฟุตบอลแรงดี เอฟซี จังหวัดเชียงใหม่ หมายถึง สนามฟุตบอลหญา้เทียมท่ีใหบ้ริการแก่
บุคคลทัว่ไปเช่า โดยคิดค่าบริการเป็นรายชัว่โมง และด าเนินงานโดย บริษทั แรงดี เชียงใหม่ จ  ากดั 
ตั้งอยู ่ท่ี 58 ถนนดอยสะเก็ดเก่า ต าบลวดัเกตุ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรม 

 
ในการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนาม

ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดใ้ชท้ฤษฎี แนวคิด และการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงเน้ือหาในบทน้ีประกอบดว้ย 

1. แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้  
2.   ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) 
3. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1. แนวคิดและทฤษฎ ี

แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจของลูกค้า  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2552)ได้กล่าวถึงการคาดหมาย หรือความคาดหวงัของลูกค้า 

(Customer Expectation) โดยอธิบายไวว้า่ความคาดหวงัเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ หรือคาดหวงัว่าจะ
ไดรั้บจากผลิตภณัฑ์ ความคาดหวงัเกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของผูซ้ื้อ เช่น จากเพื่อน 
จากนกัการตลาด และจากขอ้มูลคู่แข่งขนั เป็นตน้ ถา้นกัการตลาดน าเสนอข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
เกินความเป็นจริงจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความหวงัในผลิตภณัฑ์นั้นสูงเกินจริง และเม่ือผูบ้ริโภคพบว่า
การท างานของผลิตภณัฑ์นั้นต ่ากวา่ท่ีคาดหวงัไวก้็จะเกิดความไม่พึงพอใจ ดงันั้นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้
บริษทัประสบความส าเร็จก็คือ การเสนอผลิตภณัฑ์ตามผลประโยชน์จากผลิตภณัฑ์ (การท างานของ
ผลิตภณัฑ์) ท่ีสอดคล้องกบัความคาดหวงัของผูซ้ื้อโดยยึดหลกัการสร้างความพึงพอใจรวมส าหรับ
ลูกคา้ (Total Customer Satisfaction) ส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึง คือ นกัการตลาดตอ้งคน้หาและวดัผล
ความพึงพอใจของลูกคา้ โดยเทคนิคท่ีใชส้ ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ คือ (1) การให้คะแนนความ
พึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์หรือบริการ โดยอยูใ่นรูปของการให้คะแนน เช่น ไม่พอใจอยา่งยิง่ ไม่พอใจ 
ไม่แน่ใจ พอใจ พอใจอย่างยิ่ง (2) เป็นการถามว่าลูกค้าได้รับความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจใน
ผลิตภณัฑ์หรือบริการอย่างไร (3) เป็นการถามให้ลูกคา้ระบุปัญหาจากการใช้ผลิตภณัฑ์และบริการ 
และเสนอแนะประเด็นต่างๆ ท่ีจะแก้ไขปัญหานั้น (4) เป็นการถามลูกคา้เพื่อให้คะแนนคุณสมบติั
ต่างๆ และการท างานของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงจะช่วยให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็งของผลิตภณัฑ์ และ (5) เป็น
การส ารวจความตั้งใจในการซ้ือซ ้ าของลูกคา้ 
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 จิตตินันท์ นันทไพบูลย ์(2551: 180-181) กล่าวว่า “ความพึงพอใจ” ตรงกบัภาษาองักฤษว่า 
“Satisfaction” ซ่ึงมีความหมายวา่ ระดบัความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงและความพึง
พอใจ เป็นผลท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการประเมินภาพรวมทั้ งหมดของประสบการณ์หลายๆอย่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการในระยะเวลาหน่ึง หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ ความพึงพอใจหมายถึง 
การประเมินความสามารถของการน าเสนอผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้
อยา่งต่อเน่ือง 
 

ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 

(Service Mix) ของ Philip Kotler ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะได้ส่วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix ) หรือ 7 Ps  ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์  (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ
ส่ิงท่ีผูข้ายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้ น ๆ 
โดยทัว่ไปแลว้  ผลิตภณัฑแ์บ่งออกเป็น  2  ลกัษณะ  คือ  ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งได ้ และ  ผลิตภณัฑ์ท่ี
จบัตอ้งไม่ได ้

2. ดา้นราคา  (Price) หมายถึง  คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน  ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า  (Value)  ของบริการกบัราคา  (Price) ของบริการนั้น  ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาลูกคา้จะตดัสินใจ
ซ้ือ  ดงันั้น การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชดัเจน  และ
ง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม ใน
การน าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่า และคุณประโยชน์ของบริการท่ี
น าเสนอ  ซ่ึงจะต้องพิจารณาในด้านท าเลท่ีตั้ ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ 
(Channels) 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด  (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคัญในการ
ติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ชบ้ริการ  โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรม  
การใชบ้ริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 

5. ดา้นบุคลากร  (People) หรือพนกังาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก  การฝึกอบรม  
การจูงใจ  เพื่อ ใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความสัมพนัธ์
ระหว่างเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร  เจา้หน้าท่ีตอ้งมีความสามารถ  มี
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ทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ  มีความคิดริเร่ิม  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา  
สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

6. ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงาน
ปฏิบติัในด้านการบริการ  ท่ีน าเสนอให้กับผูใ้ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว  
และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

7. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)  
เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม  ทั้ง
ทางดา้นกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นดา้นการแต่งกาย
สะอาดเรียบร้อย  และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว  หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 
 
2.2. ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาหวัขอ้ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผูศึ้กษาไดท้บทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินการศึกษา ดงัน้ี 

จรุงศักดิ์ โชติบาง (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการสนามกอล์ฟ ในจงัหวดั
เชียงใหม่ การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาอยู ่3 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาถึงลกัษณะ 
ทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการสนามกอล์ฟในจงัหวดัเชียงใหม่ (2) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการ สนาม
กอล์ฟในจงัหวดัเชียงใหม่ (3) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้บริการสนามกอล์ฟ ในจงัหวดั
เชียงใหม่ เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการสนามกอล์ฟ 7 สนาม จ านวน 
300 ราย ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ช้บริการสนามกอล์ฟส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี 
สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพเจา้ของกิจการ และมีรายได้เฉล่ีย 
20,001-30,000 บาทต่อเดือน ผูใ้ช้บริการท่ีเป็นสมาชิกกบัท่ีไม่เป็นสมาชิกของสนามกอล์ฟมีสัดส่วน
ใกลเ้คียงกนัซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสมาชิกท่ีสนามกอล์ฟลานนา ส่วนการศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ 
พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการเกือบคร่ึงหน่ึงของกลุ่มตวัอยา่งมีวตัถุประสงคห์ลกัในการมาใชบ้ริการสนามกอล์ฟ 
เพื่อเป็นการออกก าลงักาย กลุ่มตวัอยา่งมาใชบ้ริการโดยเฉล่ียเดือนละ 4-6 คร้ัง ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการ
ส่วนใหญ่คือ เวลา 06.00 น. - 09.00 น. โดยใช้เวลาในการใชบ้ริการเฉล่ียต่อคร้ัง 4-5 ชัว่โมง ส าหรับ
ค่าใชจ่้ายของการใชบ้ริการโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 501-1,000 บาท ส่วนสนามกอล์ฟท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดคือ 
สนามกอล์ฟลานนา รองลงมาคือ สนามกอล์ฟเชียงใหม่-ล าพูนกอล์ฟคลบั ส่วนผลการศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการใชบ้ริการสนามกอล์ฟ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการในระดบัมาก คือ ปัจจยัทางดา้น
ราคา ด้านบุคลากร ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ
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ให้บริการ ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้บริการในระดับปานกลาง คือ  ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ และดา้นท าเลท่ีตั้งของสนามกอล์ฟ โดยมีปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในแต่ละ
ดา้นดงัน้ี ดา้นราคา คือ ราคาค่าธรรมเนียมสนามกอล์ฟเหมาะสมกบับริการของสนาม ดา้นบุคลากร 
คือ การบริการของแคดด้ี ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ คือ การบริการลูกคา้ท่ีมีคุณภาพ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด คือ สนามกอล์ฟท าการส่งเสริมการขายด้านราคา เช่น ลดราคาลงในบางช่วงเวลา ด้าน
กระบวนการให้บริการ คือ การดูแลจดัการการเล่นกอล์ฟในสนามของแต่ละกลุ่ม มีความสะดวก ไม่
ติดขดักลุ่มอ่ืนๆ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ คือ มีทิวทศัน์สวยงามโดยรอบ และ
ดา้นท าเลท่ีตั้งของสนามกอลฟ์ คือ สามารถเดินทางไปไดโ้ดยสะดวก 

พงศ์ปณต รักษ์เสรีนิรันดร์ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสนามฟุต
ซอลในจงัหวดักรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : บริษทั ซอคเกอร์โปรบีเคเค จ ากดัโดยประชากรของ
การศึกษาในคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้มาใช้บริการสนามฟุตซอล จ านวน 2,391 ราย กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการท า
วจิยั จ  านวน 345 ราย ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสอบถาม และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ 
ค่าร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของ
ประชากร 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และใชก้ารวเิคราะห์ความ
แตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้โปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป โดยการวิจยั
คร้ังน้ีก าหนดให้มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ผลการวิจยัพบวา่ ขอ้มูลทัว่ไปของผูท่ี้มาใชบ้ริการ
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 ถึง 35 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนกัเรียนหรือนกัศึกษา โดยมี
รายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท และผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่นั้นไม่ไดส้มคัรเป็นสมาชิก
ของสนามแห่งน้ี ผลการวิจยัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการใน
แต่ละด้าน พบว่าในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านสถานท่ี ด้านราคา ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนั้นพบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจมาก และเม่ือท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อ
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการในดา้นต่างๆ จ าแนกตามปัจจยัเฉพาะดา้นส่วนบุคคล ผลการวิจยั
พบวา่ในดา้นอายมีุความแตกต่างกนั 7 รายการ ดา้นระดบัการศึกษามีความแตกต่างกนั 5 รายการ ดา้น
อาชีพมีความแตกต่างกนั 3 รายการ ดา้นรายไดต่้อเดือนมีความแตกต่างกนั 5 รายการ และดา้นรูปแบบ
การสมคัรเป็นสมาชิกสนามมีแตกต่างกนั 4 รายการ โดยการวิจยัคร้ังน้ีก าหนดนัยส าคญัทางสถิติท่ี 
ระดบั 0.05 

ชัชวาลย์  ใหม่จันทร์ (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียมของผูใ้ช้บริการในจงัหวดัเชียงใหม่ ข้อมูลท่ีใช้ศึกษาเก็บจาก ผูใ้ช้บริการสนาม
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ฟุตบอลหญา้เทียมในจงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 6 สนาม รวมทั้งส้ิน 268 ราย ผลการศึกษาพบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-30 ปี อาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,000-15,000 บาท ผลการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่าง
พบว่าส่วนใหญ่จะมาใช้สนามเพื่อออกก าลังกาย ความถ่ี 1-5 คร้ังต่อเดือน นิยมวนัเสาร์ ช่วงเวลา 
18.01-24.00 น. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการสนาม
ฟุตบอลหญา้เทียม ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการให้ความส าคญัสามล าดบัแรก
คือ ปัจจยัด้านสถานท่ีจดัจ าหน่าย รองลงมาคือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ และปัจจยัราคาเป็น
ล าดบัสุดทา้ย โดยทั้งสามปัจจยัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัอยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง  โดยมีปัจจยัยอ่ยท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุดในแต่ละด้านดังน้ี ปัจจยัย่อยด้านผลิตภัณ์ คือ มีห้องน ้ า ห้องอาบน ้ า ห้องแต่งตัว
ให้บริการ ปัจจยัย่อยด้านราคา คือ ราคาค่าใช้บริการสนามมีความเหมาะสม ปัจจยัย่อยด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย คือ ป้ายบอกต าแหน่งท่ีตั้งของสนาม ปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด คือ 
ความสมบูรณ์ของสภาพสนาม ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากร คือ ความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความสุภาพในการ
ใหบ้ริการ  

อาทิตยา พาหิรัญ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อคนวยั
ท างานในการเลือกสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าในจงัหวดัเชียงใหม่  ข้อมูลท่ีใช้ศึกษาเก็บจาก
แบบสอบถาม 300 ชุด จากรสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในจังหวดัเชียงใหม่ทั้ งหมด 14 แห่ง จาก
การศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-30 ปี การศึกษาส่วน
ใหญ่ระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 บาท ปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการมีความส าคญัต่อการเลือกใช้สนามฟุตบอลหญา้เทียมในระดบัมากทุก
ดา้น เรียงตามล าดบัความเฉล่ีย คือ ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านตวัตนท่ีมองเห็นได้ท่ีเขา้มา
เก่ียวข้องกับการบริการ ปัจจยัด้านกระบวนการ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้าน
บุคลากรบริการ และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยมีปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในแต่ละดา้น
ดงัน้ี ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณ์ั คือ พื้นผิวสนามฟุตบอลหญาเทียม ปัจจยัย่อยดา้นราคา คือ ราคาค่าเช่า
สนาม ปัจจยัย่อยด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ การคมนาคมสะดวก ปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริม
การตลาด คือ มีการก าหนดราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลา (เช้า/เย็น) ปัจจยัย่อยด้านบุคลากร คือ 
เจา้หน้าท่ี/พนักงานเอาใจใส่ ดูแลให้บริการและค าแนะน าท่ีดี ปัจจยัย่อยดา้นกระบวนการให้บริการ 
คือ การรับจองคิวถูกตอ้ง รวดเร็ว และยุติธรรม  ปัจจยัย่อยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ คือ แสงสวา่งภายในสนามฟุตบอล  
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เฉลมิพล เป็นมงคล และวรายุทธ มหิมา (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ในการ
ใช้บริการสนามหญ้าเทียมให้เช่าในจงัหวดัอุดรธานี โดยมีการศึกษาทั้งหมด 8 ด้าน คือ ด้านความ
ตอ้งการส่วนบุคคล ดา้นความตั้งใจท่ีจะใช ้ดา้นระดบัความจูงใจ ดา้นประสบการณ์ในสินคา้นั้น ดา้น
ราคา ดา้นความเป็นเหตุเป็นผลของข่าวสารจากภายนอก ดา้นการได้รับการสนบัสนุนความคิดจาก
กลุ่มคนภายนอกและด้านอิทธิพลจากภายนอกทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการสนามหญา้เทียมมีความพึงพอใจในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.71 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
อยู่ท่ี 0.47 โดยด้านความพึงพอใจมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก คือ ด้านระดับของการจูงใจ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.81 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.83 ด้านความตอ้งการส่วนบุคคล มีค่าเฉล่ีย 4.77 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.50 และดา้นความตั้งใจท่ีจะใช ้มีค่าเท่ากบั 4.77 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.54 ตามล าดบั โดยมีปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในแต่ละด้านดงัน้ี ดา้นความตอ้งการส่วน
บุคคล คือ ท่านมีความตอ้งการท่ีจะมาใชบ้ริการสนามฟุตบอลหญา้เทียมในการพกัผอ่นออกก าลงักาย 
ดา้นความตั้งใจท่ีจะใช ้คือ ท่านมีความตั้งใจท่ีจะออกก าลงักายโดยใชส้นามฟุตบอลหญา้เทียมมากกวา่
ท ากิจกรรมอ่ืน ดา้นระดบัความจูงใจ คือ สนามฟุตบอลหญา้เทียมแห่งน้ีน่าใช้บริการมากกว่าสนาม
หญา้เทียมท่ีอ่ืน ดา้นประสบการณ์ในสินคา้นั้น คือ ท่านรู้สึกประทบัใจการออกก าลงักายโดยใชส้นาม
ฟุตบอลหญ้าเทียมแห่งน้ี ด้านราคา คือ เคร่ืองด่ืมท่ีบริการในสนามฟุตบอลหญ้าเทียมอยู่ในราคาท่ี
เหมาะสม ด้านความเป็นเหตุเป็นผลของข่าวสารจากภายนอก คือ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเหมาะ
ส าหรับเป็นท่ีออกก าลงักายของท่าน ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนความคิดจากกลุ่มคนภายนอก คือ 
หากไม่มีใครชกัชวนท่านให้มาใชบ้ริการท่านมีความคิดจะมาใชบ้ริการ ดา้นอิทธิพลจากภายนอกทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม คือ การบริการของสนามส่งผลต่อการใชบ้ริการสนามคร้ังถดัไป 
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บทที ่3 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนามฟุตบอลแรงดี 

เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี 
1. ขอบเขตการศึกษา 

1.1. ขอบเขตเน้ือหา  
1.2. ขอบเขตประชากร และขนาดประชากร 

2. วธีิการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย 
2.1. การก าหนดแหล่งขอ้มูล 
2.2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
2.3. การวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการศึกษา 

3. สถานท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษาและรวมรวมขอ้มูล 
4. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 

ขอบเขตเน้ือหาของการศึกษาเป็นการศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จังหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบด้วยด้าน
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

 
3.1.2 ขอบเขตประชากร และขนาดประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีมาใชบ้ริการท่ีแน่นอน 
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3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการ

เลือกสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใชสู้ตรการค านวณของ Ken Black (2007) ดงัน้ี 
 
 

           
โดยท่ี  

2

Z   ท่ีความเช่ือมัน่  95%  =   1.96 

 ̂  เป็นค่าประมาณส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร   =   (ค่าสูงสุด – ค่าต ่าสุด)/4  
  เม่ือ scale ท่ีใชเ้ป็นช่วงคะแนน 1 – 5      

         ̂  =         = 1 

 
 E เป็นค่าความคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดท่ียอมรับได ้(Maximum allowable error) ก าหนดให้
เท่ากบั 0.10 จาก scale 1 – 5 

แทนค่าในสูตร 

                                  

 2

22

1.0

196.1
n    =  384.16   

 
ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ี จึงก าหนดขนาดตวัอยา่งเพื่อท าการศึกษาทั้งส้ินจ านวน 400 

ตวัอยา่ง จากลูกคา้ของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ และท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย
ใชว้ธีิการสุ่มตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
 
3.2 วธีิการศึกษา 

3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากแบบสอบถามผูท่ี้มาใชบ้ริการ

สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 400 คน 
2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร

งานวจิยั เอกสารอา้งอิงต่างๆ วทิยานิพนธ์ รายงานทางวชิาการและเวบ็ไซดท์างอินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 

ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นตน้ 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ

สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลปัญหาท่ีพบในการใชบ้ริการ และขอ้เสนอแนะ 
 

3.2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 
  ขอ้มูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptive Statistics) ค่าความถ่ี  (Frequency ) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) น าเสนอใน
รูปของตารางประกอบค าบรรยาย โดยแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ความถ่ี และร้อยละ ส่วนขอ้มูลในส่วนท่ี  2  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) โดยแต่ละขอ้ค าถามมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั และมีเกณฑ์
การใหค้ะแนนแต่ละระดบัดงัน้ี  (ชูศรี  วงศรั์ตนะ, 2546: 75) 
 

คะแนน  ระดับทีม่ีผล 
5   มากท่ีสุด 
4   มาก 
3  ปานกลาง 
2   นอ้ย 
1   นอ้ยท่ีสุด 

 
 โดยมีเกณฑ์การแปลผล โดยท าการหาค่าคะแนนเฉล่ียและแปลความหมายของ

คะแนนทั้ง 5 ระดบัค่าเฉล่ีย ดว้ยวิธีการค านวณอนัตรภาคชั้นเพื่อแบ่งช่วงระดบัค่าเฉล่ีย (กลัยา วานิช
บญัชา, 2547: 29) ดงัน้ี 
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อนัตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด = 5 – 1 = 0.8 
  จ านวนอนัตรภาคชั้น  5   
 
 ก าหนดเกณฑก์ารแปลผลจากค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจในแต่ละระดบั ดงัน้ี 
 

ค่าเฉลีย่  จัดอยู่ในระดับ 
4.21 – 5.00      พึงพอใจมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20      พึงพอใจมาก 
2.61 – 3.40      พึงพอใจปานกลาง 
1.81 – 2.60      พึงพอใจนอ้ย 
1.00 – 1.80      พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 
  ส่วนท่ี 3 เป็นข้อมูลเก่ียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะของผู ้ตอบแบบสอบถาม 
วเิคราะห์โดยใชค้วามถ่ี และร้อยละ 

 
3.3 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม จะด าเนินการท่ีสนามฟุตบอลแรงดี 

เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
2. คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 

3.4 ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา ใชเ้วลา 15 เดือน โดยท าการศึกษาตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 

2557 ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้ งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง เดือน 
มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่  ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 
ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และพฤติกรรมการใชบ้ริการเป็นตน้ 

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 
 ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลปัญหาท่ีพบในการใชบ้ริการ และขอ้เสนอแนะ 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามอาย ุอาชีพ และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 400 100.00 

หญิง 0 0.00 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 100 และเพศหญิง ร้อยละ 

0.00 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ  จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 20  ปี  122 30.50 
20 – 30 ปี 161 40.25 
31 – 40 ปี   95 23.75 
41 – 50 ปี 22 5.50 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า อายุ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 20 – 30 ปี ร้อยละ 40.25

รองลงมาคือ ต ่ ากว่า 20 ปี  ร้อยละ 30.50 31 – 40 ปี  ร้อยละ 23.75 และ 41 – 50 ปี  ร้อยละ 5.50
ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

โสด 272 68.00 
สมรส  121 30.25 
อ่ืนๆ 7 1.75 

รวม 400 100.00 
หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ หยา่ร้าง (2 คน) แฟน (2 คน) และ ไม่ระบุ (3 คน) 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ สถานภาพ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ โสด ร้อยละ 68.00 

รองลงมาคือ สมรส ร้อยละ 30.25 และ อ่ืนๆ ร้อยละ 1.75 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด 
 

การศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 38 9.50 
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.  59 14.75 
ปวส.หรืออนุปริญญา 102 25.50 
ปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี 201 50.25 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ระดบัการศึกษาสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ปริญญา

ตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 50.25 รองลงมาคือ ปวส.หรืออนุปริญญา ร้อยละ 25.50มธัยมศึกษา
ตอนปลายหรือปวช. ร้อยละ 14.75 และต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 9.50ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศึกษา    123 30.75 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 36 9.00 
พนกังานบริษทัเอกชน 172 43.00 
ธุรกิจส่วนตวั 56 14.00 
อ่ืนๆ 13 3.25 

รวม 400 100.00 
หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ลูกจา้งทัว่ไป (4 คน) พนกังานมหาวทิยาลยั (6 คน) และ ไม่ระบุ (3 คน) 

 
จากตารางท่ี 4.5 พบว่า อาชีพ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ พนกังานบริษทัเอกชน

ร้อยละ 43.00 รองลงมาคือ นกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 30.75 ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 14.00 ขา้ราชการ/
พนกังานรัฐวสิาหกิจ ร้อยละ 9.00 และ อ่ืนๆ ร้อยละ 3.25 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท  138 34.50 
15,001 – 25,000 บาท 157 39.25 
25,001 – 35,000 บาท   53 13.25 
35,000 บาทข้ึนไป 52 13.00 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ      15,001 

– 25,000 บาท ร้อยละ 39.25 รองลงมาคือ ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท ร้อยละ 34.50 25,001 – 
35,000 บาท ร้อยละ 13.25 และ 35,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 13.00 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสนามฟุตบอลหญา้เทียมให้
เช่าในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีเคยใชบ้ริการ 
 

สนามฟุตบอลหญ้าเทยีมให้เช่าในจังหวดัเชียงใหม่ทีเ่คยใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
สนามลานนา เอฟซี (ตรงขา้มหา้ง Big C Extra เชียงใหม่) 124 31.00 
สนามเอก็ซ์ไซท ์ฟุตบอล คลบั (หลงัหา้ง Big C Extra เชียงใหม่) 23 5.80 
สนาม มร.ซอคเกอร์ อารีนา (ขา้งหา้งโลตสั ค าเท่ียง) 166 41.50 
สนามแอร์พอร์ต ฟุตซอล (ขา้งป๊ัมน ้ามนั LPG ส่ีแยกสนามบิน) 79 19.80 
สนามซีเอม็ไอ ฟุตซอล (ตรงขา้มร้านก๋วยเต๋ียวอ๋อง) 223 55.80 
สนามรีแลกซ์ ซอคเกอร์ คลบั (ขา้งร้านหมูกระทะสุคนธา) 22 5.50 
สนามฟอร์ซ่า ซอคเกอร์ คลบั (ส่ีแยกหนองประทีบ) 12 3.00 
สนามเชียงใหม่ ยไูนเตด็ (ส่ีแยกป่าแพร่ง ตลาดเมืองใหม่) 347 86.80 
สนามเชียงใหม่ อารีน่า เอฟซี (ถนนมหิดล ซอยอนัดามนัซีฟู๊ ด) 288 72.00 
สนามช่างเค่ียน เอฟซี (หลงัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล) 36 9.00 
สนามไนซ์ เพลซ สปอร์ต คลบั (หลงัหา้ง Big C หางดง) 13 3.30 
สนาม เอเอฟซี. (ตรงขา้ม ISUZU ดอนจัน่) 65 16.30 
สนาม เซเวน่ คิก (ขา้งราชพฤกษ ์แม่เหียะ) 33 8.30 
สนามเชียงใหม่ ซุปเปอร์ ลีก (ขา้งซอย LCC ใกลว้ดัเจด็ยอด) 26 7.30 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย 
 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่า สนามฟุตบอลหญา้เทียมให้เช่าในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีใช้บริการ ของ
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ  สนามเชียงใหม่ ยไูนเต็ด (ส่ีแยกป่าแพร่ง ตลาดเมืองใหม่) ร้อยละ 
86.80 รองลงมาคือ สนามเชียงใหม่ อารีน่า เอฟซี (ถนนมหิดล ซอยอนัดามนัซีฟู๊ ด) ร้อยละ 72.00 
สนามซีเอ็มไอ ฟุตซอล (ตรงขา้มร้านก๋วยเต๋ียวอ๋อง) ร้อยละ 55.80 สนาม มร.ซอคเกอร์ อารีนา (ขา้ง
ห้างโลตสั ค าเท่ียง) ร้อยละ 41.50 สนามลานนา เอฟซี (ตรงขา้มห้าง Big C Extra เชียงใหม่) ร้อยละ 
31.00 สนามแอร์พอร์ต ฟุตซอล (ขา้งป๊ัมน ้ ามนั LPG ส่ีแยกสนามบิน) ร้อยละ 19.80 สนาม เอเอฟซี. 
(ตรงข้าม ISUZU ดอนจัน่) ร้อยละ 16.30 สนามช่างเค่ียน เอฟซี (หลงัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล) ร้อยละ 9.00 สนาม เซเวน่ คิก (ขา้งราชพฤกษ ์แม่เหียะ) ร้อยละ 8.30 สนามเชียงใหม่ ซุปเปอร์ 
ลีก (ขา้งซอย LCC ใกลว้ดัเจ็ดยอด) ร้อยละ 7.30 สนามเอก็ซ์ไซท ์ฟุตบอล คลบั (หลงัหา้ง Big C Extra 
เชียงใหม่) ร้อยละ 5.80 สนามรีแลกซ์ ซอคเกอร์ คลบั (ขา้งร้านหมูกระทะสุคนธา) ร้อยละ 5.50 สนาม
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ไนซ์ เพลซ สปอร์ต คลบั (หลงัห้าง Big C หางดง) ร้อยละ 3.30 และ สนามฟอร์ซ่า ซอคเกอร์ คลบั (ส่ี
แยกหนองประทีบ) ร้อยละ 3.00 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวนัท่ีใช้บริการสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่  
 

วนัทีใ่ช้บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จังหวดัเชียงใหม่ จ านวน ร้อยละ 
วนัจนัทร์ 165 41.30 
วนัองัคาร 209 52.30 
วนัพุธ 85 21.30 
วนัพฤหสับดี 118 29.50 
วนัศุกร์ 79 19.80 
วนัเสาร์ 36 9.00 
วนัอาทิตย ์ 16 4.00 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ วนัท่ีใชบ้ริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่  ของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ วนัอังคาร  ร้อยละ 52.30 รองลงมาคือ วนัจันทร์ ร้อยละ 41.30 วนั
พฤหัสบดี ร้อยละ 29.50 วนัพุธ ร้อยละ 21.30 วนัศุกร์ ร้อยละ 19.80 วนัเสาร์ ร้อยละ 9.00 และวนั
อาทิตย ์ร้อยละ 4.00 ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเวลาเฉล่ียต่อคร้ังท่ีใช้
บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่  
 

เวลาเฉลีย่ต่อคร้ังทีใ่ช้บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี  
จังหวดัเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 

1 – 2 ชัว่โมง 267 66.80 
3 – 4 ชัว่โมง 113 28.30 
4 – 5 ชัว่โมง 10 2.50 
มากกวา่ 5 ชัว่โมง 10 2.50 

รวม 400 100.00 
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จากตารางท่ี 4.9 พบว่า เวลาเฉล่ียต่อคร้ังท่ีใช้บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จังหวดั
เชียงใหม่ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 1 – 2 ชั่วโมง ร้อยละ 66.80 รองลงมาคือ 3 – 4 
ชัว่โมง ร้อยละ 28.30 4 – 5 ชัว่โมง และมากกวา่ 5 ชัว่โมง เท่ากนั ร้อยละ 2.50 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุด 
 

ช่วงเวลาทีใ่ช้บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จังหวดัเชียงใหม่ 
มากทีสุ่ด 

จ านวน ร้อยละ 

06.00 – 09.00 น.  63 15.75 
09.01 – 12.00 น.  44 11.00 
12.01 – 15.00 น. 25 6.25 
15.01 – 18.00 น.  68 17.00 
18.01 – 21.00 น. 114 28.50 
21.01 – 24.00 น.  86 21.50 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มาก
ท่ีสุด ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 18.01 – 21.00 น. ร้อยละ 28.50 รองลงมาคือ 21.01 – 
24.00 น. ร้อยละ 21.50 15.01 – 18.00 น. ร้ อ ยล ะ  17.00 06.00 – 09.00 น .ร้อ ยล ะ  15.75 09.01 – 
12.00 น. ร้อยละ 11.00 และ 12.01 – 15.00 น. ร้อยละ 6.25 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีในการใช้บริการ
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ความถี่ในการใช้บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี  
จังหวดัเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 

1 – 2 คร้ัง/เดือน  45 11.25 
3 – 4 คร้ัง/เดือน 85 21.25 
5 – 6 คร้ัง/เดือน   97 24.25 
7 – 8 คร้ัง/เดือน 111 27.75 
9 – 10 คร้ัง/เดือน 39 9.75 
มากกวา่ 10 คร้ัง/เดือน 23 5.75 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ความถ่ีในการใช้บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่  

ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 7 – 8 คร้ัง/เดือน ร้อยละ 27.75 รองลงมาคือ 5 – 6 คร้ัง/เดือน 
ร้อยละ 24.25 3 – 4 คร้ัง/เดือน ร้อยละ 21.25 1 – 2 คร้ัง/เดือนร้อยละ 11.25 9 – 10 คร้ัง/เดือน ร้อยละ 
9.75 และมากกวา่ 10 คร้ัง/เดือน ร้อยละ 5.75 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายทั้งหมดต่อคร้ัง
ต่อคน (ค่าเช่าสนาม ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) ในการใช้บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม ่

 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อคร้ังต่อคน (ค่าเช่าสนาม ค่าอาหาร 
 และเคร่ืองดื่ม) ในการใช้บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 

 จังหวดัเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 100 บาท  144 36.00 
101 – 200 บาท 113 28.25 
201 – 300 บาท 91 22.75 
301 – 400 บาท 34 8.50 
มากกวา่ 400 บาท 18 4.50 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี  4.12 พบว่า ค่าใช้จ่ายทั้ งหมดต่อคร้ังต่อคน (ค่าเช่าสนาม ค่าอาหาร และ

เคร่ืองด่ืม) ในการใชบ้ริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่  ของผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ คือ นอ้ยกวา่ 100 บาท ร้อยละ 36.00 รองลงมาคือ 101 – 200 บาท ร้อยละ 28.25 201 – 300 บาท 
ร้อยละ 22.75 301 – 400 บาท ร้อยละ 8.50 และมากกวา่ 400 บาท  ร้อยละ 4.50 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

24 
 

 

ตารางที ่4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนคนท่ีมาใชบ้ริการท่ี 
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ กบัท่านเป็นประจ า ในแต่ละคร้ัง (นบัรวมตวัท่านดว้ย) 

 

จ านวนคนทีม่าใช้บริการที ่สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี  
จังหวดัเชียงใหม่ กบัท่านเป็นประจ า ในแต่ละคร้ัง  

(นับรวมตัวท่านด้วย) 

จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 7 คน 10 2.50 
7 – 12 คน  259 64.75 
13 – 18 คน 68 17.00 
19 – 24 คน 45 11.25 
มากกวา่ 24 คนข้ึนไป 18 4.50 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.13 พบว่า จ  านวนคนท่ีมาใช้บริการท่ี สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จังหวดั

เชียงใหม่ กบัท่านเป็นประจ า ในแต่ละคร้ัง (นบัรวมตวัท่านดว้ย)  ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
คือ  7 – 12 คน ร้อยละ 64.75 รองลงมาคือ 13 – 18 คน ร้อยละ 17.00 19 – 24 คน ร้อยละ 11.25 
มากกวา่ 24 คนข้ึนไป ร้อยละ 4.50  และ นอ้ยกวา่ 7 คน ร้อยละ 2.50 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลท่ีเลือกมาใชบ้ริการ
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่  
 

เหตุผลที่เลอืกมาใช้บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี  
จังหวดัเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 

สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นท่ีรู้จกัและมี
ช่ือเสียง 

128 32.00 

ไดพ้บปะเพื่อนฝงูมากข้ึน  96 24.00 

มีอุปกรณ์ท่ีใชค้รบครัน  51   12.80 

สามารถใชเ้ป็นสถานท่ีในการจดัการแข่งขนัฟุตบอลได ้  31 7.80 

สถานท่ีตั้งมีความสะดวกในการมาใชบ้ริการ 197 49.30 

ราคาค่าบริการมีความเหมาะสม 169 42.30 

มีส่วนลดค่าบริการใหส้ าหรับสมาชิก 57 14.30 

รายการส่งเสริมการขายมีความน่าสนใจ 18 4.50 

มีจ านวนพนกังานเพียงพอในการใหบ้ริการ 58 14.50 

พนกังานดูแลเอาใจใส่ลูกคา้และมีความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ 

123 30.80 

การบริการสะดวกและรวดเร็ว เช่น การจองสนาม การเตรียม
อุปกรณ์ เป็นตน้ 

27 6.80 

มีท่ีจอดรถสะดวก 69 17.30 

บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในสนามฟุตบอล 26 6.50 

อ่ืนๆ 7 1.80 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย 

  อ่ืนๆ ไดแ้ก่ สะดวกไม่ตอ้งเเยง่กบัคนอ่ืนๆ (2 คน) มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เป็นประจ า     (2 คน) และ 
ไม่ระบุ (3 คน) 

 
จากตารางท่ี 4.14 พบว่า เหตุผลท่ีเลือกมาใช้บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จังหวดั

เชียงใหม่ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ สามารถใชเ้ป็นสถานท่ีในการจดัการแข่งขนัฟุตบอล
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ได ้ร้อยละ 49.30 รองลงมาคือ ราคาค่าบริการมีความเหมาะสม ร้อยละ 42.30 สนามฟุตบอลแรงดี เอฟ
ซี จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นท่ีรู้จกัและมีช่ือเสียง ร้อยละ 32.00 พนักงานดูแลเอาใจใส่ลูกคา้และมีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ ร้อยละ 30.80 ได้พบปะเพื่อนฝูงมากข้ึน ร้อยละ 24.00มีท่ีจอดรถ
สะดวก ร้อยละ 17.30 มีจ านวนพนกังานเพียงพอในการให้บริการ ร้อยละ 14.50 มีส่วนลดค่าบริการ
ให้ส าหรับสมาชิก ร้อยละ 14.30 มีอุปกรณ์ท่ีใชค้รบครัน ร้อยละ 12.80 สามารถใชเ้ป็นสถานท่ีในการ
จดัการแข่งขนัฟุตบอลได ้ร้อยละ 7.80 การบริการสะดวกและรวดเร็ว เช่น การจองสนาม การเตรียม
อุปกรณ์ เป็นตน้ ร้อยละ 6.80 บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในสนามฟุตบอล   ร้อยละ 6.50 รายการ
ส่งเสริมการขายมีความน่าสนใจ ร้อยละ 4.50 และอ่ืนๆ  ร้อยละ 1.80 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุด 
 

บุคคลทีม่ีผลต่อการตัดสินใจในการเลอืกใช้บริการ 
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จังหวดัเชียงใหม่ มากทีสุ่ด 

จ านวน ร้อยละ 

เพื่อน   296 74.00 
แฟน 26 6.50 
พอ่แม่ หรือ ผูป้กครอง  7 1.75 
ตวัท่านเอง 65 16.25 
อ่ืนๆ 6 1.50 

รวม 400 100.00 

หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ นักฟุตบอล (2 คน) การจดักิจกรรม (Event) ของสนามฟุตบอล (2 คน) และ    
ไม่ระบุ (2 คน) 

 
จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการสนามฟุตบอลแรง

ดี เอฟซี จังหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุด ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพื่อน ร้อยละ 74.00 
รองลงมาคือ ตวัท่านเอง ร้อยละ 16.25 แฟน ร้อยละ 6.50 พ่อแม่ หรือ ผูป้กครอง ร้อยละ 1.75 และ 
อ่ืนๆ ร้อยละ 1.50 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งขอ้มูลในการรู้จกั
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

แหล่งข้อมูลในการรู้จักสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี  
จังหวดัเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 

เวบ็ไซด ์  102 25.50 

มีบุคคลในครอบครัวแนะน า 9 2.30 

รู้ดว้ยตนเอง 130 32.50 

เพื่อน 237 59.30 

ป้ายโฆษณา 37 9.30 

แผน่พบั และส่ิงพิมพ ์ 10 2.50 

อ่ืนๆ 8 2.00 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย 
   อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ท่ีท างาน (5 คน) การประกาศ (2 คน) และไม่ระบุ (1 คน) 
 
จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ แหล่งขอ้มูลในการรู้จกัสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 

ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพื่อน ร้อยละ 59.30 รองลงมาคือ รู้ด้วยตนเอง ร้อยละ 32.50 
เว็บไซด์ ร้อยละ 25.50 ป้ายโฆษณา ร้อยละ 9.30 แผ่นพับ และส่ิงพิมพ์ ร้อยละ 2.50 มีบุคคลใน
ครอบครัวแนะน า ร้อยละ 2.30 และ อ่ืนๆ ร้อยละ 2.00 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี จังหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
 

ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

1.1 ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของ
สนามฟตุบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

87 214 53 46 0 3.86 2 

(21.80) (53.50) (13.30) (11.50) (0.00) (มาก) 

1.2 ขนาดสนามฟตุบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มี
ความเหมาะสมกบั
ผูใ้ชบ้ริการ 

63 222 55 45 15 3.68 3 

(15.80) (55.50) (13.80) (11.30) (3.80) (มาก) 

1.3 คุณภาพของหญา้เทียม เช่น 
ความนุ่มของหญา้ 

8 10 97 250 35 2.27 9 

(2.00) (2.50) (24.30) (62.50) (8.80) (นอ้ย) 

1.4 พ้ืนผิวสนามฟตุบอลหญา้
เทียม มีความสม ่าเสมอ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ 

0 20 47 273 60 2.07 10 
(0.00) (5.00) (11.80) (68.30) (15.00) (นอ้ย) 

1.5 สภาพสนามฟตุบอลหญา้
เทียม มีความสมบูรณ์ ไม่มี
บริเวณพ้ืนหญา้ท่ีช ารุด หรือ 
เสียหาย 

0 0 17 240 143 1.69 12 
(0.00) (0.00) (4.30) (60.00) (35.80) (นอ้ยท่ีสุด) 

1.6 แสงสวา่งภายในสนาม
ฟตุบอลหญา้เทียม มีความ
เหมาะสมต่อการใชง้าน 

0 25 60 181 134 1.94 11 

(0.00) (6.30) (15.00) (45.30) (33.50) (นอ้ย) 
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ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

1.7 อุปกรณ์พ้ืนฐาน เช่น ลูก
ฟตุบอล ตาข่าย มีความ
สมบูรณ์ พร้อมใชง้าน 

43 63 211 61 22 3.11 6 
(10.80) (15.80) (52.80) (15.30) (5.50) (ปานกลาง) 

1.8 สินคา้ในร้านจ าหน่าย
อุปกรณ์ฟตุบอล มี
อุปกรณ์ครบถว้นส าหรับ
การเล่นฟตุบอล 

41 53 241 49 16 3.14 5 
(10.30) (13.30) (60.30) (12.30) (4.00) (ปานกลาง) 

1.9 การบริการร้านอาหาร/
เคร่ืองด่ืม ของสนาม
ฟตุบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

83 174 66 29 48 3.54 4 
(20.80) (43.50) (16.50) (7.30) (12.00) (มาก) 

1.10 ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น 
ห้องอาบน ้า ห้องแต่ง ตวั
ให้บริการเพียงพอ 

21 50 219 69 41 2.85 7 
(5.30) (12.50) (54.80) (17.30) (10.30) (ปานกลาง) 

1.11 การบริการหาทีมเพื่อ
จดัการแข่งขนั หรือการ
จดัหาคู่ทีม กรณีท่ีจ  านวน
คนไม่พอ 

19 47 197 98 39 2.77 8 

(4.80) (11.80) (49.30) (24.50) (9.80) (ปานกลาง) 

1.12 บริการเสริมอ่ืนๆ เช่น 
คลบัเฮา้ส์ อุปกรณ์กีฬา 
บริการ Wifi/Internet ฟรี 
มีเส้ือแบ่งทีมและลูก
ฟตุบอลบริการฟรี 

131 214 55 0 0 4.19 1 
(32.80) (53.50) (13.80) (0.00) (0.00) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
2.92 

  
(ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ อยูใ่น

ระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.92) 
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 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ บริการเสริมอ่ืนๆ 
เช่น คลบัเฮา้ส์ อุปกรณ์กีฬา บริการ Wifi/Internet ฟรี มีเส้ือแบ่งทีมและลูกฟุตบอลบริการฟรี (ค่าเฉล่ีย 
4.19) ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.86) ขนาด
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีความเหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.68) และ การ
บริการร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม ของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จังหวดัเชียงใหม่  (ค่าเฉล่ีย 3.54) 
ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ สินคา้ใน
ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์ฟุตบอล มีอุปกรณ์ครบถ้วนส าหรับการเล่นฟุตบอล (ค่าเฉล่ีย 3.14) อุปกรณ์
พื้นฐาน เช่น ลูกฟุตบอล ตาข่าย มีความสมบูรณ์ พร้อมใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 3.11) ส่ิงอ านวยความสะดวก 
เช่น ห้องอาบน ้ า ห้องแต่งตวัให้บริการเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 2.85) และการบริการหาทีมเพื่อจดัการ
แข่งขนั หรือการจดัหาคู่ทีม กรณีท่ีจ  านวนคนไม่พอ (ค่าเฉล่ีย 2.77) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัน้อย ไดแ้ก่ คุณภาพของ
หญา้เทียม เช่น ความนุ่มของหญา้  (ค่าเฉล่ีย 2.27) พื้นผิวสนามฟุตบอลหญา้เทียม มีความสม ่าเสมอ 
ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ (ค่าเฉล่ีย 2.07) และแสงสวา่งภายในสนามฟุตบอลหญา้เทียม มีความเหมาะสมต่อ
การใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 1.69) ตามล าดบั 

ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีค่าเฉล่ียระดบันอ้ยท่ีสุด คือ สภาพสนาม
ฟุตบอลหญา้เทียม มีความสมบูรณ์ ไม่มีบริเวณพื้นหญา้ท่ีช ารุด หรือ เสียหาย (ค่าเฉล่ีย 2.27)  
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ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นราคา 
 

ปัจจัยด้านราคา 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

2.1 ค่าบริการต่อชัว่โมงในการ
ใชบ้ริการสนามฟตุบอล
แรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ มีความ
เหมาะสม 

299 61 21 8 11 4.57 2 

(74.80) (15.30) (5.30) (2.00) (2.80) (มากท่ีสุด) 

2.2 มีการระบุค่าบริการอยา่ง
ชดัเจน ครบถว้น 

83 225 50 42 0 3.87 4 
(20.80) (56.30) (12.50) (10.50) (0.00) (มาก) 

2.3 ความหลากหลายของระดบั
ราคา เช่น ค่าบริการ ในช่วง
เวลา ก่อน 18.00 น. ราคา 
300 บาท/ชัว่โมง และ 
ช่วงเวลา หลงั 18.00 น. ราคา 
600 บาท/ชัว่โมง เป็นตน้ 

311 59 25 5 0 4.69 1 

(77.80) (14.80) (6.30) (1.30) (0.00) (มากท่ีสุด) 

2.4 ค่าเช่าสนามในการจดั
กิจกรรมการแข่งขนั
ฟตุบอล มีความเหมาะสม   

286 68 29 6 11 4.53 3 

(71.50) (17.00) (7.30) (1.50) (2.80) (มากท่ีสุด) 

2.5 ความเหมาะสมของราคา
อาหาร/เคร่ืองด่ืม ท่ีสนาม
ฟตุบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

29 35 240 51 45 2.88 6 

(7.30) (8.80) (60.00) (12.80) (11.30) (ปานกลาง) 

2.6 ราคาค่าสินคา้ในร้าน
จ าหน่ายอุปกรณ์ฟตุบอลมี
ความเหมาะสม 

33 58 243 47 19 3.10 5 
(8.30) (14.50) (60.80) (11.80) (4.80) (ปานกลาง) 

2.7 สามารถช าระค่าบริการ
ดว้ยบตัรเครดิต/เดบิต ได ้

20 40 202 88 50 2.73 7 
(5.00) (10.00) (50.50) (22.00) (12.50) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.77 

  
(มาก) 
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จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นราคา อยูใ่นระดบั 
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.77) 
 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความหลากหลาย
ของระดบัราคา เช่น ค่าบริการ ในช่วงเวลา ก่อน 18.00 น. ราคา 300 บาท/ชัว่โมง และ ช่วงเวลา หลงั 
18.00 น. ราคา 600 บาท/ชั่วโมง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.69) ค่าบริการต่อชั่วโมงในการใช้บริการสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.57) และค่าเช่าสนามในการจดั
กิจกรรมการแข่งขนัฟุตบอล มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.53) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ มีการระบุค่าบริการ
อยา่งชดัเจน ครบถว้น (ค่าเฉล่ีย 3.87)  

ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ราคาค่าสินคา้
ในร้านจ าหน่ายอุปกรณ์ฟุตบอล มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.10) ความเหมาะสมของราคาอาหาร/
เคร่ืองด่ืม ท่ีสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 2.88) และสามารถช าระค่าบริการ
ดว้ยบตัรเครดิต/เดบิต ได ้(ค่าเฉล่ีย 2.73) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

3.1 ท่ีตั้งของสนามฟตุบอลแรง
ดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
สะดวกในการเดินทาง 

312 55 25 8 0 4.68 1 

(78.00) (13.80) (6.30) (2.00) (0.00) (มากท่ีสุด) 

3.2 สนามฟตุบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ อยูใ่กล้
แหล่งชุมชน เช่น ตลาด 
ห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ 

300 65 19 11 5 4.61 2 

(75.00) (16.30) (4.80) (2.80) (1.30) (มากท่ีสุด) 

3.3 สนามฟตุบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีท่ีจอด
รถท่ีกวา้งขวาง และ
เพียงพอ 

86 218 60 36 0 3.89 3 

(21.50) (54.50) (15.50) (9.00) (0.00) (มาก) 

3.4 สถานท่ีตั้งของสนาม
ฟตุบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีความ
ปลอดภยั 

78 197 64 13 18 3.69 4 

(19.50) (49.30) (16.00) (10.80) (4.50) (มาก) 

3.5 มีช่องทางการติดต่อสนาม
ฟตุบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่  ไดห้ลาย
ช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท ์
อินเตอร์เน็ต โทรสาร เป็น
ตน้ 

37 58 257 32 16 3.17 6 

(9.30) (14.50) (64.30) (8.00) (4.00) 
 

(ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

3.6 มีเวบ็ไซต ์(Web Site) ใน
การให้ขอ้มูลของสนาม
ฟตุบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ เพียงพอ
ต่อการตดัสินใจ 

44 70 189 62 35 3.07 7 

(11.00) (17.50) (47.30) (15.50) (8.80) (ปานกลาง) 

3.7 มีสถานท่ีนัง่พกัผอ่น
เพียงพอ เป็นสดัส่วน 
ภายในสนามฟตุบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 

62 182 68 40 48 3.43 5 

(15.50) (45.50) (17.00) (10.00) (12.00) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.79 

  
(มาก) 

 
 

 จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย อยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) 
 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ท่ีตั้งของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.68) และสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 4.61) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ 
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง และเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.89) สถาน
ท่ีตั้งของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีความปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 3.69) มีสถานท่ีนั่ง
พกัผอ่นเพียงพอ เป็นสัดส่วน ภายในสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.43)  

ความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่   มี
ช่องทางการติดต่อสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ได้หลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท ์
อินเตอร์เน็ต โทรสาร เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.17) และมีเว็บไซต์ (Web Site) ในการให้ขอ้มูลของสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ เพียงพอต่อการตดัสินใจ (ค่าเฉล่ีย 3.07) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

4.1 มีเอกสารแผน่พบัแนะน า
เก่ียวกบั สนามฟตุบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่  เช่น 
ราคาค่าเช่าสนาม 
แผนท่ี เป็นตน้ 

37 47 217 57 42 2.95 5 
(9.30) (11.80) (54.30) (14.30) (10.50) (ปานกลาง) 

4.2 ป้ายโปสเตอร์โฆษณา
สนามฟตุบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

25 30 239 54 52 2.81 6 

(6.30) (7.50) (59.80) (13.50) (13.00) (ปานกลาง) 

4.3 การประชาสมัพนัธ์สนาม
ฟตุบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ผา่นช่องทาง
เครือข่ายสงัคม เช่น 
Facebook, Twitter เป็นตน้  

33 70 234 51 12 3.15 4 
(8.30) (17.50) (58.50) (12.80) (3.00) (ปานกลาง) 

4.4 รูปแบบของการมอบ
ส่วนลดหรือสิทธิพิเศษ
ต่างๆ เช่น การก าหนดราคา
พิเศษในแต่ละช่วงเวลา 
(เชา้/เยน็) การก าหนดราคา
พิเศษในแต่ละเดือน เป็น
ตน้ 

137 224 39 0 0 4.25 1 
(34.30) (56.00) (9.80) (0.00) (0.00) (มากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

4.5 การสร้างความสมัพนัธ์อนั
ดีระหวา่งสนามฟตุบอล
แรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ กบัผูม้าใชบ้ริการ 
เช่นการจดัให้มีกิจกรรม
ร่วมกนั การจดัแข่งขนัเป็น
ประจ า เป็นตน้ 

68 230 65 37 0 3.82 2 
(17.00) (57.50) (16.30) (9.30) (0.00) (มาก) 

4.6 สนามฟตุบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็น
ผูส้นบัสนุนในการจดั
กิจกรรมต่างๆ เช่น การ
จดัการแข่งขนัฟตุบอล
ประจ าโรงเรียน การ
สนบัสนุนกิจกรรมของ
ชุมชน งานบุญ เป็นตน้ 

70 209 53 43 25 3.64 3 
(17.50) (52.30) (13.30) (10.80) (6.30) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.44 

  
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด อยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.44) 

 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดับมากท่ีสุด คือ 
รูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลา (เชา้/
เยน็) การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละเดือน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.25)  
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ได้แก่ 
การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ กบัผูม้าใชบ้ริการ เช่น
การจดัใหมี้กิจกรรมร่วมกนั การจดัแข่งขนัเป็นประจ า เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.82) และสนามฟุตบอลแรงดี 
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เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นผูส้นับสนุนในการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น การจดัการแข่งขนัฟุตบอล
ประจ าโรงเรียน การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน งานบุญ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.64) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่  
การประชาสัมพันธ์สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น 
Facebook, Twitter เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.15) มีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบั สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ เช่น ราคาค่าเช่าสนาม แผนท่ี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.95) และป้ายโปสเตอร์โฆษณาสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 2.81) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.21 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นบุคลากร 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

5.1 พนกังานของสนาม
ฟตุบอลมีจ านวนเพียงพอ
ในการให้บริการ 

13 8 86 256 37 2.26 6 
(3.30) (2.00) (21.50) (64.00) (9.30) (นอ้ย) 

5.2 พนกังานของสนาม
ฟตุบอล ดูแลเอาใจใส่
และมีความกระตือรือร้น
ในการให้บริการ 

75 226 57 42 0 3.84 1 
(18.80) (56.60) (14.30) (10.50) (0.00) (มาก) 

5.3 พนกังานของสนาม
ฟตุบอล พดูจาสุภาพ 
อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี 

81 208 55 35 21 3.73 2 

(20.30) (52.00) (13.80) (8.80) (5.30) (มาก) 

5.4 พนกังานของสนาม
ฟตุบอลให้บริการได้
อยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

22 40 242 58 38 2.88 5 
(5.50) (10.00) (60.50) (14.50) (9.50) (ปานกลาง) 

5.5 พนกังานของสนาม
ฟตุบอล มีความรู้
ความสามารถในการ
ให้บริการเป็นอยา่งดี 
สามารถแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหนา้ได ้

47 65 193 61 34 3.08 4 

(11.80) (16.30) (48.30) (15.30) (8.50) (ปานกลาง) 

5.6 พนกังานของสนาม
ฟตุบอล ให้บริการลูกคา้
ทุกรายอยา่งเสมอภาค 

92 179 64 33 32 3.67 3 

(23.00) (44.80) (16.00) (8.30) (8.00) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.24 

 
(ปานกลาง)  
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จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัด้านบุคลากร อยู่ใน
ระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.24) 

 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ พนกังานของสนาม
ฟุตบอล ดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.84) พนกังานของสนาม
ฟุตบอล พูดจาสุภาพ  อ่อนน้อม และแต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 3.73) และพนักงานของสนามฟุตบอล 
ใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 3.67) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ พนกังาน
ของสนามฟุตบอล มีความรู้ความสามารถในการใหบ้ริการเป็นอยา่งดี สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้
ได้ (ค่าเฉล่ีย 3.08) และพนักงานของสนามฟุตบอลให้บริการได้อย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 
2.88) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดับน้อย คือ พนักงานของ
สนามฟุตบอลมีจ านวนเพียงพอในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 2.26) 
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ตารางที่ 4.22 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
 

ปัจจัยด้านกระบวน 
การให้บริการ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

6.1 ขั้นตอนในการติดต่อ การ
รับจองคิว สะดวกและ
รวดเร็ว 

38 56 238 44 24 3.10 6 

(9.50) (14.00) (59.50) (11.00) (6.00) (ปานกลาง) 

6.2 มีการจดัการ และดูแลการ
ใชบ้ริการของแต่ละกลุ่มให้
มีความสะดวก ไม่ติดขดั
กลุ่มอ่ืนท่ีมาใชบ้ริการต่อ 

74 171 66 40 49 3.45 3 

(18.50) (42.80) (16.50) (10.00) (12.30) (มาก) 

6.3 ระบบการรักษาความ
ปลอดภยัของสนามฟตุบอล 

82 209 52 36 21 3.74 2 

(20.50) (52.30) (13.00) (9.00) (5.30) (มาก) 

6.4 มีการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

17 47 250 57 29 2.92 8 
(4.30) (11.80) (62.50) (14.30) (7.30) (ปานกลาง) 

6.5 กระบวนการการให้บริการ
มีความถูกตอ้ง เช่น การจดั
คิวเป็นไปตามล าดบัการ
จอง เป็นตน้ 

77 220 55 48 0 3.82 1 

(19.30) (55.00) (13.80) (12.00) (0.00) (มาก) 

6.6 การแจง้ซ่อมอุปกรณ์ มี
ความสะดวกและรวดเร็ว 

26 45 201 96 32 2.84 9 
(6.50) (11.30) (50.30) (24.00) (8.00) (ปานกลาง) 

6.7 เวลา เปิด – ปิด ในการ
ให้บริการ มีความเหมาะสม 

56 179 74 52 39 3.40 4 
(14.00) (44.80) (18.50) (13.00) (9.80) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.22 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านกระบวน 
การให้บริการ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

6.8 มีการแจง้ขั้นตอนการ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ให้
ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บทราบ
ก่อนการใชบ้ริการ 

28 64 223 54 31 3.01 7 
(7.00) (16.00) (55.80) (13.50) (7.80) (ปานกลาง) 

6.9 ความถูกตอ้งในการคิด
ค่าบริการ เช่น การ 
ค านวณจ านวนชัว่โมง 
ท่ีใชบ้ริการ เป็นตน้ 

45 73 200 46 36 3.11 5 
(11.30) (18.30) (50.00) (11.50) (9.00) (ปานกลาง) 

 

3.27 
  

(ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ อยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) 
 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดับมาก ได้แก่
กระบวนการการให้บริการมีความถูกตอ้ง เช่น การจดัคิวเป็นไปตามล าดบัการจอง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
3.82) ระบบการรักษาความปลอดภยัของสนามฟุตบอล (ค่าเฉล่ีย 3.74) มีการจดัการ และดูแลการใช้
บริการของแต่ละกลุ่มใหมี้ความสะดวก ไม่ติดขดักลุ่มอ่ืนท่ีมาใชบ้ริการต่อ (ค่าเฉล่ีย 3.45) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง 
ได้แก่ เวลา เปิด – ปิด ในการให้บริการ มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.40) ความถูกต้องในการคิด
ค่าบริการ เช่น การค านวณจ านวนชัว่โมงท่ีใช้บริการ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.11) ขั้นตอนในการติดต่อ การ
รับจองคิว สะดวกและรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.10) มีการแจง้ขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ใหผู้ใ้ชบ้ริการ
ไดรั้บทราบก่อนการใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.01) มีการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 2.92) 
และการแจง้ซ่อมอุปกรณ์ มีความสะดวกและรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 2.84) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.23 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

7.1 ป้ายช่ือ สนามฟตุบอลแรง
ดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
มองเห็นไดช้ดัเจน 

146 220 34 0 0 4.28 1 
(36.50) (55.00) (8.50) (0.00) (0.00) (มากท่ีสุด) 

7.2 ความสะอาดภายในสนาม
ฟตุบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

10 10 78 271 31 2.24 9 
(2.50) (2.50) (19.50) (67.80) (7.80) (นอ้ย) 

7.3 บรรยากาศและความ
สวยงามของสถานท่ี
โดยรวม ของสนาม
ฟตุบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

72 246 44 38 0 3.88 2 
(18.00) (61.50) (11.00) (9.50) (0.00) (มาก) 

7.4 มีจอ LCD โตะ๊ เกา้อ้ี มา้
นัง่ ส าหรับพกัผอ่น 

11 35 257 58 39 2.80 6 
(2.80) (8.80) (64.30) (14.50) (9.80) (ปานกลาง) 

7.5 ความสะอาดของห้องน ้า 
ห้องอาบน ้า ห้องแต่งตวั 

0 23 61 176 140 1.92 11 
(0.00) (5.80) (15.30) (44.00) (35.00) (นอ้ย) 

7.6 การออกแบบและความ
สวยงามของสนาม
ฟตุบอล 

45 61 230 42 22 3.16 4 
(11.30) (15.30) (57.50) (10.50) (5.50) (ปานกลาง) 

7.7 การมีระบบรักษาความ
ปลอดภยั 24 ชัว่โมง เช่น 
การมีพนกังานรักษาความ
ปลอดภยัประจ าการ การมี
ระบบกลอ้งวงจรปิด เป็น
ตน้ 

38 67 187 67 41 2.99 5 
(9.50) (16.80) (46.80) (16.80) (10.30) (ปานกลาง) 

 
 
 



 

43 
 

 

ตารางที่ 4.23 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (ต่อ) 
 

 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

7.8 สภาพแวดลอ้มภายนอก
สนามฟตุบอล เช่น ลาน
จอดรถ มีความสะอาด 
และสวยงาม 

70 204 59 44 23 3.64 3 

(17.50) (51.00) (14.80) (11.00) (5.80) (มาก) 

7.9 โลโก ้(Logo)  ของสนาม
ฟตุบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ จดจ า
ง่าย 

23 35 196 106 40 2.74 7 

(5.80) (8.80) (49.00) (26.50) (10.00) (ปานกลาง) 

7.10 ชุดแบ่งทีมของ สนาม
ฟตุบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีความ
สวยงาม 

20 31 202 108 39 2.71 8 

(5.00) (7.80) (50.50) (27.00) (9.80) (ปานกลาง) 

7.11 ความสว่างของไฟฟ้า
บริเวณถนนของสนาม
ฟตุบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ สวา่ง
เพียงพอ 

0 0 20 250 130 1.73 12 

(0.00) (0.00) (5.00) (62.50) (32.50) (นอ้ยท่ีสุด) 

7.12 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
ของ สนามฟตุบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดัเชียง ใหม่ 
อยูใ่นสภาพท่ีดี 

0 11 41 281 67 1.99 10 

(0.00) (2.80) (10.30) (70.30) (16.80) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
2.84 

 (ปานกลาง) 
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 จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.84) 

โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดบัมากท่ีสุด คือ ป้ายช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มองเห็นไดช้ดัเจน (ค่าเฉล่ีย 
4.28)   

ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดบัมาก ไดแ้ก่ บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวม  ของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.88) และสภาพแวดลอ้มภายนอกสนามฟุตบอล เช่น ลานจอดรถ มีความ
สะอาด และสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.64) ตามล าดบั 

ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การออกแบบและความสวยงามของสนามฟุตบอล (ค่าเฉล่ีย 3.16) การมีระบบ
รักษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง เช่น การมีพนกังานรักษาความปลอดภยัประจ าการ การมีระบบกลอ้ง
วงจรปิด เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.99) มีจอ LCD โต๊ะ เก้าอ้ี มา้นั่ง ส าหรับพกัผ่อน (ค่าเฉล่ีย 2.80) โลโก ้
(Logo) ของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ จดจ าง่าย (ค่าเฉล่ีย 2.74) และชุดแบ่งทีมของ 
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีความสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 2.71) ตามล าดบั 

ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดบัน้อย  ได้แก่ ความสะอาดภายในสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 2.24) 
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลของ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ อยูใ่นสภาพท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 1.99) 
และความสะอาดของหอ้งน ้า หอ้งอาบน ้า หอ้งแต่งตวั (ค่าเฉล่ีย 1.92) ตามล าดบั 

ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดบันอ้ยท่ีสุด คือ ความสวา่งของไฟฟ้าบริเวณถนนของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
สวา่งเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย  1.73)  
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ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ค่าเฉลีย่ แปลผล ล าดับที ่

ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  2.84 ปานกลาง 7 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 2.92 ปานกลาง 6 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  3.24 ปานกลาง 5 

ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  3.27 ปานกลาง 4 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.44 มาก 3 

ปัจจยัดา้นราคา  3.69 มาก 2 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.79 มาก 1 
 
จากตารางท่ี 4.24 พบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนาม

ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากนอ้ยไปหามาก ไดด้งัต่อไปน้ี 
คือ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 2.84) ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
2.92)  ปัจจยัด้านบุคลากร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.24) ปัจจยัดา้น
กระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.44) ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) ตามล าดบั 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลปัญหาทีพ่บในการใช้บริการ  
- หอ้งน ้าไม่สะอาด  (6 ราย) 
- ค านวณจ านวนชัว่โมงเกินกวา่ความเป็นจริง (3 ราย) 
- สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ไม่เป็นท่ีนิยมมาเล่นในกลุ่มเพือ่น (3 ราย) 
- ท่ีจอดรถของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี ไม่เพียงพอ หรือนอ้ยเกินไป (3 ราย) 
- ค่าบริการแพงเกินไป เม่ือเทียบกบัสนามฟุตบอลอ่ืน  (2 ราย) 
- การคมนาคมบริเวณสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี ไม่สะดวก ไปยาก รถติด  (2 ราย) 
- มีอุปกรณ์ในร้านจ าหน่ายอุปกรณ์ฟุตบอลนอ้ยเกินไป มียีห่อ้ใหเ้ลือกนอ้ย  (2 ราย) 
- ขาดการประชาสัมพนัธ์ตส์นามฟุตบอลแรงดี ในส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ (2 ราย) 
- ระบบรักษาความปลอดภยัไม่น่าเช่ือถือ  (2 ราย) 
- ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมแพงเกินไป (1 ราย) 
- ป้ายช่ือสนามฟุตบอลแรงดี เล็ก มองเห็นไม่ชดัเจน (1 ราย) 
ข้อเสนอแนะ 
- สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ควรเพิ่มแสงสวา่งในสนามให้มากข้ึน และ

ทัว่ถึง ทั้ง 3 สนาม (7 ราย) 
- ควรจดัท าเวบ็ไซตข์องสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี อยา่งเป็นทางการ  (4 ราย) 
- ควรใหส่้วนลดพิเศษกบันกัเรียนหรือ นกัศึกษาดว้ย (3 ราย) 
- ควรเปิดสาขาของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี เพิ่มออกนอกชานเมือง (3 ราย)  
- ควรจดัพื้นท่ีระหวา่งรอเล่น ในหอ้งปรับอากาศดว้ย (2 ราย) 
- ควรมีการเปล่ียนหญา้ใหม่ ทั้งสนาม (1 ราย) 
- ควรมีการประชาสัมพนัธ์สนามฟุตบอลแรงดีผา่น Social Media หรือ Line ดว้ย (1 ราย) 
- เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน เช่น ทีมก่อนเล่นเกินเวลา หรือ ไฟดบัระหวา่งเล่น เป็นตน้ ควรมีการ

ชดเชยเวลาใหเ้หมาะสมดว้ย (1 ราย) 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี จังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามอายุ อาชีพ และรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 

4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามอายุ 

 

ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามอาย ุ 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

อายุ  

ต ่ากว่า 
20  ปี 

20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 

n = 122 n = 161 n = 95 n = 22 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
1.1 ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของสนาม

ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ 

3.89 3.84 3.85 3.77 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.2 ขนาดสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีความเหมาะสม
กบัผูใ้ชบ้ริการ 

3.75 3.70 3.56 3.38 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

1.3 คุณภาพของหญา้เทียม เช่น ความ
นุ่มของหญา้ 

2.58 2.20 2.04 2.01 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

1.4 พื้นผวิสนามฟุตบอลหญา้เทียมมี
ความสม ่าเสมอ ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ 

2.32 2.13 1.71 1.69 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ยท่ีสุด) (นอ้ยท่ีสุด) 

1.5 สภาพสนามฟุตบอลหญา้เทียม มี
ความสมบูรณ์ ไม่มีบริเวณพื้นหญา้
ท่ีช ารุด หรือ เสียหาย 

2.01 1.79 1.25 1.18 
(นอ้ย) (นอ้ยท่ีสุด) (นอ้ยท่ีสุด) (นอ้ยท่ีสุด) 

1.6 แสงสวา่งภายในสนามฟุตบอลหญา้
เทียม มีความเหมาะสมต่อการใช้
งาน 

2.61 1.83 1.46 1.38 
(ปานกลาง) (นอ้ย) (นอ้ยท่ีสุด) (นอ้ยท่ีสุด) 
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ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

อายุ  

ต ่ากว่า  
20  ปี  

20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 

n = 122 n = 161 n = 95 n = 22 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
1.7 อุปกรณ์พื้นฐาน เช่น ลูก

ฟุตบอล ตาข่าย มีความ
สมบูรณ์ พร้อมใชง้าน 

3.76 3.20 2.35 2.25 

(มาก) (ปานกลาง) (นอ้ย) (นอ้ย) 

1.8 สินคา้ในร้านจ าหน่ายอุปกรณ์
ฟุตบอล มีอุปกรณ์ครบถว้น
ส าหรับการเล่นฟุตบอล 

3.36 3.18 2.81 2.90 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.9 การบริการร้านอาหาร/
เคร่ืองด่ืม ของสนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.75 3.53 3.32 3.02 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.10 ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น 
หอ้งอาบน ้า หอ้งแต่งตวั
ใหบ้ริการเพียงพอ 

3.47 2.68 2.45 2.43 

(มาก) (ปานกลาง) (นอ้ย) (นอ้ย) 

1.11 การบริการหาทีมเพื่อจดัการ
แข่งขนั หรือการจดัหาคู่ทีม 
กรณีท่ีจ  านวนคนไม่พอ 

3.36 2.67 2.35 2.17 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) (นอ้ย) 

1.12 บริการเสริมอ่ืนๆ เช่น 
คลบัเฮา้ส์ อุปกรณ์กีฬา บริการ 
wifi/Internet ฟรี มีเส้ือแบ่งทีม
และลูกฟุตบอลบริการฟรี 

4.44 4.20 3.98 3.39 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.28 2.91 2.59 2.46 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (น้อย) (น้อย) 
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จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากว่า 20 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.28) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ บริการเสริมอ่ืนๆ เช่น คลบัเฮา้ส์ อุปกรณ์กีฬา บริการ wifi/Internet ฟรี มีเส้ือ
แบ่งทีมและลูกฟุตบอลบริการฟรี (ค่าเฉล่ีย 4.44) ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของสนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.89) และอุปกรณ์พื้นฐาน เช่น ลูกฟุตบอล ตาข่าย มีความสมบูรณ์ 
พร้อมใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 3.76) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  20 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.91) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
บริการเสริมอ่ืนๆ เช่น คลบัเฮา้ส์ อุปกรณ์กีฬา บริการ wifi/Internet ฟรี มีเส้ือแบ่งทีมและลูกฟุตบอล
บริการฟรี (ค่าเฉล่ีย 4.20) ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
(ค่าเฉล่ีย 3.84) และขนาดสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีความเหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการ 
(ค่าเฉล่ีย 3.70) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  31 – 40 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.59) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ บริการ
เสริมอ่ืนๆ เช่น คลบัเฮา้ส์ อุปกรณ์กีฬา บริการ wifi/Internet ฟรี มีเส้ือแบ่งทีมและลูกฟุตบอลบริการ
ฟรี (ค่าเฉล่ีย 3.98) ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 
3.85) และขนาดสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีความเหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 
3.56) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  41 – 50 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับน้อย (ค่าเฉล่ีย 2.46) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 
ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.77) บริการเสริม
อ่ืนๆ เช่น คลบัเฮา้ส์ อุปกรณ์กีฬา บริการ wifi/Internet ฟรี มีเส้ือแบ่งทีมและลูกฟุตบอลบริการฟรี 
(ค่าเฉล่ีย 3.39) และขนาดสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีความเหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการ 
(ค่าเฉล่ีย 3.38) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจัยด้านราคา 

อายุ  

ต ่ากว่า 
20  ปี 

20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 

n = 122 n = 161 n = 95 n = 22 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.1 ค่าบริการต่อชัว่โมงในการใช้
บริการสนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มี
ความเหมาะสม 

4.24 4.66 4.67 4.70 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

2.2 มีการระบุค่าบริการอยา่ง
ชดัเจน ครบถว้น 

3.35 4.02 4.19 4.22 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

2.3 ความหลากหลายของระดบั
ราคา เช่น ค่าบริการใน 
ช่วงเวลา ก่อน 18.00 น. ราคา 
300 บาท/ชัว่โมง และ
ช่วงเวลา หลงั 18.00 น. ราคา 
600 บาท/ชัว่โมง เป็นตน้ 

4.51 4.77 4.77 4.79 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

2.4 ค่าเช่าสนามในการจดั
กิจกรรมการแข่งขนัฟุตบอล 
มีความเหมาะสม 

4.19 4.64 4.65 4.68 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

2.5 ความเหมาะสมของราคา
อาหาร/เคร่ืองด่ืม ท่ีสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ 

2.35 2.99 3.19 3.43 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 
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ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านราคา 

อายุ  

ต ่ากว่า 
20  ปี 

20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 

n = 122 n = 161 n = 95 n = 22 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.6 ราคาค่าสินคา้ในร้านจ าหน่าย
อุปกรณ์ฟุตบอล มีความ
เหมาะสม 

2.39 3.18 3.44 3.47 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

2.7 สามารถช าระค่าบริการดว้ย
บตัรเครดิต/เดบิต ได ้

2.39 2.63 2.82 2.86 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.35 3.84 3.96 4.02 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 20  ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั

ด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความหลากหลายของระดบัราคา เช่น ค่าบริการใน ช่วงเวลา ก่อน 18.00 น. 
ราคา 300 บาท/ชั่วโมง และช่วงเวลา หลงั 18.00 น. ราคา 600 บาท/ชั่วโมง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.51) 
ค่าบริการต่อชั่วโมงในการใช้บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีความเหมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย 4.24) และ  ค่าเช่าสนามในการจดักิจกรรมการแข่งขนัฟุตบอล มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 
4.19) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  20 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.84) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ความ
หลากหลายของระดบัราคา เช่น ค่าบริการใน ช่วงเวลา ก่อน 18.00 น. ราคา 300 บาท/ชั่วโมง และ
ช่วงเวลา หลงั 18.00 น. ราคา 600 บาท/ชัว่โมง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.77) ค่าบริการต่อชัว่โมงในการใช้
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บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.66) และค่าเช่าสนาม
ในการจดักิจกรรมการแข่งขนัฟุตบอล มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.64) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  31 – 40 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ความ
หลากหลายของระดบัราคา เช่น ค่าบริการใน ช่วงเวลา ก่อน 18.00 น. ราคา 300 บาท/ชั่วโมง และ
ช่วงเวลา หลงั 18.00 น. ราคา 600 บาท/ชัว่โมง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.77) ค่าบริการต่อชัว่โมงในการใช้
บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.67) และค่าเช่าสนาม
ในการจดักิจกรรมการแข่งขนัฟุตบอล มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.65) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  41 – 50 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.02) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ความ
หลากหลายของระดบัราคา เช่น ค่าบริการใน ช่วงเวลา ก่อน 18.00 น. ราคา 300 บาท/ชั่วโมง และ
ช่วงเวลา หลงั 18.00 น. ราคา 600 บาท/ชัว่โมง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.79) ค่าบริการต่อชัว่โมงในการใช้
บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.70) และค่าเช่าสนาม
ในการจดักิจกรรมการแข่งขนัฟุตบอล มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.68) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

อายุ  

ต ่ากว่า  
20  ปี  

20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 

n = 122 n = 161 n = 95 n = 22 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.1 ท่ีตั้งของสนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
สะดวกในการเดินทาง 

4.63 4.71 4.69 4.59 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.2 สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ อยูใ่กลแ้หล่ง
ชุมชน เช่น ตลาด 
หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ 

4.55 4.58 4.68 4.82 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.3 สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีท่ีจอดรถท่ี
กวา้งขวาง และเพียงพอ 

3.89 3.85 3.91 4.05 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.4 สถานท่ีตั้งของสนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
มีความปลอดภยั 

3.66 3.63 3.79 3.77 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.5 มีช่องทางการติดต่อสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่  ไดห้ลายช่องทาง 
เช่น ทางโทรศพัท ์
อินเตอร์เน็ต โทรสาร เป็นตน้ 

3.07 3.27 3.14 3.14 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

อายุ  

ต ่ากว่า  
20  ปี  

20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 

n = 122 n = 161 n = 95 n = 22 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.6 มีเวบ็ไซต ์(Web Site) ในการ
ใหข้อ้มูลของสนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
เพียงพอต่อการตดัสินใจ 

3.03 3.04 3.07 3.36 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.7 มีสถานท่ีนัง่พกัผอ่นเพียงพอ 
เป็นสัดส่วน ภายในสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ 

3.26 3.52 3.45 3.50 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.73 3.80 3.82 3.89 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.27 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากว่า 20 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท่ีตั้งของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สะดวกในการ
เดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.63) สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น ตลาด 
หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.55) และสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีท่ีจอดรถท่ี
กวา้งขวาง และเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.89) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 20 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.80) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ ท่ีตั้งของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.71) 
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น ตลาด ห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.58) และสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง และเพียงพอ 
(ค่าเฉล่ีย 3.85) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 31 – 40 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ ท่ีตั้งของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.69) 
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น ตลาด ห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.68) และสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง และเพียงพอ 
(ค่าเฉล่ีย 3.91) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 41 – 50 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น ตลาด ห้างสรรพสินคา้ 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.82) ท่ีตั้งของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สะดวกในการเดินทาง 
(ค่าเฉล่ีย 4.59) และสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง และเพียงพอ 
(ค่าเฉล่ีย 4.05) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

อายุ  

ต ่ากว่า  
20  ปี  

20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 

n = 122 n = 161 n = 95 n = 22 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.1 มีเอกสารแผน่พบัแนะน า
เก่ียวกบั สนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่  เช่น 
ราคาค่าเช่าสนาม แผนท่ี เป็น
ตน้ 

2.79 2.93 3.06 3.29 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.2 ป้ายโปสเตอร์โฆษณาสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ 

2.39 2.74 3.20 3.38 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.3 การประชาสัมพนัธ์สนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ผา่นช่องทาง
เครือข่ายสังคม เช่น 
Facebook, Twitter เป็นตน้ 

3.14 3.00 3.37 3.39 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.4 รูปแบบของการมอบส่วนลด
หรือสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การ
ก าหนดราคาพิเศษในแต่ละ
ช่วงเวลา (เชา้/เยน็) การ
ก าหนดราคาพิเศษในแต่ละ
เดือน เป็นตน้ 

4.18 4.19 4.33 4.30 

(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

 



 

57 
 

 

ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

อายุ  

ต ่ากว่า  
20  ปี  

20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 

n = 122 n = 161 n = 95 n = 22 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.5 การสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งสนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ กบัผู ้
มาใชบ้ริการ เช่นการจดัใหมี้
กิจกรรมร่วมกนั การจดั
แข่งขนัเป็นประจ า เป็นตน้ 

3.85 3.83 3.80 3.73 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.6 สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็น
ผูส้นบัสนุนในการจดั
กิจกรรมต่างๆ เช่น การจดัการ
แข่งขนัฟุตบอลประจ า
โรงเรียน การสนบัสนุน
กิจกรรมของชุมชน งานบุญ 
เป็นตน้ 

3.68 3.65 3.53 3.82 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.34 3.39 3.55 3.65 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.28 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ ต ่ากวา่ 20  ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ รูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การ
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ก าหนดราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลา (เชา้/เยน็) การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละเดือน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
4.18)การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ กับผูม้าใช้
บริการ เช่นการจดัให้มีกิจกรรมร่วมกนั การจดัแข่งขนัเป็นประจ า เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.85)และ  สนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นผูส้นบัสนุนในการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น การจดัการแข่งขนั
ฟุตบอลประจ าโรงเรียน การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน งานบุญ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  20 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกได้แก่ รูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละ
ช่วงเวลา (เช้า/เย็น) การก าหนดราคาพิ เศษในแต่ละเดือน เป็นต้น (ค่ าเฉ ล่ีย 4.19) การสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ กบัผูม้าใชบ้ริการ เช่นการจดั
ให้มีกิจกรรมร่วมกนั การจดัแข่งขนัเป็นประจ า เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.83) และสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นผูส้นับสนุนในการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น การจดัการแข่งขนัฟุตบอลประจ า
โรงเรียน การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน งานบุญ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.65) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  31 – 40 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ รูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลา 
(เช้า/เยน็) การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละเดือน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.33) การสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ กบัผูม้าใชบ้ริการ เช่นการจดัให้มีกิจกรรมร่วมกนั 
การจดัแข่งขนัเป็นประจ า เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.80) และสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ เป็น
ผูส้นับสนุนในการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น การจดัการแข่งขนัฟุตบอลประจ าโรงเรียน การสนับสนุน
กิจกรรมของชุมชน งานบุญ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.53) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  41 – 50 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ รูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลา 
(เช้า/เย็น) การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละเดือน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.30) สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นผูส้นับสนุนในการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น การจดัการแข่งขนัฟุตบอลประจ า
โรงเรียน การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน งานบุญ เป็นต้น  (ค่าเฉ ล่ีย 3.82) และการสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ กบัผูม้าใชบ้ริการ เช่นการจดั
ใหมี้กิจกรรมร่วมกนั การจดัแข่งขนัเป็นประจ า เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.73) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
บุคลากร จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจยัด้านบุคลากร  

อายุ  

ต า่กว่า  
20  ปี  

20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 

n = 122 n = 161 n = 95 n = 22 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.1 พนกังานของสนามฟุตบอลมี
จ านวนเพียงพอในการใหบ้ริการ 

2.64 2.24 1.92 1.82 

(ปานกลาง) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

5.2 พนกังานของสนามฟุตบอล ดูแล
เอาใจใส่และมีความกระตือรือร้น
ในการใหบ้ริการ 

3.96 4.10 3.39 3.33 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.3 พนกังานของสนามฟุตบอล พดูจา
สุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี 

4.12 3.78 3.21 3.24 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.4 พนกังานของสนามฟุตบอล
ใหบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
รวดเร็ว 

3.33 2.87 2.69 2.59 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) 

5.5 พนกังานของสนามฟุตบอล มี
ความรู้ความสามารถในการ
ใหบ้ริการเป็นอยา่งดี สามารถ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

3.00 3.01 3.24 3.23 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.6 พนกังานของสนามฟุตบอล 
ใหบ้ริการลกูคา้ทุกรายอยา่งเสมอ
ภาค 

3.68 3.88 3.34 3.30 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.45 3.31 2.96 2.92 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.29 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากว่า 20 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.45) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานของสนามฟุตบอล พูดจาสุภาพ อ่อนน้อม และแต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 4.12) 
พนักงานของสนามฟุตบอล ดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.96) 
และพนกังานของสนามฟุตบอล ใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  20 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
พนักงานของสนามฟุตบอล ดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.10) 
พนกังานของสนามฟุตบอล ให้บริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 3.88) และพนกังานของ
สนามฟุตบอล พดูจาสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 3.78) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  31 – 40 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.96) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
พนักงานของสนามฟุตบอล ดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.39) 
พนกังานของสนามฟุตบอล ให้บริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 3.34) และพนกังานของ
สนามฟุตบอล มีความรู้ความสามารถในการให้บริการเป็นอยา่งดี สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้
(ค่าเฉล่ีย 3.24) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  41 – 50 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.92) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
พนักงานของสนามฟุตบอล ดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.33) 
พนกังานของสนามฟุตบอล ให้บริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 3.30) และพนกังานของ
สนามฟุตบอล พดูจาสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 3.24) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

อายุ  

ต ่ากว่า  
20  ปี  

20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 

n = 122 n = 161 n = 95 n = 22 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

6.1 ขั้นตอนในการติดต่อ การรับ
จองคิว สะดวกและรวดเร็ว 

3.42 3.13 2.78 2.76 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.2 มีการจดัการ และดูแลการใช้
บริการของแต่ละกลุ่มใหมี้
ความสะดวก ไม่ติดขดักลุ่ม
อ่ืนท่ีมาใชบ้ริการต่อ 

3.64 3.43 3.25 3.35 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.3 ระบบการรักษาความ
ปลอดภยัของสนามฟุตบอล 

3.80 3.80 3.61 3.33 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

6.4 มีการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้
อยา่งรวดเร็ว 

3.45 2.71 2.63 2.47 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) 

6.5 กระบวนการการใหบ้ริการมี
ความถูกตอ้ง เช่น การจดัคิว
เป็นไปตามล าดบัการจอง เป็น
ตน้ 

3.88 3.82 3.77 3.38 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

6.6 การแจง้ซ่อมอุปกรณ์ มีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

2.98 2.89 2.69 2.58 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) 

6.7 เวลา เปิด – ปิด ในการ
ใหบ้ริการ มีความเหมาะสม 

3.35 3.34 3.52 3.68 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

อายุ  

ต ่ากว่า 
20  ปี 

20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 

n = 122 n = 161 n = 95 n = 22 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

6.8 มีการแจง้ขั้นตอนการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้ให้
ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บทราบก่อน
การใชบ้ริการ 

2.91 3.10 3.00 2.95 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.9 ความถูกตอ้งในการคิด
ค่าบริการ เช่น การค านวณ
จ านวนชัว่โมงท่ีใชบ้ริการ 
เป็นตน้ 

3.16 2.98 3.24 3.27 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.40 3.24 3.17 3.09 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.30 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากว่า 20 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั

ดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.40) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ กระบวนการการให้บริการมีความถูกตอ้ง เช่น การจดัคิวเป็นไป
ตามล าดบัการจอง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.88) ระบบการรักษาความปลอดภยัของสนามฟุตบอล (ค่าเฉล่ีย 
3.80) และมีการจดัการ และดูแลการใชบ้ริการของแต่ละกลุ่มให้มีความสะดวก ไม่ติดขดักลุ่มอ่ืนท่ีมา
ใชบ้ริการต่อ (ค่าเฉล่ีย 3.64) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  20 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ 
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.24) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ กระบวนการการให้บริการมีความถูกตอ้ง เช่น การจดัคิวเป็นไปตามล าดบัการจอง เป็นตน้ 
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(ค่าเฉล่ีย 3.82) ระบบการรักษาความปลอดภยัของสนามฟุตบอล (ค่าเฉล่ีย 3.80) และมีการจดัการ และ
ดูแลการใชบ้ริการของแต่ละกลุ่มให้มีความสะดวก ไม่ติดขดักลุ่มอ่ืนท่ีมาใชบ้ริการต่อ (ค่าเฉล่ีย 3.43) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 31 – 40 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ 
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.17) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ กระบวนการการให้บริการมีความถูกตอ้ง เช่น การจดัคิวเป็นไปตามล าดบัการจอง เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.77) ระบบการรักษาความปลอดภยัของสนามฟุตบอล (ค่าเฉล่ีย 3.61) และเวลา เปิด – ปิด 
ในการใหบ้ริการ มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.52) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  41 – 50 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ 
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.09) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกได้แก่ เวลา เปิด – ปิด ในการให้บริการ มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.68) กระบวนการการ
ให้บริการมีความถูกตอ้ง เช่น การจดัคิวเป็นไปตามล าดบัการจอง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.38) และ มีการ
จดัการ และดูแลการใช้บริการของแต่ละกลุ่มให้มีความสะดวก ไม่ติดขดักลุ่มอ่ืนท่ีมาใช้บริการต่อ 
(ค่าเฉล่ีย 3.35) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามอาย ุ

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

อายุ  

ต ่ากว่า 
20  ปี 

20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 

n = 122 n = 161 n = 95 n = 22 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
7.1 ป้ายช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟ

ซี จงัหวดัเชียงใหม่ มองเห็นได้
ชดัเจน 

4.32 4.24 4.29 4.32 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

7.2 ความสะอาดภายในสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ 

2.62 2.12 2.03 2.01 

(ปานกลาง) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

7.3 บรรยากาศและความสวยงาม
ของสถานท่ีโดยรวม ของสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ 

3.99 3.89 3.83 3.25 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

7.4 มีจอ LCD โตะ๊ เกา้อ้ี มา้นัง่ 
ส าหรับพกัผอ่น 

2.84 2.78 2.85 2.55 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) 

7.5 ความสะอาดของห้องน ้า หอ้ง
อาบน ้า ห้องแต่งตวั 

2.32 1.90 1.47 1.38 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ยท่ีสุด) (นอ้ยท่ีสุด) 

7.6 การออกแบบและความสวยงาม
ของสนามฟุตบอล 

3.55 3.04 3.02 2.50 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) 

7.7 การมีระบบรักษาความปลอดภยั 
24 ชัว่โมง เช่น การมีพนกังาน 
รักษาความปลอดภยัประจ าการ 
การมีระบบกลอ้งวงจรปิด เป็นตน้ 

3.19 3.02 2.80 2.40 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) 
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ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

อายุ  

ต ่ากว่า 20  
ปี  20 – 30 ปี 31 – 40 ปี  41 – 50 ปี 

n = 122 n = 161 n = 95 n = 22 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.8 สภาพแวดลอ้มภายนอกสนาม
ฟุตบอล เช่น ลานจอดรถ มี
ความสะอาด และสวยงาม 

3.80 3.77 3.36 3.02 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.9 โลโก ้(Logo)  ของสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ จดจ าง่าย 

2.70 2.71 2.80 2.82 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.10 ชุดแบ่งทีมของ สนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
มีความสวยงาม 

2.88 2.69 2.57 2.46 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) (นอ้ย) 

7.11 ความสวา่งของไฟฟ้าบริเวณ
ถนนของสนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สวา่ง
เพียงพอ 

1.68 1.76 1.72 1.77 

(นอ้ยท่ีสุด) (นอ้ยท่ีสุด) (นอ้ยท่ีสุด) (นอ้ยท่ีสุด) 

7.12 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลของ 
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ อยูใ่นสภาพท่ี
ดี 

2.09 2.04 1.84 1.79 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ยท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.00 2.83 2.71 2.52 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (น้อย) 
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จากตารางท่ี 4.31 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากว่า 20 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.00) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ป้ายช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ มองเห็นไดช้ดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.32) บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวม 
ของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.99) และสภาพแวดล้อมภายนอกสนาม
ฟุตบอล เช่น ลานจอดรถ มีความสะอาด และสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.80) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  20 – 30 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.83) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้ายช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มองเห็นไดช้ดัเจน 
(ค่าเฉล่ีย 4.24) บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวม ของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.89) และสภาพแวดลอ้มภายนอกสนามฟุตบอล เช่น ลานจอดรถ มีความ
สะอาด และสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.77) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  31 – 40 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.71) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้ายช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มองเห็นไดช้ดัเจน 
(ค่าเฉล่ีย 4.29) บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวม ของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.83) และสภาพแวดลอ้มภายนอกสนามฟุตบอล เช่น ลานจอดรถ มีความ
สะอาด และสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.36) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  41 – 50 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัน้อย (ค่าเฉล่ีย 2.52) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้ายช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มองเห็นไดช้ดัเจน 
(ค่าเฉล่ีย 4.32) บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวม ของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.25) และสภาพแวดลอ้มภายนอกสนามฟุตบอล เช่น ลานจอดรถ มีความ
สะอาด และสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.02) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามอาย ุ

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

อายุ  

ต ่ากว่า 20  ปี  20 – 30 ปี 31 – 40 ปี  41 – 50 ปี 

n = 122 n = 161 n = 95 n = 22 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 3.28 ปาน
กลาง 

2.91 ปาน
กลาง 

2.59 นอ้ย 2.46 นอ้ย 

ปัจจยัดา้นราคา  3.35 ปาน
กลาง 

3.84 มาก 3.96 มาก 4.02 มาก 

ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

3.73 มาก 3.80 มาก 3.82 มาก 3.89 มาก 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  

3.34 ปาน
กลาง 

3.39 ปาน
กลาง 

3.55 มาก 3.65 มาก 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  3.45 มาก 3.31 ปาน
กลาง 

2.96 ปาน
กลาง 

2.92 ปาน
กลาง 

ปัจจยัดา้น
กระบวนการ
ใหบ้ริการ  

3.40 มาก 3.24 ปาน
กลาง 

3.17 ปาน
กลาง 

3.09 ปาน
กลาง 

ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  

3.00 ปาน
กลาง 

2.83 ปาน
กลาง 

2.71 ปาน
กลาง 

2.52 นอ้ย 

 

จากตารางท่ี 4.32 พบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามอายุ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ ต  ่ากวา่ 20 
ปี สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.45) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบั
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มาก (ค่าเฉล่ีย 3.40) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.34) ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.28)และ ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.00) 
ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ 20 – 30 ปีสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.80) ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.84) ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.24) ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.91) และ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.83) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อาย ุ31 – 40 ปี สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96) ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82) ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55) ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.17) ปัจจยัด้านบุคลากร  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.96) ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.71) และ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.59) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ 41 – 50 ปีสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.02) ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.09) ปัจจยัด้านบุคลากร  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.92) ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัน้อย (ค่าเฉล่ีย 2.52) และปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.46) ตามล าดบั 
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4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามอาชีพ  
 
ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามอาชีพ 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

อาชีพ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษทัเอกชน 

ธุรกจิ
ส่วนตวั 

อืน่ๆ 

n = 123 n = 36 n = 172 n = 56 n = 13 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.1 ช่ือเสียง ความเป็น
ท่ีรู้จกัของสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

4.20 3.94 3.64 3.64 3.85 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.2 ขนาดสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ มี
ความเหมาะสมกบั
ผูใ้ชบ้ริการ 

3.64 3.87 3.78 3.38 3.45 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

1.3 คุณภาพของหญา้
เทียม เช่น ความนุ่ม
ของหญา้ 

3.12 2.86 1.68 1.82 2.46 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ยท่ีสุด) (นอ้ย) (นอ้ย) 

1.4 พ้ืนผิวสนาม
ฟุตบอลหญา้เทียม 
มีความสม ่าเสมอ 
ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ 

2.71 2.41 1.58 1.79 2.38 

(ปานกลาง) (นอ้ย) (นอ้ยท่ีสุด) (นอ้ยท่ีสุด) (นอ้ย) 
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ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

อาชีพ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษทัเอกชน 

ธุรกจิ
ส่วนตวั 

อืน่ๆ 

n = 123 n = 36 n = 172 n = 56 n = 13 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.5 สภาพสนาม
ฟุตบอลหญา้เทียม 
มีความสมบูรณ์ ไม่
มีบริเวณพ้ืนหญา้ท่ี
ช ารุด หรือ เสียหาย 

2.64 1.35 1.27 1.21 1.54 

(ปานกลาง) (นอ้ยท่ีสุด) (นอ้ยท่ีสุด) (นอ้ยท่ีสุด) (นอ้ยท่ีสุด) 

1.6 แสงสวา่งภายใน
สนามฟุตบอลหญา้
เทียม มีความ
เหมาะสมต่อการใช้
งาน 

2.45 1.86 1.68 1.75 1.92 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ยท่ีสุด) (นอ้ยท่ีสุด) (นอ้ย) 

1.7 อุปกรณ์พ้ืนฐาน 
เช่น ลกูฟุตบอล ตา
ข่าย มีความ
สมบูรณ์ พร้อมใช้
งาน 

3.87 3.54 2.68 2.58 3.15 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (นอ้ย) (ปานกลาง) 

1.8 สินคา้ในร้าน
จ าหน่ายอุปกรณ์
ฟุตบอล มีอุปกรณ์
ครบถว้นส าหรับ
การเล่นฟุตบอล 

3.22 3.25 3.03 3.13 3.46 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 
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ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

อาชีพ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษทัเอกชน 

ธุรกจิ
ส่วนตวั 

อืน่ๆ 

n = 123 n = 36 n = 172 n = 56 n = 13 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.9 การบริการ
ร้านอาหาร/
เคร่ืองด่ืม ของ
สนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.98 3.75 3.24 3.39 3.23 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.10 ส่ิงอ านวยความ
สะดวก เช่น หอ้ง
อาบน ้า หอ้ง
แต่งตวัใหบ้ริการ
เพียงพอ 

3.42 3.58 2.44 2.40 2.54 

(มาก) (มาก) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

1.11 การบริการหาทีม
เพ่ือจดัการ
แข่งขนั หรือการ
จดัหาคู่ทีม กรณีท่ี
จ านวนคนไม่พอ 

3.54 3.20 2.23 2.40 2.54 

(มาก) (ปานกลาง) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
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ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

อาชีพ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษทัเอกชน 

ธุรกจิ
ส่วนตวั 

อืน่ๆ 

n = 123 n = 36 n = 172 n = 56 n = 13 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.12 บริการเสริมอ่ืนๆ 
เช่น คลบัเฮา้ส์ 
อุปกรณ์กีฬา 
บริการ 
wifi/Internet ฟรี 
มีเส้ือแบ่งทีมและ
ลกูฟุตบอลบริการ
ฟรี 

4.68 4.64 3.96 3.64 3.75 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.46 3.19 2.60 2.59 2.86 

(มาก) (ปานกลาง) (น้อย) (น้อย) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.33 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา มีความพึงพอใจต่อ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.46) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ บริการเสริมอ่ืนๆ เช่น คลบัเฮา้ส์ อุปกรณ์กีฬา บริการ wifi/Internet ฟรี มีเส้ือ
แบ่งทีมและลูกฟุตบอลบริการฟรี (ค่าเฉล่ีย 4.68) ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของสนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 4.20) และการบริการร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม ของสนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.98) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.19) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
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สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ บริการเสริมอ่ืนๆ เช่น คลบัเฮา้ส์ อุปกรณ์กีฬา บริการ wifi/Internet ฟรี มีเส้ือ
แบ่งทีมและลูกฟุตบอลบริการฟรี (ค่าเฉล่ีย 4.64) ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของสนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.94) และขนาดสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีความ
เหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.87) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชนมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.60) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ บริการเสริมอ่ืนๆ เช่น คลบัเฮา้ส์ อุปกรณ์กีฬา บริการ wifi/Internet ฟรี มีเส้ือแบ่งทีมและลูก
ฟุตบอลบริการฟรี (ค่าเฉล่ีย 3.96) ขนาดสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีความเหมาะสม
กบัผูใ้ช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.78) และช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.64) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวัมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัน้อย (ค่าเฉล่ีย 2.59) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ บริการเสริมอ่ืนๆ เช่น คลบัเฮา้ส์ อุปกรณ์กีฬา บริการ wifi/Internet ฟรี มีเส้ือแบ่งทีมและลูก
ฟุตบอลบริการฟรี (ค่าเฉล่ีย 3.64) ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.64) และการบริการร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม ของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.39) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ อ่ืนๆมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.86) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่   
ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.85) บริการเสริม
อ่ืนๆ เช่น คลบัเฮา้ส์ อุปกรณ์กีฬา บริการ wifi/Internet ฟรี มีเส้ือแบ่งทีมและลูกฟุตบอลบริการฟรี 
(ค่าเฉล่ีย 3.75) และสินคา้ในร้านจ าหน่ายอุปกรณ์ฟุตบอล มีอุปกรณ์ครบถว้นส าหรับการเล่นฟุตบอล 
(ค่าเฉล่ีย 3.46) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามอาชีพ 

 

ปัจจัยด้านราคา 

อาชีพ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกจิ
ส่วนตัว 

อืน่ๆ 

n = 123 n = 36 n = 172 n = 56 n = 13 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.1 ค่าบริการต่อชัว่โมง
ในการใชบ้ริการ
สนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ มีความ
เหมาะสม 

4.19 4.73 4.75 4.76 4.13 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

2.2 มีการระบุค่าบริการ
อยา่งชดัเจน 
ครบถว้น 

3.29 3.72 4.19 4.29 3.77 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 

2.3 ความหลากหลาย
ของระดบัราคา เช่น 
ค่าบริการใน 
ช่วงเวลา ก่อน 
18.00 น. ราคา 300 
บาท/ชัว่โมง และ
ช่วงเวลา หลงั 
18.00 น. ราคา 600 
บาท/ชัว่โมง เป็น
ตน้ 

4.17 4.80 4.86 4.86 4.12 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 
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ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านราคา 

อาชีพ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกจิ
ส่วนตัว 

อืน่ๆ 

n = 123 n = 36 n = 172 n = 56 n = 13 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
2.4 ค่าเช่าสนามในการจดั

กิจกรรมการแข่งขนั
ฟุตบอล มีความ
เหมาะสม 

4.19 4.75 4.66 4.63 4.46 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

2.5 ความเหมาะสมของ
ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม 
ท่ีสนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ 

2.57 2.75 3.03 3.19 2.92 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.6 ราคาค่าสินคา้ในร้าน
จ าหน่ายอุปกรณ์
ฟุตบอล มีความ
เหมาะสม 

2.40 3.33 3.45 3.43 2.85 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

2.7 สามารถช าระค่า 
บริการดว้ยบตัร 
เครดิต/เดบิต ได ้

2.74 2.69 2.75 2.71 2.54 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.36 3.82 3.96 3.98 3.54 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.34 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา มีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ค่าบริการต่อชัว่โมงในการใชบ้ริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.19) ค่าเช่าสนามในการจดักิจกรรมการแข่งขนัฟุตบอล มีความ
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.19) และความหลากหลายของระดบัราคา เช่น ค่าบริการใน ช่วงเวลา ก่อน 18.00 
น. ราคา 300 บาท/ชัว่โมง และช่วงเวลา หลงั 18.00 น. ราคา 600 บาท/ชัว่โมง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.17) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
ราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกได้แก่  ความหลากหลายของระดับราคา เช่น ค่าบริการใน ช่วงเวลา ก่อน 18.00 น. ราคา 300 
บาท/ชัว่โมง และช่วงเวลา หลงั 18.00 น. ราคา 600 บาท/ชัว่โมง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.80) ค่าเช่าสนาม
ในการจดักิจกรรมการแข่งขนัฟุตบอล มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.75) และค่าบริการต่อชัว่โมงใน
การใชบ้ริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.73) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชนมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ ความหลากหลายของระดบัราคา เช่น ค่าบริการใน ช่วงเวลา ก่อน 18.00 น. ราคา 300 บาท/
ชั่วโมง และช่วงเวลา หลัง 18.00 น. ราคา 600 บาท/ชั่วโมง เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 4.86) ค่าบริการต่อ
ชัว่โมงในการใช้บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.75) 
และ  ค่าเช่าสนามในการจดักิจกรรมการแข่งขนัฟุตบอล มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.66) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวัมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่   ความ
หลากหลายของระดบัราคา เช่น ค่าบริการใน ช่วงเวลา ก่อน 18.00 น. ราคา 300 บาท/ชั่วโมง และ
ช่วงเวลา หลงั 18.00 น. ราคา 600 บาท/ชัว่โมง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.86) ค่าบริการต่อชัว่โมงในการใช้
บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.76) และ  ค่าเช่าสนาม
ในการจดักิจกรรมการแข่งขนัฟุตบอล มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.63) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ อ่ืนๆมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ค่าเช่าสนามใน
การจดักิจกรรมการแข่งขนัฟุตบอล มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.46) ค่าบริการต่อชัว่โมงในการใช้
บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จังหวดัเชียงใหม่ มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.13) และความ
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หลากหลายของระดบัราคา เช่น ค่าบริการใน ช่วงเวลา ก่อน 18.00 น. ราคา 300 บาท/ชั่วโมง และ
ช่วงเวลา หลงั 18.00 น. ราคา 600 บาท/ชัว่โมง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.12) ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามอาชีพ 
 

ปัจจยัด้านช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

อาชีพ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกจิ
ส่วนตวั 

อืน่ๆ 

n = 123 n = 36 n = 172 n = 56 n = 13 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.1 ท่ีตั้งของสนามฟตุบอลแรง
ดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
สะดวกในการเดินทาง 

4.75 4.89 4.62 4.61 4.54 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.2 สนามฟตุบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ อยูใ่กล้
แหล่งชุมชน เช่น ตลาด 
หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ 

4.65 4.64 4.60 4.48 4.77 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.3 สนามฟตุบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีท่ีจอด
รถท่ีกวา้งขวาง และ
เพียงพอ 

3.84 4.25 3.82 3.91 4.08 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.4 สถานท่ีตั้งของสนาม
ฟตุบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีความ
ปลอดภยั 

3.76 3.78 3.58 3.82 3.54 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

อาชีพ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกจิ
ส่วนตวั 

อืน่ๆ 

n = 123 n = 36 n = 172 n = 56 n = 13 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.5 มีช่องทางการติดต่อสนาม
ฟตุบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่  ไดห้ลายช่องทาง 
เช่น ทางโทรศพัท ์
อินเตอร์เน็ต โทรสาร เป็น
ตน้ 

3.12 3.31 3.20 3.05 3.31 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปาน
กลาง) 

(ปานกลาง) 

3.6 มีเวบ็ไซต ์(Web Site) ใน
การใหข้อ้มูลของสนาม
ฟตุบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ เพียงพอต่อการ
ตดัสินใจ 

3.07 3.03 3.04 3.07 3.46 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปาน
กลาง) 

(มาก) 

3.7 มีสถานท่ีนัง่พกัผอ่นเพียงพอ 
เป็นสดัส่วน ภายในสนาม
ฟตุบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ 

3.37 3.14 3.46 3.54 3.85 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.79 3.86 3.76 3.78 3.93 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา มีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท่ีตั้งของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สะดวก
ในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.75) สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น 
ตลาด ห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.65) และสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีท่ี
จอดรถท่ีกวา้งขวาง และเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.84) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.86) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท่ีตั้งของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สะดวกในการ
เดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.89) สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น ตลาด 
หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.64) และสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีท่ีจอดรถท่ี
กวา้งขวาง และเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.25) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชนมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท่ีตั้งของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สะดวกในการเดินทาง 
(ค่าเฉ ล่ีย 4.62) สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี  จังหวัดเชียงใหม่  อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น ตลาด 
หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.60) และสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีท่ีจอดรถท่ี
กวา้งขวาง และเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.82) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวัมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท่ีตั้งของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 
4.61) สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น ตลาด ห้างสรรพสินคา้ 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.48) และสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง และ
เพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.91) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ อ่ืนๆมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น ตลาด ห้างสรรพสินคา้ 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.77) ท่ีตั้งของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สะดวกในการเดินทาง 
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(ค่าเฉล่ีย 4.54) และสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง และเพียงพอ 
(ค่าเฉล่ีย 4.08) ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามอาชีพ 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  

อาชีพ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษทัเอกชน 

ธุรกจิ
ส่วนตวั 

อืน่ๆ 

n = 123 n = 36 n = 172 n = 56 n = 13 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.1 มีเอกสารแผน่พบัแนะน า
เก่ียวกบั สนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่  เช่น ราคาค่าเช่า
สนาม แผนท่ี เป็นตน้ 

2.48 3.29 3.00 3.39 3.25 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.2 ป้ายโปสเตอร์โฆษณา
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

2.88 2.81 2.71 2.89 3.00 

(ปาน
กลาง) 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.3 การประชาสมัพนัธ์สนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ผา่น
ช่องทางเครือข่ายสงัคม 
เช่น Facebook, Twitter 
เป็นตน้ 

2.50 3.51 3.43 3.43 3.00 

(นอ้ย) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  

อาชีพ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษทัเอกชน 

ธุรกจิ
ส่วนตวั 

อืน่ๆ 

n = 123 n = 36 n = 172 n = 56 n = 13 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.4 รูปแบบของการมอบ
ส่วนลดหรือสิทธิพิเศษ
ต่างๆ เช่น การก าหนด
ราคาพิเศษในแต่ละ
ช่วงเวลา (เชา้/เยน็) การ
ก าหนดราคาพิเศษในแต่
ละเดือน เป็นตน้ 

3.39 4.43 4.63 4.68 3.92 

 (ปานกลาง) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

4.5 การสร้างความสมัพนัธ์อนั
ดีระหวา่งสนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ กบัผูม้าใช้
บริการ เช่นการจดัใหมี้
กิจกรรมร่วมกนั การจดั
แข่งขนัเป็นประจ า เป็นตน้ 

3.86 3.64 3.84 3.89 3.46 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  

อาชีพ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษทัเอกชน 

ธุรกจิ
ส่วนตวั 

อืน่ๆ 

n = 123 n = 36 n = 172 n = 56 n = 13 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.6 สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็น
ผูส้นบัสนุนในการจดั
กิจกรรมต่างๆ เช่น การ
จดัการแข่งขนัฟุตบอล
ประจ าโรงเรียน การ
สนบัสนุนกิจกรรมของ
ชุมชน งานบุญ เป็นตน้ 

3.74 3.44 3.61 3.57 3.89 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.14 3.52 3.54 3.64 3.43 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
 

จากตารางท่ี 4.36 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา มีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.14) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสนามฟุตบอลแรง
ดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ กบัผูม้าใชบ้ริการ เช่นการจดัใหมี้กิจกรรมร่วมกนั การจดัแข่งขนัเป็นประจ า 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.86) สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นผูส้นบัสนุนในการจดักิจกรรม
ต่างๆ เช่น การจดัการแข่งขนัฟุตบอลประจ าโรงเรียน การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน งานบุญ เป็น
ตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.74) และรูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การก าหนดราคาพิเศษ
ในแต่ละช่วงเวลา (เชา้/เยน็) การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละเดือน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.39) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ รูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การก าหนด
ราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลา (เชา้/เยน็) การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละเดือน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.43) 
การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ กบัผูม้าใชบ้ริการ เช่น
การจัดให้ มี กิจกรรมร่วมกัน  การจัดแข่ งขัน เป็นประจ า เป็นต้น  (ค่ าเฉ ล่ีย  3.64)  และ  การ
ประชาสัมพันธ์สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จังหวดัเชียงใหม่ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น 
Facebook, Twitter เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.51) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ รูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การก าหนดราคา
พิเศษในแต่ละช่วงเวลา (เช้า/เยน็) การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละเดือน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.63) การ
สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ กบัผูม้าใชบ้ริการ เช่นการ
จดัให้มีกิจกรรมร่วมกนั การจดัแข่งขนัเป็นประจ า เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.84) และสนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นผูส้นับสนุนในการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น การจดัการแข่งขนัฟุตบอล
ประจ าโรงเรียน การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน งานบุญ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.61) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวัมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ รูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การก าหนดราคาพิเศษในแต่
ละช่วงเวลา (เช้า/เย็น) การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละเดือน เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 4.68) การสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ กบัผูม้าใชบ้ริการ เช่นการจดั
ให้มีกิจกรรมร่วมกนั การจดัแข่งขนัเป็นประจ า เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.89) และสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นผูส้นับสนุนในการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น การจดัการแข่งขนัฟุตบอลประจ า
โรงเรียน การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน งานบุญ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ อ่ืนๆมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ รูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลา 
(เช้า/เย็น) การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละเดือน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.92) สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นผูส้นับสนุนในการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น การจดัการแข่งขนัฟุตบอลประจ า
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โรงเรียน การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน งานบุญ เป็นต้น  (ค่าเฉ ล่ีย 3.89) และการสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ กบัผูม้าใชบ้ริการ เช่นการจดั
ใหมี้กิจกรรมร่วมกนั การจดัแข่งขนัเป็นประจ า เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.46) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.37 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
บุคลากร จ าแนกตามอาชีพ 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

อาชีพ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษัท 
เอกชน 

ธุรกจิ
ส่วนตัว 

อืน่ๆ 

n = 123 n = 36 n = 172 n = 56 n = 13 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.1 พนกังานของสนาม
ฟุตบอลมีจ านวน
เพียงพอในการ
ใหบ้ริการ 

2.62 2.28 1.93 2.36 2.15 

(ปานกลาง) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

5.2 พนกังานของสนาม
ฟุตบอล ดูแลเอาใจใส่
และมีความ
กระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ 

4.32 3.75 3.60 3.53 3.69 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.3 พนกังานของสนาม
ฟุตบอล พดูจาสุภาพ 
อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี 

4.20 3.64 3.57 3.37 3.62 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

5.4 พนกังานของสนาม
ฟุตบอลใหบ้ริการได้
อยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

2.93 2.92 2.84 2.70 3.46 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 
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ตารางที่ 4.37 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
บุคลากร จ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

อาชีพ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษัท 
เอกชน 

ธุรกจิ
ส่วนตัว 

อืน่ๆ 

n = 123 n = 36 n = 172 n = 56 n = 13 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.5 พนกังานของสนาม
ฟุตบอล มีความรู้
ความสามารถในการ
ใหบ้ริการเป็นอยา่งดี 
สามารถแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหนา้ได ้

3.25 3.01 3.02 3.03 2.62 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปาน
กลาง) 

5.6 พนกังานของสนาม
ฟุตบอล ใหบ้ริการลูกคา้
ทุกรายอยา่งเสมอภาค 

3.40 3.53 3.81 3.89 3.45 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.45 3.19 3.13 3.15 3.17 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)   (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.37 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา มีความพึงพอใจต่อ 

ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.45) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานของสนามฟุตบอล ดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.32) พนกังานของสนามฟุตบอล พูดจาสุภาพ อ่อนน้อม และแต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 
4.20) และพนักงานของสนามฟุตบอล ให้บริการลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 3.40) 
ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
บุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.19) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานของสนามฟุตบอล ดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.75) พนกังานของสนามฟุตบอล พูดจาสุภาพ อ่อนน้อม และแต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 
3.64) และพนักงานของสนามฟุตบอล ให้บริการลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 3.53) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชนมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.13) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ พนกังานของสนามฟุตบอล ใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 3.81) พนกังาน
ของสนามฟุตบอล ดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.60) และ
พนกังานของสนามฟุตบอล พดูจาสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวัมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.15) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
พนกังานของสนามฟุตบอล ให้บริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 3.89พนกังานของสนาม
ฟุตบอล ดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.53) และพนักงานของ
สนามฟุตบอล พดูจาสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 3.37) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ อ่ืนๆมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.16) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ 
พนักงานของสนามฟุตบอล ดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.69) 
พนกังานของสนามฟุตบอล พูดจาสุภาพ อ่อนน้อม และแต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 3.62) และพนกังานของ
สนามฟุตบอลใหบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.46) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามอาชีพ 

 

ปัจจัยด้านกระบวน 
การให้บริการ  

อาชีพ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกจิ
ส่วนตัว 

อืน่ๆ 

n = 123 n = 36 n = 172 n = 56 n = 13 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

6.1 ขั้นตอนในการติดต่อ 
การรับจองคิว สะดวก
และรวดเร็ว 

3.11 3.08 3.09 3.11 3.15 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.2 มีการจดัการ และดูแล
การใชบ้ริการของแต่
ละกลุ่มใหมี้ความ
สะดวก ไม่ติดขดักลุ่ม
อ่ืนท่ีมาใชบ้ริการต่อ 

3.54 3.61 3.34 3.46 3.62 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

6.3 ระบบการรักษาความ
ปลอดภยัของสนาม
ฟุตบอล 

3.93 3.56 3.60 3.67 4.23 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

6.4 มีการแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2.94 2.81 2.83 3.20 2.92 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.5 กระบวนการการ
ใหบ้ริการมีความ
ถูกตอ้ง เช่น การจดัคิว
เป็นไปตามล าดบัการ
จอง เป็นตน้ 

3.75 4.11 3.80 3.73 4.15 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านกระบวน 
การให้บริการ  

อาชีพ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกจิ
ส่วนตัว 

อืน่ๆ 

n = 123 n = 36 n = 172 n = 56 n = 13 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

6.6 การแจง้ซ่อมอุปกรณ์ มี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

2.86 2.86 2.89 2.68 2.69 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.7 เวลา เปิด – ปิด ในการ
ใหบ้ริการ มีความ
เหมาะสม 

3.27 3.39 3.45 3.48 3.69 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

6.8 มีการแจง้ขั้นตอนการ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้
ใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บ
ทราบก่อนการใช้
บริการ 

2.97 3.03 2.96 3.29 2.85 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.9 ความถูกตอ้งในการคิด
ค่าบริการ เช่น การ
ค านวณจ านวนชัว่โมง
ท่ีใชบ้ริการ เป็นตน้ 

2.33 3.24 3.53 3.45 3.23 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.19 3.30 3.28 3.34 3.39 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา มีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.19) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ระบบการรักษาความปลอดภยัของสนามฟุตบอล 
(ค่าเฉล่ีย 3.93) กระบวนการการใหบ้ริการมีความถูกตอ้ง เช่น การจดัคิวเป็นไปตามล าดบัการจอง เป็น
ตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.75) และมีการจดัการ และดูแลการใชบ้ริการของแต่ละกลุ่มให้มีความสะดวก ไม่ติดขดั
กลุ่มอ่ืนท่ีมาใชบ้ริการต่อ (ค่าเฉล่ีย 3.54) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.30) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ กระบวนการการให้บริการมีความถูกตอ้ง เช่น การจดัคิวเป็นไป
ตามล าดบัการจอง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.11) มีการจดัการ และดูแลการใช้บริการของแต่ละกลุ่มให้มี
ความสะดวก ไม่ติดขดักลุ่มอ่ืนท่ีมาใช้บริการต่อ (ค่าเฉล่ีย 3.61) และระบบการรักษาความปลอดภยั
ของสนามฟุตบอล (ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามล าดบั 

ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนมีความพึงพอใจต่อ ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.28) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ กระบวนการการให้บริการมีความถูกตอ้ง เช่น การจดัคิวเป็นไป
ตามล าดบัการจอง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.80) ระบบการรักษาความปลอดภยัของสนามฟุตบอล (ค่าเฉล่ีย 
3.60) และเวลา เปิด – ปิด ในการใหบ้ริการ มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.45) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวัมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ กระบวนการการให้บริการมีความถูกตอ้ง เช่น การจดัคิวเป็นไปตามล าดบั
การจอง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.73) ระบบการรักษาความปลอดภยัของสนามฟุตบอล (ค่าเฉล่ีย 3.67) และ
เวลา เปิด – ปิด ในการใหบ้ริการ มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.48) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ อ่ืนๆมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกได้แก่ ระบบการรักษาความปลอดภัยของสนามฟุตบอล (ค่าเฉล่ีย 4.23) กระบวนการการ
ให้บริการมีความถูกตอ้ง เช่น การจดัคิวเป็นไปตามล าดบัการจอง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.15) และเวลา 
เปิด – ปิด ในการใหบ้ริการ มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.69) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามอาชีพ 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

อาชีพ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกจิ
ส่วนตัว 

อืน่ๆ 

n = 123 n = 36 n = 172 n = 56 n = 13 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.1 ป้ายช่ือ สนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ มองเห็นได้
ชดัเจน 

4.43 4.30 4.18 4.13 4.38 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

7.2 ความสะอาดภายใน
สนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 

2.64 2.22 2.02 2.01 2.08 

(ปานกลาง) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

7.3 บรรยากาศและความ
สวยงามของสถานท่ี
โดยรวม ของสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

4.24 4.20 3.69 3.38 3.77 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก)   (ปานกลาง) (มาก) 

7.4 มีจอ LCD โตะ๊ เกา้อ้ี มา้
นัง่ ส าหรับพกัผอ่น 

2.83 2.64 2.83 2.77 2.85 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)   (ปานกลาง) (ปาน
กลาง) 

7.5 ความสะอาดของ
หอ้งน ้า ห้องอาบน ้า 
หอ้งแต่งตวั 

2.63 2.03 1.79 1.40 1.85 

(ปานกลาง) (นอ้ย) (นอ้ยท่ีสุด)   (นอ้ยท่ีสุด) (นอ้ย) 
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ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

อาชีพ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกจิ
ส่วนตัว 

อืน่ๆ 

n = 123 n = 36 n = 172 n = 56 n = 13 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.6 การออกแบบและความ
สวยงามของสนาม
ฟุตบอล 

3.98 3.83 2.69 2.42 2.92 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (นอ้ย) (ปาน
กลาง) 

7.7 การมีระบบรักษาความ
ปลอดภยั 24 ชัว่โมง 
เช่น การมีพนกังาน
รักษาความปลอดภยั
ประจ าการ การมีระบบ
กลอ้งวงจรปิด เป็นตน้ 

3.20 2.75 3.05 2.39 3.08 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) (ปาน
กลาง) 

7.8 สภาพแวดลอ้ม
ภายนอกสนามฟุตบอล 
เช่น ลานจอดรถ มี
ความสะอาด และ
สวยงาม 

3.62 3.44 3.73 3.54 3.54 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.9 โลโก ้(Logo)  ของ
สนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
จดจ าง่าย 

2.67 2.64 2.81 2.73 2.62 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปาน
กลาง) 
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ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

อาชีพ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกจิ
ส่วนตัว 

อืน่ๆ 

n = 123 n = 36 n = 172 n = 56 n = 13 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.10 ชุดแบ่งทีมของ สนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ มี
ความสวยงาม 

2.67 2.69 2.77 2.66 2.69 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.11 ความสวา่งของไฟฟ้า
บริเวณถนนของ
สนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ สวา่ง
เพียงพอ 

1.83 1.72 1.72 1.57 1.69 

(นอ้ย) (นอ้ยท่ีสุด) (นอ้ยท่ีสุด) (นอ้ยท่ีสุด) (นอ้ยท่ีสุด) 

7.12 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
ของ สนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียง ใหม่ อยูใ่น
สภาพท่ีดี 

2.02 2.00 1.98 1.96 1.85 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.06 2.87 2.77 2.58 2.78 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (น้อย) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.39 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา มีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.06) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้ายช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ มองเห็นไดช้ดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.43) บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวม 
ของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 4.24) และการออกแบบและความสวยงาม
ของสนามฟุตบอล (ค่าเฉล่ีย 3.98) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.87) โดยปัจจยั
ย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ป้ายช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ มองเห็นไดช้ดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.30) บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวม ของ
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 4.20) และการออกแบบและความสวยงามของ
สนามฟุตบอล (ค่าเฉล่ีย 3.83) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.77) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้ายช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
มองเห็นได้ชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.18) สภาพแวดล้อมภายนอกสนามฟุตบอล เช่น ลานจอดรถ มีความ
สะอาด และสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.73) และบรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวม ของสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.69) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัน้อย (ค่าเฉล่ีย 2.58) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้ายช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มองเห็น
ไดช้ดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.13) สภาพแวดลอ้มภายนอกสนามฟุตบอล เช่น ลานจอดรถ มีความสะอาด และ
สวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.54) และบรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวม ของสนามฟุตบอลแรง
ดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.38) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ อ่ืนๆมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.78) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้ายช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มองเห็นไดช้ดัเจน 
(ค่าเฉล่ีย 4.38) บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวม ของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
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จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.77) และสภาพแวดลอ้มภายนอกสนามฟุตบอล เช่น ลานจอดรถ มีความ
สะอาด และสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.54) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.40 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามอาชีพ 

ปัจจยัส่วน
ประสม
การตลาด
บริการ 

อาชีพ 

นักเรียน/
นักศึกษา  

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกจิส่วนตวั อืน่ๆ 

n = 123 n = 36 n = 172 n = 56 n = 13 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์

3.46 มาก 3.19 ปาน
กลาง 

2.60 นอ้ย 2.59 นอ้ย 2.86 ปาน
กลาง 

ปัจจยัดา้น
ราคา  

3.36 ปาน
กลาง 

3.82 มาก 3.96 มาก 3.98 มาก 3.54 มาก 

ปัจจยัดา้น
ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

3.79 มาก 3.86 มาก 3.76 มาก 3.78 มาก 3.93 มาก 

ปัจจยัดา้น
การส่งเสริม
การตลาด  

3.14 ปาน
กลาง 

3.52 มาก 3.54 มาก 3.64 มาก 3.42 มาก 

ปัจจยัดา้น
บุคลากร  

3.45 มาก 3.19 ปาน
กลาง 

3.13 ปาน
กลาง 

3.15 ปาน
กลาง 

3.16 ปาน
กลาง 

ปัจจยัดา้น
กระบวนการ
ใหบ้ริการ  

3.19 ปาน
กลาง 

3.30 ปาน
กลาง 

3.28 ปาน
กลาง 

3.34 ปาน
กลาง 

3.39 ปาน
กลาง 

ปัจจยัดา้น
การสร้างและ
น าเสนอ
ลกัษณะทาง
กายภาพ  

3.06 ปาน
กลาง 

2.87 ปาน
กลาง 

2.77 ปาน
กลาง 

2.58 นอ้ย 2.78 ปาน
กลาง 
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จากตารางท่ี 4.40 พบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามอาชีพ  ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจได้ดงัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.46) ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.45) ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.36) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.19) 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.14) และ 
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(คา่เฉล่ีย 3.06) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจสามารถเรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.86) ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82) 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) ปัจจยัดา้น
กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.30) ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.19) ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.19) และ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.87) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจได้ดงัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.96) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76) ปัจจยั
ด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.28) ปัจจยัด้าน
บุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.13) ปัจจยัด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.77) และปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.60) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อาชีพธุรกิจส่วนตวัสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึง
พอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) ปัจจยัด้านการ
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ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34) ปัจจยัด้านบุคลากร  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.15) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัน้อย (ค่าเฉล่ีย 2.59) และ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.58) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อาชีพอ่ืนๆสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจได้
ดงัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.93) ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.16) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.86) และ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.78) ตามล าดบั 
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4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 

ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 

15,000 บาท 

15,001 – 
25,000 บาท 

25,001 – 
35,000 บาท 

35,000 บาท
ขึน้ไป 

n = 138 n = 157 n = 53 n = 52 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.1 ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของ
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.87 3.79 3.79 4.08 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.2 ขนาดสนามฟุตบอลแรงดี เอฟ
ซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีความ
เหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการ 

3.87 3.74 3.36 3.38 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.3 คุณภาพของหญา้เทียม เช่น 
ความนุ่มของหญา้ 

2.62 2.32 1.71 1.66 

(ปานกลาง) (นอ้ย) (นอ้ยท่ีสุด) (นอ้ยท่ีสุด) 

1.4 พื้นผวิสนามฟุตบอลหญา้เทียม 
มีความสม ่าเสมอ ไม่เป็นหลุม
เป็นบ่อ 

2.61 1.91 1.67 1.60 

(ปานกลาง) (นอ้ย) (นอ้ยท่ีสุด) (นอ้ยท่ีสุด) 

1.5 สภาพสนามฟุตบอลหญา้เทียม 
มีความสมบูรณ์ ไม่มีบริเวณ
พื้นหญา้ท่ีช ารุด หรือ เสียหาย 

2.02 1.80 1.47 1.24 

(นอ้ย) (นอ้ยท่ีสุด) (นอ้ยท่ีสุด) (นอ้ยท่ีสุด) 

1.6 แสงสวา่งภายในสนามฟุตบอล
หญา้เทียม มีความเหมาะสมต่อ
การใชง้าน 

2.13 1.93 1.81 1.68 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ยท่ีสุด) (นอ้ยท่ีสุด) 
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ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 

15,000 บาท 

15,001 – 
25,000 บาท 

25,001 – 
35,000 บาท 

35,000 บาท
ขึน้ไป 

n = 138 n = 157 n = 53 n = 52 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.7 อุปกรณ์พื้นฐาน เช่น ลูก
ฟุตบอล ตาข่าย มีความ
สมบูรณ์ พร้อมใชง้าน 

3.42 3.21 3.04 2.02 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) 

1.8 สินคา้ในร้านจ าหน่ายอุปกรณ์
ฟุตบอล มีอุปกรณ์ครบถว้น
ส าหรับการเล่นฟุตบอล 

3.37 3.21 3.11 2.34 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) 

1.9 การบริการร้านอาหาร/
เคร่ืองด่ืม ของสนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.66 3.54 3.45 3.24 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

1.10 ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น 
หอ้งอาบน ้า หอ้งแต่งตวั
ใหบ้ริการเพียงพอ 

2.99 2.81 2.91 2.59 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) 

1.11 การบริการหาทีมเพื่อจดัการ
แข่งขนั หรือการจดัหาคู่ทีม 
กรณีท่ีจ  านวนคนไม่พอ 

2.86 2.71 2.75 2.77 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 

15,000 บาท 

15,001 – 
25,000 บาท 

25,001 – 
35,000 บาท 

35,000 บาท
ขึน้ไป 

n = 138 n = 157 n = 53 n = 52 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.12 บริการเสริมอ่ืนๆ เช่น 
คลบัเฮา้ส์ อุปกรณ์กีฬา บริการ 
wifi/Internet ฟรี มีเส้ือแบ่งทีม
และลูกฟุตบอลบริการฟรี 

4.27 4.20 4.18 4.01 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.14 2.93 2.77 2.55 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (น้อย) 

 
จากตารางท่ี 4.41 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 

15,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.14) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ บริการเสริมอ่ืนๆ เช่น คลบัเฮา้ส์ 
อุปกรณ์กีฬา บริการ wifi/Internet ฟรี มีเส้ือแบ่งทีมและลูกฟุตบอลบริการฟรี (ค่าเฉล่ีย 4.27) ขนาด
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จังหวดัเชียงใหม่ มีความเหมาะสมกับผูใ้ช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.87) และ  
ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.87) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.93) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ บริการเสริมอ่ืนๆ เช่น คลบัเฮา้ส์ อุปกรณ์กีฬา บริการ wifi/Internet ฟรี มีเส้ือ
แบ่งทีมและลูกฟุตบอลบริการฟรี (ค่าเฉล่ีย 4.20) ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของสนามฟุตบอลแรงดี 
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เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.79) และขนาดสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีความ
เหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.74) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.77) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ บริการเสริมอ่ืนๆ เช่น คลบัเฮา้ส์ อุปกรณ์กีฬา บริการ wifi/Internet ฟรี มีเส้ือ
แบ่งทีมและลูกฟุตบอลบริการฟรี (ค่าเฉล่ีย 4.18) ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของสนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.79) และการบริการร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม ของสนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.45) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.55) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 
4.08) บริการเสริมอ่ืนๆ เช่น คลับเฮา้ส์ อุปกรณ์กีฬา บริการ wifi/Internet ฟรี มีเส้ือแบ่งทีมและลูก
ฟุตบอลบริการฟรี (ค่าเฉล่ีย 4.01) และขนาดสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีความ
เหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.38) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.42 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัด้านราคา 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั 

15,000 บาท 

15,001 – 
25,000 บาท 

25,001 – 
35,000 บาท 

35,000 บาท
ขึน้ไป 

n = 138 n = 157 n = 53 n = 52 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.1 ค่าบริการต่อชัว่โมงในการใช้
บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีความ
เหมาะสม 

4.35 4.65 4.71 4.74 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

2.2 มีการระบุค่าบริการอยา่งชดัเจน 
ครบถว้น 

3.48 3.88 4.29 4.34 

(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

2.3 ความหลากหลายของระดบัราคา 
เช่น ค่าบริการใน ช่วงเวลา ก่อน 
18.00 น. ราคา 300 บาท/ชัว่โมง 
และช่วงเวลา หลงั 18.00 น. ราคา 
600 บาท/ชัว่โมง เป็นตน้ 

4.56 4.67 4.68 4.77 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

2.4 ค่าเช่าสนามในการจดักิจกรรม
การแข่งขนัฟุตบอล มีความ
เหมาะสม 

4.45 4.54 4.60 4.65 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

2.5 ความเหมาะสมของราคาอาหาร/
เคร่ืองด่ืม ท่ีสนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 

2.22 2.98 3.44 3.79 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

2.6 ราคาค่าสินคา้ในร้านจ าหน่าย
อุปกรณ์ฟุตบอล มีความเหมาะสม 

2.41 3.10 3.19 3.02 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.42 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านราคา 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั 

15,000 บาท 

15,001 – 
25,000 บาท 

25,001 – 
35,000 บาท 

35,000 บาท
ขึน้ไป 

n = 138 n = 157 n = 53 n = 52 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.7 สามารถช าระค่าบริการดว้ยบตัร
เครดิต/เดบิต ได ้

2.33 2.75 3.28 3.18 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.40 3.80 4.03 4.07 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.42 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 

15,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.40) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ความหลากหลายของระดบัราคา เช่น 
ค่าบริการใน ช่วงเวลา ก่อน 18.00 น. ราคา 300 บาท/ชัว่โมง และช่วงเวลา หลงั 18.00 น. ราคา 600 
บาท/ชั่วโมง เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 4.56) ค่าเช่าสนามในการจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล มีความ
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.45) และค่าบริการต่อชัว่โมงในการใชบ้ริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.35) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.80) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความหลากหลายของระดบัราคา เช่น ค่าบริการใน ช่วงเวลา ก่อน 18.00 น. ราคา 300 
บาท/ชัว่โมง และช่วงเวลา หลงั 18.00 น. ราคา 600 บาท/ชัว่โมง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.67) ค่าบริการต่อ
ชัว่โมงในการใช้บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.65) 
และค่าเช่าสนามในการจดักิจกรรมการแข่งขนัฟุตบอล มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.54) ตามล าดบั 



 

104 
 

 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท  มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ ค่าบริการต่อชัว่โมงในการใช้บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มี
ความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.71) ความหลากหลายของระดบัราคา เช่น ค่าบริการใน ช่วงเวลา ก่อน 
18.00 น. ราคา 300 บาท/ชัว่โมง และช่วงเวลา หลงั 18.00 น. ราคา 600 บาท/ชัว่โมง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
4.68) และค่าเช่าสนามในการจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.60) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
ราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.07) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ ความหลากหลายของระดบัราคา เช่น ค่าบริการใน ช่วงเวลา ก่อน 18.00 น. ราคา 300 บาท/
ชั่วโมง และช่วงเวลา หลัง 18.00 น. ราคา 600 บาท/ชั่วโมง เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 4.77) ค่าบริการต่อ
ชัว่โมงในการใช้บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.74) 
และค่าเช่าสนามในการจดักิจกรรมการแข่งขนัฟุตบอล มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.65) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.43 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 

15,000 บาท 

15,001 – 
25,000 บาท 

25,001 – 
35,000 บาท 

35,000 บาท
ขึน้ไป 

n = 138 n = 157 n = 53 n = 52 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.1 ท่ีตั้งของสนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สะดวก
ในการเดินทาง 

4.78 4.57 4.66 4.75 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.2 สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ อยูใ่กลแ้หล่ง
ชุมชน เช่น ตลาด 
หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ 

4.61 4.58 4.58 4.73 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.3 สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีท่ีจอดรถท่ี
กวา้งขวาง และเพียงพอ 

3.80 3.94 4.00 3.83 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.4 สถานท่ีตั้งของสนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มี
ความปลอดภยั 

3.73 3.64 3.68 3.69 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.5 มีช่องทางการติดต่อสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่  ไดห้ลายช่องทาง 
เช่น ทางโทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต 
โทรสาร เป็นตน้ 

3.20 3.13 3.23 3.15 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.43 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 

15,000 บาท 

15,001 – 
25,000 บาท 

25,001 – 
35,000 บาท 

35,000 บาท
ขึน้ไป 

n = 138 n = 157 n = 53 n = 52 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.6 มีเวบ็ไซต ์(Web Site) ในการ
ใหข้อ้มูลของสนามฟุตบอลแรง
ดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
เพียงพอต่อการตดัสินใจ 

2.96 3.11 3.09 3.15 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.7 มีสถานท่ีนัง่พกัผอ่นเพียงพอ 
เป็นสัดส่วน ภายในสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ 

3.29 3.45 3.49 3.65 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.77 3.77 3.82 3.85 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.43 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 

15,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.77) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท่ีตั้งของสนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.78) สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น ตลาด ห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.61) และ สนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง และเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.80) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.77) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ อยู่ใกล้แหล่งชุมชน 
เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 4.58) ท่ีตั้ งของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จังหวดั
เชียงใหม่ สะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.57) และสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีท่ี
จอดรถท่ีกวา้งขวาง และเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.94) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท่ีตั้งของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สะดวกในการ
เดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.66) สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น ตลาด 
หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.58) และสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีท่ีจอดรถท่ี
กวา้งขวาง และเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.00) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.85) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท่ีตั้งของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สะดวกในการ
เดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.75) สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น ตลาด 
หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.73) และสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีท่ีจอดรถท่ี
กวา้งขวาง และเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.83) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.44 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั 

15,000 บาท 

15,001 – 
25,000 บาท 

25,001 – 
35,000 บาท 

35,000 บาท
ขึน้ไป 

n = 138 n = 157 n = 53 n = 52 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.1 มีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบั 
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่  เช่น ราคาค่าเช่าสนาม 
แผนท่ี เป็นตน้ 

3.00 3.10 2.70 2.69 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.2 ป้ายโปสเตอร์โฆษณาสนามฟุต 
บอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 

2.92 2.80 2.79 2.54 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) 

4.3 การประชาสมัพนัธ์สนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ผ่าน
ช่องทางเครือข่ายสงัคม เช่น 
Facebook, Twitter เป็นตน้ 

3.27 3.12 3.08 3.04 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.4 รูปแบบของการมอบส่วนลดหรือ
สิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การก าหนด
ราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลา (เชา้/
เยน็) การก าหนดราคาพิเศษในแต่
ละเดือน เป็นตน้ 

4.26 4.24 4.31 4.17 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

4.5 การสร้างความสมัพนัธ์อนัดี
ระหวา่งสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ กบัผูม้าใชบ้ริการ 
เช่นการจดัใหมี้กิจกรรมร่วมกนั 
การจดัแข่งขนัเป็นประจ า เป็นตน้ 

3.88 3.82 3.85 3.66 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 



 

109 
 

 

ตารางที่ 4.44 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั 

15,000 บาท 

15,001 – 
25,000 บาท 

25,001 – 
35,000 บาท 

35,000 
บาทขึน้ไป 

n = 138 n = 157 n = 53 n = 52 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
4.6 สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั

เชียงใหม่ เป็นผูส้นบัสนุนในการ
จดักิจกรรมต่างๆ เช่น การจดัการ
แข่งขนัฟุตบอลประจ าโรงเรียน 
การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน 
งานบุญ เป็นตน้ 

3.69 3.67 3.58 3.39 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.50 3.46 3.38 3.25 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.44 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 

15,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.50) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ รูปแบบของการมอบส่วนลด
หรือสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลา (เชา้/เยน็) การก าหนดราคาพิเศษใน
แต่ละเดือน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.26) การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ กบัผูม้าใชบ้ริการ เช่นการจดัให้มีกิจกรรมร่วมกนั การจดัแข่งขนัเป็นประจ า เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.88) และสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นผูส้นบัสนุนในการจดักิจกรรม
ต่างๆ เช่น การจดัการแข่งขนัฟุตบอลประจ าโรงเรียน การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน งานบุญ เป็น
ตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.69) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.46) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
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พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ รูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การก าหนด
ราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลา (เชา้/เยน็) การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละเดือน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.24) 
การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ กบัผูม้าใชบ้ริการ เช่น
การจดัใหมี้กิจกรรมร่วมกนั การจดัแข่งขนัเป็นประจ า เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.82) และสนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นผูส้นับสนุนในการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น การจดัการแข่งขนัฟุตบอล
ประจ าโรงเรียน การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน งานบุญ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.67) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ รูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การ
ก าหนดราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลา (เชา้/เยน็) การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละเดือน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
4.31) การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ กบัผูม้าใช้
บริการ เช่นการจดัให้มีกิจกรรมร่วมกนั การจดัแข่งขนัเป็นประจ า เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.85)และสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นผูส้นบัสนุนในการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น การจดัการแข่งขนั
ฟุตบอลประจ าโรงเรียน การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน งานบุญ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.58) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.25) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ รูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การก าหนด
ราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลา (เชา้/เยน็) การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละเดือน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.17) 
การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ กบัผูม้าใชบ้ริการ เช่น
การจดัใหมี้กิจกรรมร่วมกนั การจดัแข่งขนัเป็นประจ า เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.66) และ  สนามฟุตบอลแรง
ดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นผูส้นับสนุนในการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น การจดัการแข่งขนัฟุตบอล
ประจ าโรงเรียน การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน งานบุญ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.39) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.45 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
บุคลากร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัด้านบุคลากร  

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั 

15,000 บาท 

15,001 – 
25,000 บาท 

25,001 – 
35,000 บาท 

35,000 บาท
ขึน้ไป 

n = 138 n = 157 n = 53 n = 52 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.1 พนกังานของสนามฟุตบอลมี
จ านวนเพียงพอในการใหบ้ริการ 

2.62 2.32 2.17 1.31 

(ปานกลาง) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ยท่ีสุด) 

5.2 พนกังานของสนามฟุตบอล ดูแล
เอาใจใส่และมีความกระตือรือร้น
ในการใหบ้ริการ 

3.98 3.91 3.76 3.71 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.3 พนกังานของสนามฟุตบอล พดูจา
สุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี 

3.97 3.65 3.58 3.46 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.4 พนกังานของสนามฟุตบอลให ้
บริการไดอ้ยา่งถกูตอ้งและรวดเร็ว 

2.97 2.82 2.81 2.79 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.5 พนกังานของสนามฟุตบอล มี
ความรู้ความสามารถในการ
ใหบ้ริการเป็นอยา่งดี สามารถ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

3.26 3.20 2.66 2.67 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.6 พนกังานของสนามฟุตบอลให ้
บริการลกูคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค 

3.72 3.68 3.65 3.51 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.42 3.26 3.10 2.91 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.45 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 
15,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานของสนามฟุตบอล ดูแลเอาใจ
ใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.98) พนกังานของสนามฟุตบอล พูดจาสุภาพ 
อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 3.97) และพนกังานของสนามฟุตบอล ให้บริการลูกคา้ทุกรายอยา่ง
เสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 3.72) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.26) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานของสนามฟุตบอล ดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.91) พนกังานของสนามฟุตบอล ให้บริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 
3.68) และพนกังานของสนามฟุตบอล พดูจาสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 3.65) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.10) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานของสนามฟุตบอล ดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.76) พนกังานของสนามฟุตบอล ให้บริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 
3.65) และพนกังานของสนามฟุตบอล พดูจาสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 3.58) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
บุคลากร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.91) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานของสนามฟุตบอล ดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.71) พนกังานของสนามฟุตบอล ให้บริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 
3.51) และพนกังานของสนามฟุตบอล พดูจาสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 3.46) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.46 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั 

15,000 บาท 

15,001 – 
25,000 บาท 

25,001 – 
35,000 บาท 

35,000 บาท
ขึน้ไป 

n = 138 n = 157 n = 53 n = 52 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

6.1 ขั้นตอนในการติดต่อ การรับจอง
คิว สะดวกและรวดเร็ว 

3.12 3.12 2.89 3.21 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.2 มีการจดัการ และดูแลการใช้
บริการของแต่ละกลุ่มใหมี้ความ
สะดวก ไม่ติดขดักลุ่มอ่ืนท่ีมาใช้
บริการต่อ 

3.74 3.46 3.05 3.02 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.3 ระบบการรักษาความปลอดภยั
ของสนามฟุตบอล 

4.00 3.67 3.56 3.54 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6.4 มีการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้
อยา่งรวดเร็ว 

2.88 2.94 2.81 3.04 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.5 กระบวนการการใหบ้ริการมี
ความถกูตอ้ง เช่น การจดัคิว
เป็นไปตามล าดบัการจอง เป็นตน้ 

3.86 3.85 3.77 3.68 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6.6 การแจง้ซ่อมอุปกรณ์ มีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

2.98 2.83 2.77 2.58 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) 

6.7 เวลา เปิด – ปิด ในการใหบ้ริการ 
มีความเหมาะสม 

3.53 3.42 3.40 3.04 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.46 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั 

15,000 บาท 

15,001 – 
25,000 บาท 

25,001 – 
35,000 บาท 

35,000 บาท
ขึน้ไป 

n = 138 n = 157 n = 53 n = 52 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

6.8 มีการแจง้ขั้นตอนการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้ใหผู้ใ้ชบ้ริการ
ไดรั้บทราบก่อนการใชบ้ริการ 

3.32 3.09 2.90 2.58 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) 

6.9 ความถกูตอ้งในการคิดค่าบริการ 
เช่น การค านวณจ านวนชัว่โมงท่ี
ใชบ้ริการ เป็นตน้ 

2.43 3.45 3.44 3.47 

(นอ้ย) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.32 3.31 3.18 3.13 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.46 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 

15,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.32) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ระบบการรักษาความ
ปลอดภยัของสนามฟุตบอล (ค่าเฉล่ีย 4.00) กระบวนการการให้บริการมีความถูกตอ้ง เช่น การจดัคิว
เป็นไปตามล าดบัการจอง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.86) และมีการจดัการ และดูแลการใช้บริการของแต่ละ
กลุ่มใหมี้ความสะดวก ไม่ติดขดักลุ่มอ่ืนท่ีมาใชบ้ริการต่อ (ค่าเฉล่ีย 3.74) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ กระบวนการการให้บริการมีความถูกตอ้ง เช่น การจดัคิว
เป็นไปตามล าดบัการจอง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.85) ระบบการรักษาความปลอดภยัของสนามฟุตบอล 
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(ค่าเฉล่ีย 3.67) และมีการจดัการ และดูแลการใชบ้ริการของแต่ละกลุ่มใหมี้ความสะดวก ไม่ติดขดักลุ่ม
อ่ืนท่ีมาใชบ้ริการต่อ (ค่าเฉล่ีย 3.46) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.18) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ กระบวนการการให้บริการมีความถูกตอ้ง เช่น การจดัคิว
เป็นไปตามล าดบัการจอง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.77) ระบบการรักษาความปลอดภยัของสนามฟุตบอล 
(ค่าเฉล่ีย 3.56) และเวลา เปิด – ปิด ในการใหบ้ริการ มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.40) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.13) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ กระบวนการการให้บริการมีความถูกตอ้ง เช่น การจดัคิวเป็นไป
ตามล าดบัการจอง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.68) ระบบการรักษาความปลอดภยัของสนามฟุตบอล (ค่าเฉล่ีย 
3.54) และขั้นตอนในการติดต่อ การรับจองคิว สะดวกและรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.21) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.47 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัด้านการสร้างและ 
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั 

15,000 บาท 

15,001 – 
25,000 บาท 

25,001 – 
35,000 บาท 

35,000 บาท
ขึน้ไป 

n = 138 n = 157 n = 53 n = 52 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.1 ป้ายช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟ
ซี จงัหวดัเชียงใหม่ มองเห็นได้
ชดัเจน 

4.37 4.36 4.30 4.20 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

7.2 ความสะอาดภายในสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ 

2.26 2.22 2.28 2.23 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

7.3 บรรยากาศและความสวยงาม
ของสถานท่ีโดยรวม ของสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ 

3.99 3.94 3.88 3.37 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

7.4 มีจอ LCD โต๊ะ เกา้อ้ี มา้นัง่ 
ส าหรับพกัผอ่น 

2.89 2.82 2.78 2.73 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.5 ความสะอาดของหอ้งน ้า หอ้ง
อาบน ้า หอ้งแต่งตวั 

2.29 1.79 1.80 1.49 

(นอ้ย) (นอ้ยท่ีสุด) (นอ้ยท่ีสุด) (นอ้ยท่ีสุด) 

7.6 การออกแบบและความสวยงาม
ของสนามฟุตบอล 

3.44 3.13 3.13 2.60 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) 
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ตารางที่ 4.47 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านการสร้างและ 
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั 

15,000 บาท 

15,001 – 
25,000 บาท 

25,001 – 
35,000 บาท 

35,000 บาท
ขึน้ไป 

n = 138 n = 157 n = 53 n = 52 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.7 การมีระบบรักษาความปลอดภยั 
24 ชัว่โมง เช่น การมีพนกังาน
รักษาความปลอดภยัประจ าการ 
การมีระบบกลอ้งวงจรปิด เป็น
ตน้ 

3.21 3.06 2.96 2.91 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.8 สภาพแวดลอ้มภายนอกสนาม
ฟุตบอล เช่น ลานจอดรถ มีความ
สะอาด และสวยงาม 

3.73 3.66 3.62 3.35 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

7.9 โลโก ้(Logo)  ของสนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
จดจ าง่าย 

2.86 2.78 2.71 2.38 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) 

7.10 ชุดแบ่งทีมของ สนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มี
ความสวยงาม 

2.91 2.73 2.67 2.26 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) 

7.11 ความสวา่งของไฟฟ้าบริเวณ
ถนนของสนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สวา่ง
เพียงพอ 

1.83 1.81 1.65 1.47 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ยท่ีสุด) (นอ้ยท่ีสุด) 
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ตารางที่ 4.47 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านการสร้างและ 
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั 

15,000 บาท 

15,001 – 
25,000 บาท 

25,001 – 
35,000 บาท 

35,000 บาท
ขึน้ไป 

n = 138 n = 157 n = 53 n = 52 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.12 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลของ สนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ อยูใ่นสภาพท่ีดี 

2.03 2.03 1.94 1.87 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
2.98 2.86 2.81 2.57 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (น้อย) 

 
จากตารางท่ี 4.47 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 

15,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.98) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้าย
ช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มองเห็นได้ชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.37) บรรยากาศและ
ความสวยงามของสถานท่ีโดยรวม ของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี  จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.99) 
และสภาพแวดล้อมภายนอกสนามฟุตบอล เช่น ลานจอดรถ มีความสะอาด และสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 
3.73) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.86) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ป้ายช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ มองเห็นไดช้ดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.36) บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวม 
ของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.94) และสภาพแวดล้อมภายนอกสนาม
ฟุตบอล เช่น ลานจอดรถ มีความสะอาด และสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.66) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.81) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ป้ายช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ มองเห็นไดช้ดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.30) บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวม 
ของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.88) และสภาพแวดล้อมภายนอกสนาม
ฟุตบอล เช่น ลานจอดรถ มีความสะอาด และสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.62) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.57) โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้ายช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
มองเห็นได้ชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.20) บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวม ของสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.37) และสภาพแวดลอ้มภายนอกสนามฟุตบอล เช่น 
ลานจอดรถ มีความสะอาด และสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.35) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.48 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
15,000 บาท  

15,001 – 25,000 
บาท 

25,001 – 35,000 
บาท   

35,000 บาท 
ขึน้ไป 

n = 138 n = 157 n = 53 n = 52 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์

3.14 ปาน
กลาง 

2.93 ปาน
กลาง 

2.77 ปาน
กลาง 

2.55 นอ้ย 

ปัจจยัดา้นราคา  3.28 ปาน
กลาง 

3.75 มาก 3.95 มาก 4.00 มาก 

ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดั
จ าหน่าย 

3.77 มาก 3.77 มาก 3.82 มาก 3.85 มาก 

ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  

3.50 มาก 3.46 มาก 3.38 ปาน
กลาง 

3.25 ปาน
กลาง 

ปัจจยัดา้น
บุคลากร  

3.42 มาก 3.26 ปาน
กลาง 

3.10 ปาน
กลาง 

2.91 ปาน
กลาง 

ปัจจยัดา้น
กระบวนการ
ใหบ้ริการ  

3.32 ปาน
กลาง 

3.31 ปาน
กลาง 

3.18 ปาน
กลาง 

3.13 ปาน
กลาง 

ปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทาง
กายภาพ  

2.98 ปาน
กลาง 

2.86 ปาน
กลาง 

2.81 ปาน
กลาง 

2.57 นอ้ย 

 
จากตารางท่ี 4.48 พบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนาม

ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่หรือ
เท่ากบั 15,000 บาท สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัด้านช่อง
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ทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.77) ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) ปัจจยัด้านราคา มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.28) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.14) และ
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 2.98) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาทสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.77) ปัจจยัด้านราคา มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.75) ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.46) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) 
ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.26) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.93) และปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.86) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท สามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.95) ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.82) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.38) ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.18) ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.10) ปัจจยั
ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 2.81) และ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.77) 
ตามล าดบั 

ส าหรับผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมี  รายได้เฉล่ียต่อเดือน35,000 บาทข้ึนไปสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.85) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.25) ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
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(ค่าเฉล่ีย 3.13) ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.91) ปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัน้อย (ค่าเฉล่ีย 
2.57) และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.55) ตามล าดบั 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่  มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ และ ปัญหาของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่  โดยเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่  จ  านวน 400 คน จากผลการศึกษา สามารถสรุปผล อภิปรายผล ข้อค้นพบ รวมถึง
ขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามลูกค้าของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จังหวัด
เชียงใหม่ 
 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นเพศชาย อาย ุ20 – 30 ปี สถานภาพ โสด 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
15,001 – 25,000 บาท สนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าในจังหวดัเชียงใหม่ท่ีเคยใช้บริการ สนาม
เชียงใหม่ ยไูนเต็ด (ส่ีแยกป่าแพร่ง ตลาดเมืองใหม่) วนัท่ีใชบ้ริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ วนัองัคาร เวลาเฉล่ียต่อคร้ังท่ีใช้บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 1 – 2 
ชัว่โมง ช่วงเวลาท่ีใช้บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุด 18.01 – 21.00 น. 
ความถ่ีในการใชบ้ริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 7 – 8 คร้ัง/เดือน ค่าใชจ่้ายทั้งหมด
ต่อคร้ังต่อคน (ค่าเช่าสนาม ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) ในการใช้บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ น้อยกว่า 100 บาท จ านวนคนท่ีมาใช้บริการท่ี สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ เป็นประจ า ในแต่ละคร้ัง 7 – 12 คน เหตุผลท่ีเลือกมาใช้บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถใชเ้ป็นสถานท่ีในการจดัการแข่งขนัฟุตบอลได ้เพื่อน เป็นบุคคลท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจในการเลือกใช้บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุด และ เพื่อน
เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีท าใหรู้้จกัสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่  
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
 

 ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจของ
ลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ในระดบัมาก 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นราคา และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่วน
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ ตามล าดบั 
  

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบั ปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ บริการเสริมอ่ืนๆ 
เช่น คลับเฮ้าส์  อุปกรณ์กีฬา บริการ Wifi/Internet ฟรี มีเส้ือแบ่งทีมและลูกฟุตบอลบริการฟรี 
รองลงมาคือ ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ และขนาด
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีความเหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการ ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั 

มาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ความหลากหลายของระดบัราคา 
เช่น ค่าบริการ ในช่วงเวลา ก่อน 18.00 น. ราคา 300 บาท/ชัว่โมง และ ช่วงเวลา หลงั 18.00 น. ราคา 
600 บาท/ชัว่โมง เป็นตน้ รองลงมาคือ ค่าบริการต่อชัว่โมงในการใชบ้ริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีความเหมาะสม และ ค่าเช่าสนามในการจดักิจกรรมการแข่งขนัฟุตบอล มีความ
เหมาะสม ตามล าดบั 

 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก ท่ีตั้งของสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สะดวกในการเดินทาง รองลงมาคือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ อยู่ใกลแ้หล่งชุมชน เช่น ตลาด ห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ และ สนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง และเพียงพอ ตามล าดบั 
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ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่นระดบั มาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ รูปแบบของการ
มอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลา (เชา้/เยน็) การก าหนด
ราคาพิเศษในแต่ละเดือน เป็นตน้ รองลงมาคือ การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสนามฟุตบอลแรง
ดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ กบัผูม้าใชบ้ริการ เช่นการจดัให้มีกิจกรรมร่วมกนั การจดัแข่งขนัเป็นประจ า 
เป็นตน้ และ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นผูส้นบัสนุนในการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น 
การจดัการแข่งขันฟุตบอลประจ าโรงเรียน การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน งานบุญ เป็นต้น 
ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดบั ปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ พนกังานของสนาม
ฟุตบอล ดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ รองลงมาคือ พนักงานของสนาม
ฟุตบอล พูดจาสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี และพนกังานของสนามฟุตบอล ให้บริการลูกคา้ทุกราย
อยา่งเสมอภาค ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดย

รวมอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ 
กระบวนการการให้บริการมีความถูกตอ้ง เช่น การจดัคิวเป็นไปตามล าดบัการจอง เป็นตน้ รองลงมา
คือ ระบบการรักษาความปลอดภยัของสนามฟุตบอล และมีการจดัการ และดูแลการใชบ้ริการของแต่
ละกลุ่มใหมี้ความสะดวก ไม่ติดขดักลุ่มอ่ืนท่ีมาใชบ้ริการต่อ ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถาม

มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรก คือ ป้ายช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จังหวดัเชียงใหม่ มองเห็นได้ชัดเจน  รองลงมาคือ 
บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวม  ของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
และ สภาพแวดลอ้มภายนอกสนามฟุตบอล เช่น ลานจอดรถ มีความสะอาด และสวยงาม ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะของลูกค้าที่มาใช้บริการ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จังหวัด
เชียงใหม่  

ปัญหา ท่ีพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ ห้องน ้ าไม่สะอาด รองลงมาคือ ค านวณจ านวนชัว่โมง
เกินกว่าความเป็นจริง และสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ไม่เป็นท่ีนิยมมาเล่นในกลุ่ม
เพื่อน ตามล าดบั  

ขอ้เสนอแนะ ท่ีพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ควร
เพิ่มแสงสวา่งในสนามให้มากข้ึน และทัว่ถึง ทั้ง 3 สนาม รองลงมาคือ ควรจดัท าเวบ็ไซต์ของสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี อย่างเป็นทางการ และควรให้ส่วนลดพิเศษกับนักเรียนหรือ นักศึกษาด้วย
ตามล าดบั 
 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนามฟุตบอลแรง
ดี เอฟซี จังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามอายุ อาชีพ และรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 

4.1 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามอายุ 

จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่  จ  าแนกตามอาย ุส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ ต  ่ากวา่ 20 
ปี มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นบุคลากร และ 
ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ ตามล าดับ ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์และ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ 20 – 30 ปี มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นราคา ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความพึง
พอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัด้านบุคลากร ปัจจยัด้าน
กระบวนการให้บริการ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์  และ ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ 31 – 40 ปี มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยั
ด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบัส่วน
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยด้าน
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กระบวนการให้บริการ ปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
ตามล าดบั ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัน้อย คือ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์  

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ 41 – 50 ปี มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ส่วนปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ให้บริการ และ ปัจจยัดา้นบุคลากร ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัน้อย ได้แก่ ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ 
ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  ต  ่ากวา่ 20 ปี มีความพึง

พอใจต่อ ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.28) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก ไดแ้ก่ บริการเสริมอ่ืนๆ เช่น คลบัเฮา้ส์ อุปกรณ์กีฬา บริการ 
wifi/Internet ฟรี มีเส้ือแบ่งทีมและลูกฟุตบอลบริการฟรี  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  20 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.91) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือบริการ
เสริมอ่ืนๆ เช่น คลบัเฮา้ส์ อุปกรณ์กีฬา บริการ wifi/Internet ฟรี มีเส้ือแบ่งทีมและลูกฟุตบอลบริการ
ฟรี  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  31 – 40 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.59) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือบริการเสริม
อ่ืนๆ เช่น คลบัเฮา้ส์ อุปกรณ์กีฬา บริการ wifi/Internet ฟรี มีเส้ือแบ่งทีมและลูกฟุตบอลบริการฟรี  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  41 – 50 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัน้อย (ค่าเฉล่ีย 2.46) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือช่ือเสียง 
ความเป็นท่ีรู้จกัของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่  

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 20 ปี มีความพึงพอใจ
ต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือความหลากหลายของระดบัราคา เช่น ค่าบริการใน ช่วงเวลา ก่อน 18.00 น. 
ราคา 300 บาท/ชัว่โมง และช่วงเวลา หลงั 18.00 น. ราคา 600 บาท/ชัว่โมง เป็นตน้  
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  20 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.84) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดับแรก คือความ
หลากหลายของระดบัราคา เช่น ค่าบริการใน ช่วงเวลา ก่อน 18.00 น. ราคา 300 บาท/ชั่วโมง และ
ช่วงเวลา หลงั 18.00 น. ราคา 600 บาท/ชัว่โมง เป็นตน้  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  31 – 40 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดับแรก คือความ
หลากหลายของระดบัราคา เช่น ค่าบริการใน ช่วงเวลา ก่อน 18.00 น. ราคา 300 บาท/ชั่วโมง และ
ช่วงเวลา หลงั 18.00 น. ราคา 600 บาท/ชัว่โมง เป็นตน้  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  41 – 50 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.02) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดับแรก คือความ
หลากหลายของระดบัราคา เช่น ค่าบริการใน ช่วงเวลา ก่อน 18.00 น. ราคา 300 บาท/ชั่วโมง และ
ช่วงเวลา หลงั 18.00 น. ราคา 600 บาท/ชัว่โมง เป็นตน้ 

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุต ่ากวา่ 20 ปี 
มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือท่ีตั้งของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ สะดวกในการเดินทาง  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 20 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.80) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือ
ท่ีตั้งของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สะดวกในการเดินทาง  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 31 – 40 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือ
ท่ีตั้งของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สะดวกในการเดินทาง  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 41 – 50 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือ
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น ตลาด หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้  

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ ต ่ากวา่ 20  ปี 
มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือรูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิ
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พิเศษต่างๆ เช่น การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลา (เช้า/เยน็) การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละ
เดือน เป็นตน้  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  20 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก 
คือรูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลา 
(เชา้/เยน็) การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละเดือน เป็นตน้  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  31 – 40 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือ
รูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลา (เชา้/
เยน็) การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละเดือน เป็นตน้  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  41 – 50 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือ
รูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลา (เชา้/
เยน็) การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละเดือน เป็นตน้  

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากว่า 20 ปี มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.45) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือพนกังานของสนามฟุตบอล พดูจาสุภาพ อ่อนนอ้มและแต่งกายดี  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  20 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดับแรก คือ
พนกังานของสนามฟุตบอล ดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  31 – 40 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.96) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดับแรก คือ
พนกังานของสนามฟุตบอล ดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  41 – 50 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.92) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดับแรก คือ
พนกังานของสนามฟุตบอล ดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ  

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 20  ปี 
มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.40) โดย
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ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือกระบวนการการให้บริการมีความถูกตอ้ง 
เช่น การจดัคิวเป็นไปตามล าดบัการจอง เป็นตน้  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  20 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.24) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบั
แรก คือกระบวนการการใหบ้ริการมีความถูกตอ้ง เช่น การจดัคิวเป็นไปตามล าดบัการจอง เป็นตน้  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 31 – 40 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.17) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบั
แรก คือกระบวนการการใหบ้ริการมีความถูกตอ้ง เช่น การจดัคิวเป็นไปตามล าดบัการจอง เป็นตน้  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  41 – 50 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.09) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบั
แรก คือเวลา เปิด – ปิด ในการใหบ้ริการ มีความเหมาะสม  

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีอายุ ต  ่ากว่า 20 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.00) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก 
คือป้ายช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มองเห็นไดช้ดัเจน  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  20 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.83) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือป้ายช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มองเห็นไดช้ดัเจน  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  31 – 40 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.71) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือป้ายช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มองเห็นไดช้ดัเจน  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  41 – 50 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัน้อย (ค่าเฉล่ีย 2.52) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือป้ายช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มองเห็นไดช้ดัเจน  

 
4.2 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนามฟุตบอลแรงดี 

เอฟซี จังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามอาชีพ 
จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนาม

ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่  จ  าแนกตามอาชีพ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อาชีพ
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นกัเรียน/นักศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นบุคลากร  ตามล าดบั ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นราคา  ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  และ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ตามล าดบั ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นบุคลากร และ ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 
ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ ปัจจยัด้าน
กระบวนการให้บริการ ปัจจยัด้านบุคลากร ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
ตามล าดบัส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัน้อย คือ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์ 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อาชีพธุรกิจส่วนตวั มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ส่วน
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ ปัจจยัด้านบุคลากร ตามล าดบั ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัน้อย ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์  และ ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ  ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อาชีพอ่ืนๆ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการ ตามล าดบั ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ได้แก่  ปัจจยัด้านบุคลากร ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ และ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ ตามล าดบั 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา มี
ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.46) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
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ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดับแรก คือบริการเสริมอ่ืนๆ เช่น คลบัเฮา้ส์ อุปกรณ์กีฬา บริการ 
wifi/Internet ฟรี มีเส้ือแบ่งทีมและลูกฟุตบอลบริการฟรี  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.19) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด ล าดบัแรก คือบริการเสริมอ่ืนๆ เช่น คลบัเฮา้ส์ อุปกรณ์กีฬา บริการ wifi/Internet ฟรี มีเส้ือแบ่ง
ทีมและลูกฟุตบอลบริการฟรี  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชนมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.60) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือ
บริการเสริมอ่ืนๆ เช่น คลบัเฮา้ส์ อุปกรณ์กีฬา บริการ wifi/Internet ฟรี มีเส้ือแบ่งทีมและลูกฟุตบอล
บริการฟรี  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวัมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัน้อย (ค่าเฉล่ีย 2.59) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือ
บริการเสริมอ่ืนๆ เช่น คลบัเฮา้ส์ อุปกรณ์กีฬา บริการ wifi/Internet ฟรี มีเส้ือแบ่งทีมและลูกฟุตบอล
บริการฟรี 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ อ่ืนๆมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.86) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือ ช่ือเสียง 
ความเป็นท่ีรู้จกัของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่  

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือ ค่าบริการต่อชัว่โมงในการใช้บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีความเหมาะสม  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
ราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบั
แรก คือ ความหลากหลายของระดบัราคา เช่น ค่าบริการใน ช่วงเวลา ก่อน 18.00 น. ราคา 300 บาท/
ชัว่โมง และช่วงเวลา หลงั 18.00 น. ราคา 600 บาท/ชัว่โมง เป็นตน้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชนมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือ
ความหลากหลายของระดบัราคา เช่น ค่าบริการใน ช่วงเวลา ก่อน 18.00 น. ราคา 300 บาท/ชั่วโมง 
และช่วงเวลา หลงั 18.00 น. ราคา 600 บาท/ชัว่โมง เป็นตน้ 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวัมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดับแรก คือ ความ
หลากหลายของระดบัราคา เช่น ค่าบริการใน ช่วงเวลา ก่อน 18.00 น. ราคา 300 บาท/ชั่วโมง และ
ช่วงเวลา หลงั 18.00 น. ราคา 600 บาท/ชัว่โมง เป็นตน้  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ อ่ืนๆมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือค่าเช่าสนามในการ
จดักิจกรรมการแข่งขนัฟุตบอล มีความเหมาะสม  

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/

นกัศึกษา มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.79) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือท่ีตั้งของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ สะดวกในการเดินทาง  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.86) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือท่ีตั้งของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สะดวกในการเดินทาง 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชนมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด ล าดบัแรก คือท่ีตั้งของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สะดวกในการเดินทาง  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวัมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
ล าดบัแรก คือท่ีตั้งของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สะดวกในการเดินทาง  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ อ่ืนๆมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือ
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น ตลาด หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้  

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ นักเรียน/
นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.14) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือการสร้างความสัมพนัธ์อนั
ดีระหว่างสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ กับผูม้าใช้บริการ เช่นการจดัให้มีกิจกรรม
ร่วมกนั การจดัแข่งขนัเป็นประจ า เป็นตน้ 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือรูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การก าหนดราคา
พิเศษในแต่ละช่วงเวลา (เชา้/เยน็) การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละเดือน เป็นตน้  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด ล าดบัแรก คือรูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การก าหนดราคาพิเศษใน
แต่ละช่วงเวลา (เชา้/เยน็) การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละเดือน เป็นตน้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวัมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
ล าดบัแรก คือรูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละ
ช่วงเวลา (เชา้/เยน็) การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละเดือน เป็นตน้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ อ่ืนๆมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือ
รูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลา (เชา้/
เยน็) การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละเดือน เป็นตน้  

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา มี
ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.45) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดับแรก คือพนักงานของสนามฟุตบอล ดูแลเอาใจใส่และมีความ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
บุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.19) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด ล าดับแรก คือพนักงานของสนามฟุตบอล ดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชนมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.13) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบั
แรก คือพนกังานของสนามฟุตบอล ใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวัมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.15) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือ
พนกังานของสนามฟุตบอล ใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ อ่ืนๆมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.16) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือพนกังาน
ของสนามฟุตบอล ดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ  

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/
นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.19) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือระบบการรักษาความ
ปลอดภยัของสนามฟุตบอล  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.30) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด ล าดับแรก คือกระบวนการการให้บริการมีความถูกต้อง เช่น การจดัคิวเป็นไป
ตามล าดบัการจอง เป็นตน้  

ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนมีความพึงพอใจต่อ ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.28) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด ล าดับแรก คือกระบวนการการให้บริการมีความถูกต้อง เช่น การจดัคิวเป็นไป
ตามล าดบัการจอง เป็นตน้  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวัมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด ล าดบัแรก คือกระบวนการการให้บริการมีความถูกตอ้ง เช่น การจดัคิวเป็นไปตามล าดบัการ
จอง เป็นตน้  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ อ่ืนๆมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก 
คือระบบการรักษาความปลอดภยัของสนามฟุตบอล 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.06) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบั
แรก คือป้ายช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มองเห็นไดช้ดัเจน  
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.87) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือป้ายช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
มองเห็นไดช้ดัเจน  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชนมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.77) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดับแรก คือป้ายช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
มองเห็นไดช้ดัเจน  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวัมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัน้อย (ค่าเฉล่ีย 2.58) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือป้ายช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มองเห็นได้
ชดัเจน  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ อ่ืนๆมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.78) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือป้ายช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มองเห็นไดช้ดัเจน  

 
4.3 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนามฟุตบอลแรงดี 

เอฟซี จังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนาม

ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่  จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ปัจจยั
ดา้นบุคลากร ตามล าดบั ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปาน
กลาง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาทมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด ตามล าดบั ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั ส่วนปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจยัด้านบุคลากร ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ และ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,000 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก ได้แก่ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั ส่วนปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจยัดา้นบุคลากร ตามล าดบั ส่วนปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัน้อย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลักษณะ
ทาง และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ตามล าดบั 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า
หรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.14) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือบริการเสริมอ่ืนๆ เช่น 
คลบัเฮา้ส์ อุปกรณ์กีฬา บริการ wifi/Internet ฟรี มีเส้ือแบ่งทีมและลูกฟุตบอลบริการฟรี 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.93) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด ล าดบัแรก คือบริการเสริมอ่ืนๆ เช่น คลบัเฮา้ส์ อุปกรณ์กีฬา บริการ wifi/Internet ฟรี มีเส้ือแบ่ง
ทีมและลูกฟุตบอลบริการฟรี  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.77) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด ล าดบัแรก คือบริการเสริมอ่ืนๆ เช่น คลบัเฮา้ส์ อุปกรณ์กีฬา บริการ wifi/Internet ฟรี มีเส้ือแบ่ง
ทีมและลูกฟุตบอลบริการฟรี  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัน้อย (ค่าเฉล่ีย 2.55) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
ล าดบัแรก คือช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่  
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ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 15,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.40) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือความหลากหลายของระดบัราคา 
เช่น ค่าบริการใน ช่วงเวลา ก่อน 18.00 น. ราคา 300 บาท/ชัว่โมง และช่วงเวลา หลงั 18.00 น. ราคา 
600 บาท/ชัว่โมง เป็นตน้  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.80) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
ล าดบัแรก คือความหลากหลายของระดบัราคา เช่น ค่าบริการใน ช่วงเวลา ก่อน 18.00 น. ราคา 300 
บาท/ชัว่โมง และช่วงเวลา หลงั 18.00 น. ราคา 600 บาท/ชัว่โมง เป็นตน้  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.4.03) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
ล าดบัแรก คือค่าบริการต่อชัว่โมงในการใชบ้ริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีความ
เหมาะสม  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
ราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.07) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบั
แรก คือความหลากหลายของระดบัราคา เช่น ค่าบริการใน ช่วงเวลา ก่อน 18.00 น. ราคา 300 บาท/
ชัว่โมง และช่วงเวลา หลงั 18.00 น. ราคา 600 บาท/ชัว่โมง เป็นตน้  

ความพึงพอใจต่อด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.77) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือท่ีตั้งของสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สะดวกในการเดินทาง  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.77) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ อยู่ใกลแ้หล่งชุมชน เช่น 
ตลาด หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือท่ีตั้ งของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สะดวกในการ
เดินทาง  
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.85) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือท่ีตั้งของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สะดวกในการเดินทาง 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือรูปแบบ
ของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลา (เชา้/เยน็) การ
ก าหนดราคาพิเศษในแต่ละเดือน เป็นตน้  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.46) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือรูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การก าหนดราคา
พิเศษในแต่ละช่วงเวลา (เชา้/เยน็) การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละเดือน เป็นตน้  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือรูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การก าหนด
ราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลา (เชา้/เยน็) การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละเดือน เป็นตน้  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.25) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือรูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การก าหนดราคา
พิเศษในแต่ละช่วงเวลา (เชา้/เยน็) การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละเดือน เป็นตน้  

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือ
เท่ากบั 15,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือพนกังานของสนามฟุตบอล ดูแลเอาใจใส่
และมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.26) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด ล าดับแรก คือพนักงานของสนามฟุตบอล ดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ  
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.10) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด ล าดับแรก คือพนักงานของสนามฟุตบอล ดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
บุคลากร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.91) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด ล าดับแรก คือพนักงานของสนามฟุตบอล ดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ  

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือ
ระบบการรักษาความปลอดภยัของสนามฟุตบอล  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือกระบวนการการให้บริการมีความถูกตอ้ง เช่น การจดัคิวเป็นไป
ตามล าดบัการจอง เป็นตน้  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.18) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือกระบวนการการให้บริการมีความถูกตอ้ง เช่น การจดัคิวเป็นไป
ตามล าดบัการจอง เป็นตน้  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.13) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด ล าดับแรก คือกระบวนการการให้บริการมีความถูกต้อง เช่น การจดัคิวเป็นไป
ตามล าดบัการจอง เป็นตน้  

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.98) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือป้ายช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มองเห็นได้
ชดัเจน  
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.86) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือป้ายช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ มองเห็นไดช้ดัเจน  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.81) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดบัแรก คือป้ายช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ มองเห็นไดช้ดัเจน  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.57) โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ล าดับแรก คือป้ายช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
มองเห็นไดช้ดัเจน  

 
5.2 อภิปรายผล 

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ อภิปรายผลตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Services Marketing Mix) 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) อนัประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) กระบวนการให้บริการ 
(Process) การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence) สามารถอภิปรายผล
การศึกษากบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการท่ีผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกคือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายซ่ึง
ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จรุงศกัด์ิ โชติบาง (2550)  ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การใช้บริการสนามกอล์ฟ ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจเป็นอนัดบัแรกคือ ปัจจยัทางดา้นราคา ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พงศป์ณต   รักษเ์สรี
นิ รันดร์ (2551)  ท่ี ได้ศึกษาเร่ือง  ความพึ งพอใจของผู ้ใช้บ ริการสนามฟุตซอลในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกคือ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชชัวาลย ์ใหม่จนัทร์ (2554) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การ
วเิคราะห์พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสนามฟุตบอลหญา้เทียมของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึง
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พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกคือ ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อาทิตยา พาหิรัญ (2554) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อคนวยัท างานในการเลือกสนามฟุตบอลหญา้เทียมใหเ้ช่าในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกคือ ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย 
และไมส่อดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เฉลิมพล เป็นมงคล และวรายทุธ มหิมา (2555) ไดท้  าการศึกษา
เร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ในการใช้บริการสนามหญ้าเทียมให้เช่าในจงัหวดัอุดรธานี ซ่ึงพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกคือ ดา้นระดบัความจูงใจ 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์ผูต้อบแบบสอบถามมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ บริการเสริมอ่ืนๆ เช่น คลบัเฮา้ส์ อุปกรณ์กีฬา บริการ Wifi/Internet 
ฟรี มีเส้ือแบ่งทีมและลูกฟุตบอลบริการฟรี ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จรุงศกัด์ิ โชติบาง 
(2550) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ย คือ การ
บริการลูกคา้ท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชชัวาลย ์ใหม่จนัทร์ (2554) ซ่ึงพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ย คือ มีห้องน ้ า ห้องอาบน ้ า 
หอ้งแต่งตวัให้บริการ และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อาทิตยา พาหิรัญ (2554) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัย่อย คือ พื้นผิวสนามฟุตบอลหญา
เทียม  

 

ปัจจัยด้านราคา จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุดคือ ความหลากหลายของระดบัราคา เช่น ค่าบริการ ในช่วงเวลา ก่อน 18.00 น. 
ราคา 300 บาท/ชัว่โมง และ ช่วงเวลา หลงั 18.00 น. ราคา 600 บาท/ชัว่โมง เป็นตน้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ จรุงศกัด์ิ โชติบาง (2550) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัย่อย คือ ราคาค่าธรรมเนียมสนามกอล์ฟเหมาะสมกบับริการของสนาม 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชชัวาลย ์ใหม่จนัทร์ (2554) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจเป็นอันดับแรกในปัจจัยย่อย คือ ราคาค่าใช้บริการสนามมีความเหมาะสม ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อาทิตยา พาหิรัญ (2554) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัย่อย คือ ราคาค่าเช่าสนาม และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของเฉลิมพล เป็นมงคล และวรายุทธ มหิมา (2555) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัย่อย คือ เคร่ืองด่ืมท่ีบริการในสนามฟุตบอลหญ้าเทียมอยู่ในราคาท่ี
เหมาะสม 
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ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยด้านช่องทางการจดั
จ าหน่ายท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ ท่ีตั้งของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ สะดวกในการเดินทาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จรุงศกัด์ิ โชติบาง (2550) 
ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดับแรกในปัจจยัย่อย คือสามารถ
เดินทางไปได้โดยสะดวก ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ชชัวาลย ์ใหม่จนัทร์ (2554) ซ่ึงพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ย คือ ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อ
การเดินทางและหารถรับจา้งไดง่้าย และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อาทิตยา พาหิรัญ (2554) ซ่ึง
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัย่อย คือ การคมนาคม
สะดวก  
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด
ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดคือ รูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ 
เช่น การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลา (เชา้/เยน็) การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละเดือน เป็นตน้ 
ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ จรุงศกัด์ิ โชติบาง (2550) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัย่อย คือ การแจง้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ เช่น ประกาศ 
และข่าวประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ชัชวาลย ์ใหม่จนัทร์ (2554) ซ่ึงพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัย่อย คือ การมีส่วนลดราคา
พิเศษ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อาทิตยา พาหิรัญ (2554) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ย คือ มีการก าหนดราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลา (เชา้/
เยน็) 

 

ปัจจัยด้านบุคลากร จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยดา้นบุคลากรท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ พนกังานของสนามฟุตบอล ดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นใน
การให้บริการ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จรุงศักด์ิ โชติบาง (2550) ซ่ึงพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัย่อย คือ การบริการของแคดด้ี ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชชัวาลย ์ใหม่จนัทร์ (2554) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัย่อย คือ ความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความสุภาพในการให้บริการ 
และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อาทิตยา พาหิรัญ (2554) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจเป็นอนัดับแรกในปัจจยัย่อย คือ เจา้หน้าท่ี/พนักงานเอาใจใส่ ดูแลให้บริการและ
ค าแนะน าท่ีดี 
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ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านกระบวนการ
ให้บริการท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ กระบวนการการให้บริการมีความ
ถูกตอ้ง เช่น การจดัคิวเป็นไปตามล าดบัการจอง เป็นตน้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จรุงศกัด์ิ 
โชติบาง (2550) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ย 
คือ การดูแลจดัการการเล่นกอล์ฟในสนามของแต่ละกลุ่ม มีความสะดวก ไม่ติดขดักลุ่มอ่ืนๆ และ
สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ อาทิตยา พาหิรัญ (2554) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ย คือ การรับจองคิวถูกตอ้ง รวดเร็ว และยติุธรรม  
 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ 
ป้ายช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จังหวดัเชียงใหม่ มองเห็นได้ชัดเจน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ จรุงศกัด์ิ โชติบาง (2550)  ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็น
อนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ย คือ มีทิวทศัน์สวยงามโดยรอบ และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อาทิต
ยา พาหิรัญ (2554) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยั
ยอ่ย คือ แสงสวา่งภายในสนามฟุตบอล  

 
5.3 ข้อค้นพบ 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนามฟุตบอลแรง
ดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีขอ้คน้พบดงัน้ี 

 
5.3.1 ข้อค้นพบความพึงพอใจที่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ ผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส าคัญ 
 จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด เรียงตามล าดบัจากนอ้ย ไปหามาก  
ดงัตารางท่ี 5.1  
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ตารางที่ 5.1 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ค่าเฉลีย่ แปลผล ล าดับที ่

ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  2.84 ปานกลาง 7 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 2.92 ปานกลาง 6 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  3.24 ปานกลาง 5 

ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  3.27 ปานกลาง 4 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.44 มาก 3 

ปัจจยัดา้นราคา  3.69 มาก 2 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.79 มาก 1 
 
 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากนอ้ยไปหามาก ไดด้งัต่อไปน้ี  
 ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยั
ดา้นกระบวนการให้บริการ ตามล าดบั ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ตามล าดบั 
 และ สามารถสรุป 10 ล าดบัระดบัความพึงพอใจของปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการ 
และปัญหาของผูใ้ชบ้ริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นดงัตารางท่ี 5.2 – 5.9 ซ่ึงมี
ขอ้คน้พบดงัน้ี 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อ
ปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการของของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 ความหลากหลายของระดบัราคา เช่น 
ค่าบริการ ในช่วงเวลา ก่อน 18.00 น. 
ราคา 300 บาท/ชัว่โมง และ ช่วงเวลา 
หลงั 18.00 น. ราคา 600 บาท/ชัว่โมง 
เป็นตน้ 

ดา้นราคา 4.69 มากท่ีสุด 

2 ท่ีตั้งของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ สะดวกในการเดินทาง 

ดา้นช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

4.68 มากท่ีสุด 

3 สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น 
ตลาด หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ 

ดา้นช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

4.61 มากท่ีสุด 

4 ค่าบริการต่อชัว่โมงในการใชบ้ริการ
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ มีความเหมาะสม 

ดา้นราคา 4.57 มากท่ีสุด 

5 ค่าเช่าสนามในการจดักิจกรรมการ
แข่งขนัฟุตบอล มีความเหมาะสม   

ดา้นราคา 4.53 มากท่ีสุด 

6 ป้ายช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ มองเห็นไดช้ดัเจน 

ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ 

4.28 มากท่ีสุด 

7 รูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิ
พิเศษต่างๆ เช่น การก าหนดราคาพิเศษ
ในแต่ละช่วงเวลา (เชา้/เยน็) การ
ก าหนดราคาพิเศษในแต่ละเดือน เป็น
ตน้ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.25 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อ
ปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการของของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 

8 บริการเสริมอ่ืนๆ เช่น คลบัเฮา้ส์ 
อุปกรณ์กีฬา บริการ Wifi/Internet ฟรี 
มีเส้ือแบ่งทีมและลูกฟุตบอลบริการฟรี 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.19 มาก 

9 สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ มีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง และ
เพียงพอ 

ดา้นช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

3.89 มาก 

10 บรรยากาศและความสวยงามของ
สถานท่ีโดยรวม ของสนามฟุตบอลแรง
ดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 

ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ 

3.88 มาก 

 
จากตารางท่ี 5.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจปัจจัยย่อยต่อส่วนประสม

การตลาดบริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ความหลากหลายของระดบัราคา 
เช่น ค่าบริการ ในช่วงเวลา ก่อน 18.00 น. ราคา 300 บาท/ชัว่โมง และ ช่วงเวลา หลงั 18.00 น. ราคา 
600 บาท/ชั่วโมง เป็นต้น ล าดับถัดมาได้แก่ ท่ีตั้ งของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
สะดวกในการเดินทาง และสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น ตลาด 
หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ ตามล าดบั  
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ตารางที่ 5.3 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อ
ปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการของของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 สภาพสนามฟุตบอลหญา้เทียม มีความ
สมบูรณ์ ไม่มีบริเวณพื้นหญา้ท่ีช ารุด 
หรือ เสียหาย 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 1.69 นอ้ยท่ีสุด 

2 ความสวา่งของไฟฟ้าบริเวณถนน
ของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ สวา่งเพียงพอ 

ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

1.73 นอ้ยท่ีสุด 

3 ความสะอาดของห้องน ้า หอ้งอาบน ้า 
หอ้งแต่งตวั 

ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

1.92 นอ้ย 

4 แสงสวา่งภายในสนามฟุตบอลหญา้
เทียม มีความเหมาะสมต่อการใชง้าน 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 1.94 นอ้ย 

5 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลของ สนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
อยูใ่นสภาพท่ีดี 

ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

1.99 นอ้ย 

6 พื้นผวิสนามฟุตบอลหญา้เทียม มี
ความสม ่าเสมอ ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 2.07 นอ้ย 

7 ความสะอาดภายในสนามฟุตบอลแรง
ดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 

ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

2.24 นอ้ย 

8 พนกังานของสนามฟุตบอลมีจ านวน
เพียงพอในการใหบ้ริการ 

ดา้นบุคลากร 2.26 นอ้ย 

9 คุณภาพของหญา้เทียม เช่น ความนุ่ม
ของหญา้ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 2.27 นอ้ย 

10 ชุดแบ่งทีมของ สนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีความ
สวยงาม 

ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

2.71 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 5.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจปัจจัยย่อยต่อส่วนประสม
การตลาดบริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด 3 ล าดบัแรก คือ การสภาพสนามฟุตบอลหญา้เทียม 
มีความสมบูรณ์ ไม่มีบริเวณพื้นหญา้ท่ีช ารุด หรือ เสียหาย ล าดบัถดัมาได้แก่ ความสว่างของไฟฟ้า
บริเวณถนนของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สวา่งเพียงพอ และความสะอาดของหอ้งน ้ า 
หอ้งอาบน ้า หอ้งแต่งตวั ตามล าดบั 
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ตารางที่ 5.4 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

อายุ 

ต ่ากว่า 20  ปี  20 – 30 ปี 31 – 40 ปี  41 – 50 ปี 

ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ 

บริการเสริมอ่ืนๆ 
เช่น คลบัเฮา้ส์ 

อุปกรณ์กีฬา บริการ 
wifi/Internet ฟรี มี
เส้ือแบ่งทีมและลูก
ฟตุบอลบริการฟรี 

บริการเสริมอ่ืนๆ 
เช่น คลบัเฮา้ส์ 

อุปกรณ์กีฬา บริการ 
wifi/Internet ฟรี มี
เส้ือแบ่งทีมและลูก
ฟตุบอลบริการฟรี 

บริการเสริมอ่ืนๆ 
เช่น คลบัเฮา้ส์ 

อุปกรณ์กีฬา บริการ 
wifi/Internet ฟรี มี
เส้ือแบ่งทีมและลูก
ฟตุบอลบริการฟรี 

ช่ือเสียง ความเป็น
ท่ีรู้จกัของสนาม
ฟตุบอลแรงดี เอฟ

ซี จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 (4.44: มากท่ีสุด) (4.20: มาก) (3.98: มาก) (3.77:มาก) 

ปัจจยัดา้นช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

ท่ีตั้งของสนาม
ฟตุบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
สะดวกในการ

เดินทาง 

ท่ีตั้งของสนาม
ฟตุบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
สะดวกในการ

เดินทาง 

ท่ีตั้งของสนาม
ฟตุบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
สะดวกในการ

เดินทาง 

สนามฟตุบอลแรง
ดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ อยูใ่กล้
แหล่งชุมชน เช่น 
ตลาด หา้งสรรพ 
สินคา้ เป็นตน้ 

 (4.63: มากท่ีสุด) (4.71: มากท่ีสุด) (4.69: มากท่ีสุด) (4.82: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  พนกังานของสนาม
ฟตุบอล พดูจา
สุภาพ อ่อนนอ้ม 
และแต่งกายดี 

พนกังานของสนาม
ฟตุบอล ดูแลเอาใจ
ใส่และมีความ

กระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ 

พนกังานของสนาม
ฟตุบอล ดูแลเอาใจ
ใส่และมีความ

กระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ 

พนกังานของ
สนามฟตุบอล 

ดูแลเอาใจใส่และ
มีความ

กระตือรือร้นใน
การใหบ้ริการ 

 (4.12: มาก) (4.10: มาก) (3.39: ปานกลาง) (3.33:ปานกลาง) 

ปัจจยัดา้นกระบวน 
การใหบ้ริการ  

กระบวนการการ
ใหบ้ริการมีความ
ถูกตอ้ง เช่น การจดั
คิวเป็นไปตามล าดบั
การจอง เป็นตน้ 

กระบวนการการ
ใหบ้ริการมีความ
ถูกตอ้ง เช่น การจดั
คิวเป็นไปตามล าดบั
การจอง เป็นตน้ 

กระบวนการการ
ใหบ้ริการมีความ
ถูกตอ้ง เช่น การจดั
คิวเป็นไปตามล าดบั
การจอง เป็นตน้ 

เวลา เปิด – ปิด 
ในการใหบ้ริการ 
มีความเหมาะสม 

 (3.88: มาก) (3.82: มาก) (3.77: มาก) (3.68:มาก) 
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จากตารางท่ี 5.4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 20 ปี อาย ุ20 – 30 ปี และอาย ุ  31 – 
40 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ บริการเสริม
อ่ืนๆ เช่น คลบัเฮา้ส์ อุปกรณ์กีฬา บริการ wifi/Internet ฟรี มีเส้ือแบ่งทีมและลูกฟุตบอลบริการฟรี 
ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ ท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม ่

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต  ่ากว่า 20 ปี อายุ 20 – 30 ปี และอายุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจ
ต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ท่ีตั้งของสนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สะดวกในการเดินทาง ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ปี 
มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ สนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น ตลาด หา้งสรรพ สินคา้ เป็นตน้ 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต  ่ากว่า 20 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านบุคลากร ท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ พนกังานของสนามฟุตบอล พูดจาสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกายดีใน
ขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 – 30 ปี อายุ 31 – 40 ปี และอายุ 41 – 50 ปี มีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากร ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ พนกังานของสนามฟุตบอล ดูแลเอาใจใส่
และมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต ่ากว่า 20 ปี อายุ 20 – 30 ปี และอายุ 31 – 40 ปี มีความพึงพอใจ
ต่อ ปัจจยัย่อยด้านกระบวนการให้บริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ กระบวนการการ
ให้บริการมีความถูกต้อง เช่น การจัดคิวเป็นไปตามล าดับการจอง เป็นต้นในขณะท่ี ผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอาย ุ41 – 50 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด คือ เวลา เปิด – ปิด ในการใหบ้ริการ มีความเหมาะสม 
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ตารางที่ 5.5 แสดงสรุปค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามอาย ุ

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

อายุ 

ต ่ากว่า 20  ปี  20 – 30 ปี 31 – 40 ปี  41 – 50 ปี 

ปัจจยัดา้นราคา  ความเหมาะสมของ
ราคาอาหาร/

เคร่ืองด่ืม ท่ีสนาม
ฟตุบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

สามารถช าระ
ค่าบริการดว้ยบตัร
เครดิต/เดบิต ได ้

สามารถช าระ
ค่าบริการดว้ยบตัร
เครดิต/เดบิต ได ้

สามารถช าระ
ค่าบริการดว้ยบตัร
เครดิต/เดบิต ได ้

(2.35: นอ้ย) (2.63 : ปานกลาง) (2.82 : ปานกลาง) (2.86 : ปานกลาง) 

ปัจจยัดา้นการ 
ส่งเสริมการตลาด 

ป้ายโปสเตอร์
โฆษณาสนาม

ฟตุบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

ป้ายโปสเตอร์
โฆษณาสนาม

ฟตุบอลแรงดี เอฟ
ซี จงัหวดั
เชียงใหม่ 

มีเอกสารแผน่พบั
แนะน าเก่ียวกบั 

สนามฟตุบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดั

เชียงใหม่  เช่น ราคา
ค่าเช่าสนาม แผนท่ี 

เป็นตน้ 

มีเอกสารแผน่พบั
แนะน าเก่ียวกบั 
สนามฟตุบอลแรง
ดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่  เช่น 
ราคาค่าเช่าสนาม 
แผนท่ี เป็นตน้ 

(2.39 : นอ้ย) (2.74 : ปานกลาง) (3.06 : ปานกลาง) (3.29 : ปานกลาง) 

ปัจจยัดา้นกระบวน 
การใหบ้ริการ  

มีการแจง้ขั้นตอน
การปฐมพยาบาล

เบ้ืองตน้ให้
ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บ
ทราบก่อนการใช้

บริการ 

มีการแกไ้ขปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว 

มีการแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว 

มีการแกไ้ขปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว 

(2.91: ปานกลาง) (2.71 : ปานกลาง) (2.63 : ปานกลาง) (2.47 : นอ้ย) 

ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอ
ลกัษณะทาง
กายภาพ  

ความสวา่งของ
ไฟฟ้าบริเวณถนน
ของสนามฟตุบอล
แรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ สวา่ง

เพียงพอ 

ความสวา่งของ
ไฟฟ้าบริเวณถนน

ของสนาม
ฟตุบอลแรงดี เอฟ

ซี จงัหวดั
เชียงใหม่ สวา่ง

เพียงพอ 

ความสะอาดของ
หอ้งน ้ า หอ้งอาบน ้ า 

หอ้งแต่งตวั 

ความสะอาดของ
หอ้งน ้ า หอ้ง
อาบน ้ า หอ้ง
แต่งตวั 

(1.68: นอ้ย) (1.76 : นอ้ย) (1.47: นอ้ย) (1.38 : นอ้ย) 
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จากตารางท่ี 5.5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ย
ด้านราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ ความเหมาะสมของราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม  ท่ีสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 – 30 ปี อาย ุ31 – 40 ปี 
และอายุ 41 – 50 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ 
สามารถช าระค่าบริการดว้ยบตัรเครดิต/เดบิต ได ้
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต  ่ากว่า 20 ปี และอายุ 20 – 30 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อย
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ ป้ายโปสเตอร์โฆษณาสนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปี และ อายุ 41 – 50 ปี มี
ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ มีเอกสาร
แผ่นพบัแนะน าเก่ียวกบั สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ เช่น ราคาค่าเช่าสนาม แผนท่ี 
เป็นตน้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต  ่ากว่า 20 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านกระบวนการ
ให้บริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่ าสุด คือ มีการแจ้งขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นให้
ผูใ้ช้บริการไดรั้บทราบก่อนการใชบ้ริการ ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 – 30 ปี อายุ 31 – 
40 ปี และ อายุ 41 – 50 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยดา้นกระบวนการให้บริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจต ่าสุด คือ มีการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต  ่ากว่า 20 ปี และอายุ 20 – 30 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อย
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ ความสวา่งของ
ไฟฟ้าบริเวณถนนของสนามฟุตบอลแรงดี  เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สว่างเพียงพอ ในขณะท่ี ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปี และ อายุ 41 – 50 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นการสร้างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ  ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ ความสะอาดของห้องน ้ า ห้อง
อาบน ้า หอ้งแต่งตวั 
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ตารางที่ 5.6 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม ่จ าแนกตามอาชีพ 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

อาชีพ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกจิส่วนตัว อืน่ๆ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ บริการเสริม
อ่ืนๆ เช่น 
คลบัเฮา้ส์ 

อุปกรณ์กีฬา 
บริการ 

wifi/Internet 
ฟรี มีเส้ือแบ่ง
ทีมและลูก

ฟุตบอลบริการ
ฟรี 

บริการเสริม
อ่ืนๆ เช่น 
คลบัเฮา้ส์ 
อุปกรณ์กีฬา 
บริการ 

wifi/Internet 
ฟรี มีเส้ือแบ่ง
ทีมและลูก

ฟุตบอลบริการ
ฟรี 

บริการเสริม
อ่ืนๆ เช่น 
คลบัเฮา้ส์ 

อุปกรณ์กีฬา 
บริการ 

wifi/Internet 
ฟรี มีเส้ือแบ่ง
ทีมและลูก

ฟุตบอลบริการ
ฟรี 

บริการเสริม
อ่ืนๆ เช่น 
คลบัเฮา้ส์ 

อุปกรณ์กีฬา 
บริการ 

wifi/Internet ฟรี 
มีเส้ือแบ่งทีม
และลูกฟุตบอล
บริการฟรี 

ช่ือเสียง ความ
เป็นที่รู้จกัของ
สนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี 
จงัหวดั
เชียงใหม่ 

(4.68 : มากท่ีสุด) (4.64 : มากท่ีสุด) (3.96 : มาก) (3.64 : มาก) (3.85 : มาก) 

ปัจจยัดา้นราคา  ค่าบริการต่อ
ชัว่โมงในการ
ใชบ้ริการ

สนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี 
จงัหวดั

เชียงใหม่ มี
ความเหมาะสม 

ความหลาก 
หลายของระดบั

ราคา เช่น 
ค่าบริการใน 
ช่วงเวลา ก่อน 
18.00 น. ราคา 

300 บาท/
ชัว่โมง และ
ช่วงเวลา หลงั 
18.00 น. ราคา 

600 บาท/
ชัว่โมง เป็นตน้ 

ความหลาก 
หลายของ
ระดบัราคา 

เช่น ค่าบริการ
ใน ช่วงเวลา 
ก่อน 18.00 น. 
ราคา 300 
บาท/ชัว่โมง 
และช่วงเวลา 
หลงั 18.00 น. 
ราคา 600 
บาท/ชัว่โมง 
เป็นตน้ 

ความหลาก 
หลายของระดบั

ราคา เช่น 
ค่าบริการใน 
ช่วงเวลา ก่อน 
18.00 น. ราคา 

300 บาท/ชัว่โมง 
และช่วงเวลา 
หลงั 18.00 น. 
ราคา 600 บาท/
ชัว่โมง เป็นตน้ 

ค่าเช่าสนามใน
การจดักิจกรรม
การแข่งขนั

ฟุตบอล มีความ
เหมาะสม 

(4.19 : มาก) (4.80 : มากท่ีสุด) (4.86 : มากท่ีสุด) (4.86 : มากท่ีสุด) (4.46 : มากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 5.6 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

อาชีพ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกจิ
ส่วนตัว 

อืน่ๆ 

ปัจจยัดา้นช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

ท่ีตั้งของสนาม
ฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ 

สะดวกในการ
เดินทาง 

ท่ีตั้งของสนาม
ฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ 

สะดวกในการ
เดินทาง 

ท่ีตั้งของสนาม
ฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ 

สะดวกในการ
เดินทาง 

ท่ีตั้งของสนาม
ฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ 

สะดวกในการ
เดินทาง 

สนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี 
จงัหวดั

เชียงใหม่อยู่
ใกลแ้หล่ง
ชุมชน เช่น 
ตลาด หา้ง 
สรรพสินคา้ 
เป็นตน้ 

(4.75 : มากท่ีสุด) (4.89. : มากท่ีสุด) (4.62 : มากท่ีสุด) (4.61 : มากท่ีสุด) (4.77 : มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด 

การสร้าง
ความสัมพนัธ์
อนัดีระหวา่ง
สนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี 
จงัหวดั

เชียงใหม่ กบัผู ้
มาใชบ้ริการ 

เช่นการจดัให้มี
กิจกรรม

ร่วมกนั การจดั
แข่งขนัเป็น

ประจ า เป็นตน้ 

รูปแบบของการ
มอบส่วนลด
หรือสิทธิพิเศษ
ต่างๆ เช่น การ
ก าหนดราคา
พิเศษในแต่ละ
ช่วงเวลา (เชา้/
เยน็) การ

ก าหนดราคา
พิเศษในแต่ละ
เดือน เป็นตน้ 

รูปแบบของ
การมอบ

ส่วนลดหรือ
สิทธิพิเศษต่างๆ 

เช่น การ
ก าหนดราคา
พิเศษในแต่ละ
ช่วงเวลา (เชา้/
เยน็) การ

ก าหนดราคา
พิเศษในแต่ละ
เดือน เป็นตน้ 

รูปแบบของ
การมอบ

ส่วนลดหรือ
สิทธิพิเศษต่างๆ 

เช่น การ
ก าหนดราคา
พิเศษในแต่ละ
ช่วงเวลา (เชา้/
เยน็) การ

ก าหนดราคา
พิเศษในแต่ละ
เดือน เป็นตน้ 

รูปแบบของ
การมอบ

ส่วนลดหรือ
สิทธิพิเศษต่างๆ 

เช่น การ
ก าหนดราคา
พิเศษในแต่ละ
ช่วงเวลา (เชา้/
เยน็) การ

ก าหนดราคา
พิเศษในแต่ละ
เดือน เป็นตน้ 

(3.86 : มาก) (4.43 : มากท่ีสุด) (4.63 : มากท่ีสุด) (4.68 : มากท่ีสุด) (3.92 : มาก) 
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ตารางที่ 5.6 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

อาชีพ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกจิ
ส่วนตัว 

อืน่ๆ 

ปัจจยัดา้นบุคลากร พนกังานของ
สนามฟุตบอล 
ดูแลเอาใจใส่
และมีความ
กระตือรือร้น

ในการ
ใหบ้ริการ 

พนกังานของ
สนามฟุตบอล 
ดูแลเอาใจใส่
และมีความ

กระตือรือร้นใน
การใหบ้ริการ 

พนกังานของ
สนามฟุตบอล 
ใหบ้ริการลูกคา้
ทุกรายอยา่ง
เสมอภาค 

 

 

พนกังานของ
สนามฟุตบอล 
ใหบ้ริการลูกคา้
ทุกรายอยา่ง
เสมอภาค 

 

พนกังานของ
สนามฟุตบอล 
ดูแลเอาใจใส่
และมีความ
กระตือรือร้น

ในการ
ใหบ้ริการ 

(4.32 : มากท่ีสุด) (3.75. : มาก) (3.81 : มาก) (3.89 : มาก) (3.69 : มาก) 

ปัจจยัดา้นกระบวน 
การใหบ้ริการ 

ระบบการรักษา
ความปลอดภยั
ของสนาม
ฟุตบอล 

กระบวนการ
การใหบ้ริการมี
ความถูกตอ้ง 
เช่น การจดัคิว

เป็นไป
ตามล าดบัการ
จอง เป็นตน้ 

กระบวนการ
การใหบ้ริการมี
ความถูกตอ้ง 
เช่น การจดัคิว

เป็นไป
ตามล าดบัการ
จอง เป็นตน้ 

กระบวนการ
การใหบ้ริการมี
ความถูกตอ้ง 
เช่น การจดัคิว

เป็นไป
ตามล าดบัการ
จอง เป็นตน้ 

ระบบการรักษา
ความปลอดภยั
ของสนาม
ฟุตบอล 

(3.93 : มาก) (4.11 : มาก) (3.80 : มาก) (3.73 : มาก) (4.23 : มากท่ีสุด) 

 

จากตารางท่ี 5.6 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ พนกังานบริษทัเอกชน และ ธุรกิจส่วนตวั มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ บริการเสริมอ่ืนๆ เช่น คลบัเฮา้ส์ อุปกรณ์กีฬา บริการ wifi/Internet 
ฟรี มีเส้ือแบ่งทีมและลูกฟุตบอลบริการฟรี ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ อ่ืนๆ มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของ
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา  ท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ค่าบริการต่อชั่วโมงในการใช้บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีความเหมาะสม ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ/พนักงาน
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รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษทัเอกชน และ ธุรกิจส่วนตวั มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านราคา ท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ความหลาก หลายของระดบัราคา เช่น ค่าบริการใน ช่วงเวลา ก่อน 
18.00 น. ราคา 300 บาท/ชัว่โมง และช่วงเวลา หลงั 18.00 น. ราคา 600 บาท/ชัว่โมง เป็นตน้ ในขณะท่ี 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ อ่ืนๆ มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด คือ ค่าเช่าสนามในการจดักิจกรรมการแข่งขนัฟุตบอล มีความเหมาะสม 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน
บริษทัเอกชน และ ธุรกิจส่วนตวั มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด คือ ท่ีตั้งของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สะดวกในการเดินทาง 
ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ อ่ืนๆ มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่อยูใ่กลแ้หล่ง
ชุมชน เช่น ตลาด หา้ง สรรพสินคา้ เป็นตน้  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ กบัผูม้าใชบ้ริการ เช่นการจดัให้มีกิจกรรมร่วมกนั การจดัแข่งขนั
เป็นประจ า เป็นตน้ ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ พนกังาน
บริษทัเอกชน  ธุรกิจส่วนตวั และอาชีพ อ่ืนๆ มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ รูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การก าหนด
ราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลา (เชา้/เยน็) การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละเดือน เป็นตน้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นักศึกษา ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพ
อ่ืนๆ มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านบุคลากร ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ พนักงานของ
สนามฟุตบอล ดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน และ ธุรกิจส่วนตวั มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากร ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด คือ พนกังานของสนามฟุตบอล ใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา และอาชีพ อ่ืนๆ มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ย่อยด้านกระบวนการให้บริการ ต่อปัจจยัย่อยด้านกระบวนการให้บริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด คือ ระบบการรักษาความปลอดภยัของสนามฟุตบอล ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ พนกังานบริษทัเอกชน และ ธุรกิจส่วนตวั มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ย่อยด้านกระบวนการให้บริการ ต่อปัจจยัย่อยด้านกระบวนการให้บริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด คือ กระบวนการการใหบ้ริการมีความถูกตอ้ง เช่น การจดัคิวเป็นไปตามล าดบัการจอง เป็นตน้ 
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ตารางที่ 5.7 แสดงสรุปค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามอาชีพ 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

อาชีพ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกจิ
ส่วนตัว 

อืน่ๆ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ แสงสวา่ง
ภายในสนาม
ฟุตบอลหญา้
เทียม มีความ
เหมาะสมต่อ
การใชง้าน 

สภาพสนาม
ฟุตบอลหญา้
เทียม มีความ
สมบูรณ์ ไม่มี
บริเวณพ้ืนหญา้
ท่ีช ารุด หรือ 
เสียหาย 

สภาพสนาม
ฟุตบอลหญา้
เทียม มีความ
สมบูรณ์ ไม่มี
บริเวณพ้ืนหญา้
ท่ีช ารุด หรือ 
เสียหาย 

สภาพสนาม
ฟุตบอลหญา้
เทียม มีความ
สมบูรณ์ ไม่มี
บริเวณพ้ืนหญา้
ท่ีช ารุด หรือ 
เสียหาย 

สภาพสนาม
ฟุตบอลหญา้
เทียม มีความ
สมบูรณ์ ไม่มี
บริเวณพ้ืนหญา้
ท่ีช ารุด หรือ 
เสียหาย 

(2.45 : นอ้ย) (1.35: นอ้ยท่ีสุด) (1.27: นอ้ยท่ีสุด) (1.21 :นอ้ยท่ีสุด) (1.54:นอ้ยท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นราคา  ความถูกตอ้ง
ในการคิด

ค่าบริการ เช่น 
การค านวณ
จ านวนชัว่โมง
ท่ีใชบ้ริการ 
เป็นตน้ 

สามารถช าระ
ค่าบริการดว้ย
บตัรเครดิต/ 
เดบิต ได ้

สามารถช าระ
ค่าบริการดว้ย
บตัรเครดิต/ 
เดบิต ได ้

สามารถช าระ
ค่าบริการดว้ย
บตัรเครดิต/ 
เดบิต ได ้

สามารถช าระ
ค่าบริการดว้ยบตัร

เครดิต/ 
เดบิต ได ้

(2.33 : นอ้ย) (2.69 : ปานกลาง) (2.75 : ปานกลาง) (2.71 : ปานกลาง) (2.54 : ปานกลาง) 

ปัจจยัดา้นช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

มีเวบ็ไซต ์
(Web Site) ใน
การใหข้อ้มลู
ของสนาม

ฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ 

เพียงพอต่อการ
ตดัสินใจ 

มีเวบ็ไซต ์(Web 
Site) ในการให้
ขอ้มลูของ

สนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี 
จงัหวดั
เชียงใหม่ 

เพียงพอต่อการ
ตดัสินใจ 

มีเวบ็ไซต ์
(Web Site) ใน
การใหข้อ้มลู
ของสนาม

ฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ 

เพียงพอต่อการ
ตดัสินใจ 

มีช่องทางการ
ติดต่อสนาม

ฟุตบอลแรงดี เอฟ
ซี จงัหวดัเชียงใหม่
ไดห้ลายช่องทาง 
เช่น ทางโทรศพัท ์

อินเตอร์เน็ต 
โทรสาร เป็นตน้ 

มีช่องทางการ
ติดต่อสนาม

ฟุตบอลแรงดี เอฟ
ซี จงัหวดัเชียงใหม่
ไดห้ลายช่องทาง 
เช่น ทางโทรศพัท ์

อินเตอร์เน็ต 
โทรสาร เป็นตน้ 

(3.07 : นอ้ย) (3.03 : ปานกลาง) (3.04 : ปานกลาง) (3.05 : ปานกลาง) (3.31 : ปานกลาง) 

 



 

159 
 

ตารางที่ 5.7 แสดงสรุปค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

อาชีพ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกจิ
ส่วนตัว 

อืน่ๆ 

ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด 

มีเอกสารแผน่
พบัแนะน า

เก่ียวกบั สนาม
ฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่  เช่น 
ราคาค่าเช่า
สนาม แผนท่ี 

เป็นตน้ 

ป้ายโปสเตอร์
โฆษณาสนาม
ฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ 

ป้ายโปสเตอร์
โฆษณาสนาม
ฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ 

ป้ายโปสเตอร์
โฆษณาสนาม
ฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ 

ป้ายโปสเตอร์
โฆษณาสนาม
ฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ 

(2.48 : นอ้ย) (2.81 : ปานกลาง) (2.71 : ปานกลาง) (2.89 : ปานกลาง) (3.00 : ปานกลาง) 

ปัจจยัดา้นกระบวน 
การใหบ้ริการ 

การแจง้ซ่อม
อุปกรณ์ มีความ
สะดวกและ
รวดเร็ว 

มีการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

มีการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

การแจง้ซ่อม
อุปกรณ์ มีความ
สะดวกและ
รวดเร็ว 

การแจง้ซ่อม
อุปกรณ์ มีความ
สะดวกและ
รวดเร็ว 

(2.86 : ปานกลาง) (2.81 : ปานกลาง) (2.83 : ปานกลาง) (2.68 : ปานกลาง) (2.69 : ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 5.7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา มีความพึงพอใจต่อ 

ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ แสงสว่างภายในสนามฟุตบอลหญ้า
เทียม มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว และ อ่ืนๆ มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้าน
ผลิตภณัฑ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ สภาพสนามฟุตบอลหญา้เทียม มีความสมบูรณ์ ไม่มี
บริเวณพื้นหญา้ท่ีช ารุด หรือ เสียหาย 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา  ท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ ความถูกตอ้งในการคิดค่าบริการ เช่น การค านวณจ านวนชัว่โมงท่ีใช้
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บริการ เป็นตน้ ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน
บริษทัเอกชน ธุรกิจส่วนตวั และ อ่ืนๆ มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยดา้นราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต ่าสุด คือ สามารถช าระค่าบริการดว้ยบตัรเครดิต/เดบิต ได ้

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ 
พนกังานบริษทัเอกชน มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต ่าสุด คือ มีเวบ็ไซต์ (Web Site) ในการให้ขอ้มูลของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
เพียงพอต่อการตดัสินใจ ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั และอ่ืนๆ มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ มีช่องทางการ
ติดต่อสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ได้หลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท์ อินเตอร์เน็ต 
โทรสาร เป็นตน้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ มีเอกสารแผ่นพบัแนะน าเก่ียวกับ สนาม
ฟุตบอลแรงดี  เอฟซี จังหวดัเชียงใหม่  เช่น ราคาค่าเช่าสนาม แผนท่ี เป็นต้น ในขณะท่ี ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ พนกังานบริษทัเอกชน  ธุรกิจส่วนตวั และ
อาชีพ อ่ืนๆ มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด 
คือ ป้ายโปสเตอร์โฆษณาสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ นักเรียน/นกัศึกษา ธุรกิจส่วนตวั และอาชีพ อ่ืนๆ มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการ ต่อปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการ ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจต ่ าสุด คือ  การแจ้งซ่อมอุปกรณ์  มีความสะดวกและรวดเร็ว  ในขณะท่ี  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ และพนกังานบริษทัเอกชน มีความพึงพอใจ
ต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการ ต่อปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจต ่าสุด คือ มีการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
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ตารางที่ 5.8 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 15,000 

บาท 

15,001 – 25,000 
บาท 

25,001 – 35,000 
บาท 

35,000 บาทขึน้
ไป 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ บริการเสริมอ่ืนๆ 
เช่น คลบัเฮา้ส์ 

อุปกรณ์กีฬา บริการ 
wifi /Internet ฟรี มี
เส้ือแบ่งทีมและลูก
ฟุตบอลบริการฟรี 

บริการเสริมอ่ืนๆ 
เช่น คลบัเฮา้ส์ 

อุปกรณ์กีฬา บริการ 
wifi /Internet ฟรี มี
เส้ือแบ่งทีมและลูก
ฟุตบอลบริการฟรี 

บริการเสริมอ่ืนๆ 
เช่น คลบัเฮา้ส์ 

อุปกรณ์กีฬา บริการ 
wifi /Internet ฟรี มี
เส้ือแบ่งทีมและลูก
ฟุตบอลบริการฟรี 

ช่ือเสียง ความเป็นที่
รู้จกัของสนาม

ฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

(4.27 : มากท่ีสุด) (4.20 : มาก) (4.18 : มาก) (4.08 : มาก) 

ปัจจยัดา้นราคา  ความหลากหลาย
ของระดบัราคา เช่น 

ค่าบริการใน 
ช่วงเวลา ก่อน 

18.00 น. ราคา 300 
บาท/ชัว่โมง และ

ช่วงเวลา หลงั 18.00 
น. ราคา 600 บาท/
ชัว่โมง เป็นตน้ 

ความหลากหลาย
ของระดบัราคา เช่น 

ค่าบริการใน 
ช่วงเวลา ก่อน 

18.00 น. ราคา 300 
บาท/ชัว่โมง และ

ช่วงเวลา หลงั 18.00 
น. ราคา 600 บาท/
ชัว่โมง เป็นตน้ 

ค่าบริการต่อชัว่โมง
ในการใชบ้ริการ

สนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดั

เชียงใหม่ มีความ
เหมาะสม 

ความหลากหลาย
ของระดบัราคา เช่น 

ค่าบริการใน 
ช่วงเวลา ก่อน 18.00 
น. ราคา 300 บาท/

ชัว่โมง และ
ช่วงเวลา หลงั 18.00 
น. ราคา 600 บาท/
ชัว่โมง เป็นตน้ 

(4.56 : มากท่ีสุด) (4.27 : มากท่ีสุด) (4.71 : มากท่ีสุด) (4.77 : มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

ท่ีตั้งของสนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ สะดวกใน

การเดินทาง 

สนามฟุตบอลแรงดี   
เอฟซี จงัหวดั 

เชียงใหม่ อยูใ่กล ้
แหล่งชุมชน เช่น ตลาด 

หา้งสรรพ 
สินคา้ เป็นตน้ 

ท่ีตั้งของสนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ สะดวกใน

การเดินทาง 

ท่ีตั้งของสนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ สะดวกใน

การเดินทาง 

(4.78 : มากท่ีสุด) (4.58 : มากท่ีสุด) (4.66 : มากท่ีสุด) (4.75 : มากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 5.8 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ)  
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 15,000 

บาท 

15,001 – 25,000 
บาท 

25,001 – 35,000 
บาท 

35,000 บาทขึน้
ไป 

ปัจจยัดา้นกระบวน  
การใหบ้ริการ  

ระบบการรักษา
ความปลอดภยัของ
สนามฟุตบอล 

กระบวนการการ
ใหบ้ริการมีความ

ถูกตอ้ง เช่น การจดัคิว
เป็นไปตามล าดบัการ

จอง เป็นตน้ 

กระบวนการการ
ใหบ้ริการมีความ

ถูกตอ้ง เช่น การจดัคิว
เป็นไปตามล าดบัการ

จอง เป็นตน้ 

กระบวนการการ
ใหบ้ริการมีความ

ถูกตอ้ง เช่น การจดัคิว
เป็นไปตามล าดบัการ

จอง เป็นตน้ 
(4.00 : มาก) (3.85 : มาก) (3.77 : มาก) (3.68 : มาก) 

 
จากตารางท่ี 5.8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 

บาท 15,001 – 25,000 บาท และ 25,001 – 35,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ บริการเสริมอ่ืนๆ เช่น คลบัเฮา้ส์ อุปกรณ์กีฬา บริการ wifi /Internet 
ฟรี มีเส้ือแบ่งทีมและลูกฟุตบอลบริการฟรี ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
35,000 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ 
ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 15,001 – 25,000 
บาท และ 35,000 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
คือ ความหลากหลายของระดบัราคา เช่น ค่าบริการใน ช่วงเวลา ก่อน 18.00 น. ราคา 300 บาท/ชัว่โมง 
และช่วงเวลา หลงั 18.00 น. ราคา 600 บาท/ชัว่โมง เป็นตน้ ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด คือ ค่าบริการต่อชัว่โมงในการใช้บริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีความ
เหมาะสม 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 25,001 – 35,000 
บาท และ 35,000 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด คือ ท่ีตั้งของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สะดวกในการเดินทาง 
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ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ต่อ ปัจจยัย่อยด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ สนามฟุตบอลแรงดี   
เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น ตลาด หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึงพอใจ
ต่อ ปัจจยัย่อยดา้นกระบวนการให้บริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ระบบการรักษาความ
ปลอดภยัของสนามฟุตบอล ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 
บาท 25,001 – 35,000 บาท และ 35,000 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยดา้นกระบวนการ
ให้บริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ กระบวนการการให้บริการมีความถูกตอ้ง เช่น การจดั
คิวเป็นไปตามล าดบัการจอง เป็นตน้ 
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ตารางที่ 5.9 แสดงสรุปค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 15,000 

บาท 

15,001 – 25,000 
บาท 

25,001 – 35,000 
บาท 

35,000 บาทขึน้
ไป 

ปัจจยัดา้นราคา  ความเหมาะสม
ของราคาอาหาร/
เคร่ืองด่ืม ท่ีสนาม
ฟตุบอลแรงดี เอฟ
ซี จงัหวดัเชียงใหม่ 

สามารถช าระ
ค่าบริการดว้ยบตัร
เครดิต/เดบิต ได ้

ราคาค่าสินคา้ใน
ร้านจ าหน่าย

อุปกรณ์ฟตุบอล มี
ความเหมาะสม 

ราคาค่าสินคา้ใน
ร้านจ าหน่าย

อุปกรณ์ฟตุบอล มี
ความเหมาะสม 

(2.22 :นอ้ย) (2.75 :ปานกลาง) (3.19 :ปานกลาง)   (3.02 :ปานกลาง) 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

ป้ายโปสเตอร์
โฆษณาสนามฟตุ 
บอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

ป้ายโปสเตอร์
โฆษณาสนามฟตุ 
บอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

มีเอกสารแผน่พบั
แนะน าเก่ียวกบั 
สนามฟตุบอลแรง
ดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่  เช่น 
ราคาค่าเช่าสนาม 
แผนท่ี เป็นตน้ 

ป้ายโปสเตอร์
โฆษณาสนามฟตุ 
บอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

(2.92 :ปานกลาง) (2.80 :ปานกลาง) (2.70 :ปานกลาง) (2.54 :นอ้ย) 

ปัจจยัดา้นกระบวน  
การใหบ้ริการ  

มีการแกไ้ขปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว 

การแจง้ซ่อม
อุปกรณ์ มีความ
สะดวกและ
รวดเร็ว 

การแจง้ซ่อม
อุปกรณ์ มีความ
สะดวกและ
รวดเร็ว 

การแจง้ซ่อม
อุปกรณ์ มีความ
สะดวกและ
รวดเร็ว 

(2.88 :ปานกลาง) (2.83 :ปานกลาง) (2.77 :ปานกลาง) (2.58 :นอ้ย) 
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จากตารางท่ี 5.9 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 
บาท มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ ความเหมาะสมของ
ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม ท่ีสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจต ่าสุด คือ สามารถช าระค่าบริการดว้ยบตัรเครดิต/เดบิต ได ้ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท และ 35,000 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อย
ดา้นราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ ราคาค่าสินคา้ในร้านจ าหน่ายอุปกรณ์ฟุตบอล มีความ
เหมาะสม 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 15,001 – 25,000 
บาท และ 35,000 บาทข้ึนไป ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ ป้ายโปสเตอร์โฆษณาสนามฟุต บอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ต่อ ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ มีเอกสารแผ่นพบัแนะน า
เก่ียวกบั สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ เช่น ราคาค่าเช่าสนาม แผนท่ี เป็นตน้ 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึงพอใจ
ต่อ ปัจจยัย่อยด้านกระบวนการให้บริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ มีการแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 35,000 บาท และ 35,000 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ ปัจจัยย่อยด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ การแจง้ซ่อมอุปกรณ์ มีความสะดวกและรวดเร็ว 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษา ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนามฟุตบอล

แรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาขอเสนอแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เพื่อ
สร้างความพึงพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ดงัต่อไปน้ี 

  
ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  

 จากผลการศึกษาพบวา่ ลูกคา้มีความพึงพอใจในปัจจยัยอ่ยดา้น ความสว่างของไฟฟ้าบริเวณ
ถนนของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สว่างเพียงพอ ในล าดบัสุดทา้ยของปัจจยัดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด  เน่ืองจากสนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ เปิดมาตั้งแต่ ปี 2553 ซ่ึงท าให้สภาพหลอดไฟฟ้า บริเวณต่างๆ มีสภาพทรุด
โทรม ดงันั้นทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ควรเร่งท าการเปล่ียนหลอดไฟฟ้าท่ีมี
สภาพช ารุดและเพิ่มขนาดวตัต์มากข้ึน ก่อนเป็นล าดบัแรก และก าหนดระยะเวลาของการเปล่ียน
หลอดไฟฟ้าให้ชดัเจนดว้ย เช่น เดิมทางสนามฟุตบอลใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18W ควร
เปล่ียนเป็นขนาด 36W เพื่อความสว่างท่ีมากข้ึน และก าหนดระยะเวลาการเปล่ียนทุกๆ 3 ปี เป็นตน้ 
โดยเฉพาะบริเวณถนนของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี  
 และยงัพบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจระดบัน้อย ในปัจจยัย่อยดา้นส่วนอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
ของ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ อยูใ่นสภาพท่ีดี ดงันั้น ทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ ควรติดป้ายบอกจุดเก็บอุปกรณ์ปฐมพยาบาลให้ชดัเจน และหมัน่ตรวจสอบชุดปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้ให้พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานเสมอ เช่น ชุดอุปกรณ์ท าแผล และยารักษาโรค
เบ้ืองตน้ อาทิเช่น ถุงมือยาง ส าหรับผูช่้วยเหลือ ยาลา้งแผล ผา้ท าแผล (ผา้ก๊อซ) และพลาสเตอร์เทป
ปิดแผลขนาดต่างๆ เป็นตน้ ในส่วนปัจจยัยอ่ยดา้น ความสะอาดภายในสนาม ความสะอาดของหอ้งน ้ า 
ห้องอาบน ้ า ห้องแต่งตวั ของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ นั้นลูกคา้มีความพึงพอใจ
ระดบัน้อยเช่นกนั ดงันั้น ทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ควรจดัให้มีพนักงานท า
ความสะอาดภายในสนาม ห้องน ้ า ห้องอาบน ้ า และห้องแต่งตวัแต่ละช่วงเวลา และก าหนดเวรการท า
ความสะอาดอยา่งชดัเจนทุกช่วงก่อนและหลงัจากท่ีมีลูกคา้เขา้ใชบ้ริการ เช่น ช่วงเวลา 18.01 – 21.00 
น. ควรเพิ่มความถ่ีในการท าความสะอาดมากข้ึน เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีมีการใช้บริการสนาม
ฟุตบอลสูงสุด ถึงร้อยละ 28.50 เป็นตน้ และ ควรมีการใชน้ ้ายาฆ่าเช้ือและน ้ ายาดบักล่ินท่ีไดม้าตรฐาน 
อีกทั้งควรจดัพนกังานรับหน้าท่ีเขา้ไปตรวจสอบความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อยกระดบัมาตรฐาน
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ความสะอาดภายในสนาม หอ้งน ้า ห้องอาบน ้า และหอ้งแต่งตวั ของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ ใหสู้งยิง่ข้ึนไป 
 นอกจากนั้น ทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ควรปรับปรุงปัจจยัยอ่ยดา้น การ
ออกแบบสนามฟุตบอล โลโก ้(Logo) และชุดแบ่งทีมของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
ให้มีความสวยงามมากยิ่งข้ึน และควรปรับปรุงเร่ือง การมีระบบรักษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง เช่น 
ควรจดัให้มีพนักงานรักษาความปลอดภยัประจ าการท่ีสนาม ควรเพิ่มระบบกลอ้งวงจรปิด เป็นตน้ 
เพื่อเป็นการเสริมความปลอดภัยให้ลูกค้าท่ีมาใช้บริการด้วย และทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ ควรจดัใหมี้จอ LCD โตะ๊ เกา้อ้ี มา้นัง่ ไวส้ าหรับพกัผอ่นเพิ่มเติม ดว้ย 
 อยา่งไรก็ตาม จากผลการศึกษา เม่ือจ าแนกตามอาย ุจ าแนกตามอาชีพ และ จ าแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ลูกคา้ท่ีมี อายุ 41 – 50 ปี มีความพึงพอใจในปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ ในระดบัน้อย เช่นเดียวกบัลูกคา้กลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตวั และ มีรายไดม้ากกว่า 
35,000 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจในระดบัน้อย ซ่ึงลูกคา้กลุ่มน้ี อาจะไม่ไดเ้ป็นลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย
หลกัของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ดงันั้น ทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ ควรมุ่งเจาะกลุ่มตลาดท่ีเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน/นักศึกษา และ พนักงาน
บริษทัเอกชน ซ่ึงมีถึงร้อยละ 73.75 โดยเน้นการปรับปรุงปัจจยัย่อยในด้าน ความสว่างของไฟฟ้า
บริเวณถนนของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สวา่งเพียงพอ เป็นล าดบัแรก อีกดว้ย แต่
หากทางทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ตอ้งการลูกคา้เป้าหมายใหม่ ท่ีมีอายุมากกวา่ 
30 ปีข้ึนไป ควรปรับปรุงในด้าน ความสะอาดของห้องน ้ า ห้องอาบน ้ า ห้องแต่งตวั เพื่อตอบสนอง
ลูกคา้กลุ่มน้ี โดยทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ อาจจะใช้แนวทาง 5 ส. (สะสาง 
สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ และ สร้างนิสัย) ในการจดัการดา้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสนาม 
ใหดี้ยิง่ข้ึนไดอี้กดว้ย 
   

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์  
จากผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจในปัจจยัย่อยด้าน สภาพสนามฟุตบอลหญ้า

เทียม มีความสมบูรณ์ ไม่มีบริเวณพื้นหญ้าท่ีช ารุด หรือ เสียหาย ในล าดับสุดท้ายของปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด และปัจจยัยอ่ยดา้น คุณภาพของหญา้เทียม เช่น ความนุ่มของหญา้ 
พื้นผิวสนามฟุตบอลหญา้เทียม มีความสม ่าเสมอ ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ  และแสงสว่างภายในสนาม
ฟุตบอลหญา้เทียม มีความเหมาะสมต่อการใชง้าน อยูใ่นระดบันอ้ย อีกดว้ย ดงันั้นทางสนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ควรพิจารณาการปรับปรุงสภาพสนามใหม่ โดยการเปล่ียนหญา้เทียม
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ใหม่ ทดแทนหญ้าเทียมเดิมท่ีมีการเสียหาย หรือ ช ารุด โดยใช้หญ้าเทียมท่ีมีคุณภาพสูง อาจจะ
พิจารณาท าโลโกติ้ดบนหญา้เทียม เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และยงัเป็นการตอกย  ้าช่ือสนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ใหลู้กคา้จดจ าไดด้ว้ย อยา่งไรก็ตามการเปล่ียนหญา้เทียมใหม่ทั้งสนามมี
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดงันั้น ทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ อาจจะเลือกท าเพียง
บางส่วนก่อน โดยพิจารณาจากพื้นท่ีท่ีช ารุดเสียหายมากท่ีสุดก่อนเป็นล าดบัแรก และส่วนปัจจยัยอ่ย
ดา้นแสงสว่างภายในสนามฟุตบอลหญา้เทียม นั้น ทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
ควรก าหนดระยะเวลาของการเปล่ียนหลอดสปอร์ตไลทใ์นสนามฟุตบอลให้ชดัเจน เช่น สปอร์ตไลท ์
LED 1,000 Watts ในสนามจะเปล่ียนทุกๆ 5 ปี หรือ ไม่เกิน 50,000 ชัว่โมง เป็นตน้   

นอกจากนั้น ทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ควรปรับปรุงสินคา้ในร้าน
จ าหน่ายอุปกรณ์ฟุตบอล ให้ครบถว้นส าหรับการเล่นฟุตบอล เช่น ลูกฟุตบอล ตาข่าย มีความสมบูรณ์ 
พร้อมใชง้านอยูเ่สมอ รวมถึง ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ห้องอาบน ้ า ห้องแต่งตวัให้บริการเพียงพอ 
และการบริการหาทีมเพื่อจดัการแข่งขนั หรือการจดัหาคู่ทีม กรณีท่ีจ  านวนคนไม่พอ ดว้ย 
 และจากผลการศึกษา เม่ือจ าแนกตามอายุ และ จ าแนกตามอาชีพ พบวา่ ลูกคา้ท่ีมี อาย ุต ่ากวา่ 
30 ปี และ ลูกคา้ท่ีมีอาชีพ นักเรียน/นกัศึกษา และ พนกังานบริษทัเอกชน มีความพึงพอใจในปัจจยั
ย่อยด้านผลิตภัณฑ์ ในระดับน้อย โดยเฉพาะปัจจยัย่อยด้าน คุณภาพของหญ้าเทียม สภาพสนาม
ฟุตบอลหญา้เทียม พื้นผวิสนามฟุตบอลหญา้เทียม และ แสงสวา่งภายในสนามฟุตบอลหญา้เทียม โดย
ทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ควรมีการปรับปรุงปัจจยัย่อยดงักล่าวอย่างเร่งด่วน 
เพื่อเพิ่มระดบัความพึงพอใจจากลูกคา้กลุ่มน้ีซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัของสนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ใหม้ากยิง่ข้ึนอีกดว้ย  
   

ปัจจัยด้านบุคลากร  
จากผลการศึกษาพบวา่ ลูกคา้มีความพึงพอใจในปัจจยัยอ่ยดา้น พนกังานของสนามฟุตบอลมี

จ านวนเพียงพอในการให้บริการ อยู่ในระดบัน้อย เน่ืองจากขอ้จ ากดัด้านการเพิ่มจ านวนพนักงาน
ประจ าของทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ จะส่งผลให้ตน้ทุนของกิจการสูงข้ึนใน
ระยะยาว และกิจการอาจจะสูญเสียจุดแข็งเร่ือง ค่าบริการต่อชัว่โมงในการใชบ้ริการของทางสนามได ้
ดงันั้น ทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ควรพิจารณาประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานแทน โดยให้พนกังานท างานตามมาตรฐานการท างานท่ีก าหนดไว ้ในช่วงท่ีลูกคา้เขา้มาใช้
บริการเป็นจ านวนมาก เพื่อให้พนักงานสามารถบริการลูกคา้ไดม้ากยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตาม ทางสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ อาจจะพิจารณาเพิ่มจ านวนพนักงานนอกเวลา (Part-time) ใน
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บางต าแหน่งให้เพียงพอต่อการใหบ้ริการลูกคา้ อาทิเช่น พนกังานท าความสะอาด เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึนดว้ย 

นอกจากนั้น ส าหรับธุรกิจบริการ บุคลากรมีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินงาน เพราะจะตอ้ง
มีปฎิสัมพนัธ์กับลูกค้าโดยตรง ดังนั้น ทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ จึงควรให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นน้ีเป็นอย่างมากตั้งแต่ขั้นตอนของการคดัเลือกบุคลากร ไปจนถึงการรักษา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพไวก้บัองค์กร และทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ควรมีการ
ฝึกอบรมพนกังาน ใหมี้ความรู้ความสามารถในการให้บริการ สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและรวดเร็ว ดว้ย 
  อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษา เม่ือจ าแนกตามอาชีพ พบว่า ลูกค้าท่ีมีอาชีพ นักเรียน/
นักศึกษา มีความพึงพอใจปัจจัยย่อยด้าน พนักงานของสนามฟุตบอลมีจ านวนเพียงพอในการ
ให้บริการ พนกังานของสนามฟุตบอล มีความรู้ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี สามารถ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้และพนกังานของสนามฟุตบอล ให้บริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค ใน
ระดบัปานกลาง ดงันั้น ทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ควรเน้นย  ้ากบัพนักงานของ
ทางร้านให้ปฎิบติัต่อลูกคา้โดยเฉพาะลูกคา้กลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา อยา่งเท่าเทียม ไม่เลือกปฎิบติั หรือ 
พิจารณาจากรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น แต่ควรให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ และ ทางสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ควรปลูกฝังจิตส านึกดา้นการบริการ หรือ การสร้างจิตส านึกใน
งานบริการใหก้บัพนกังานทุกคน ใหม้ากยิง่ข้ึนอีกดว้ย 
 
 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ   

จากผลการศึกษาพบวา่ ลูกคา้มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง ในปัจจยัยอ่ยดา้น การแจง้ซ่อม
อุปกรณ์ การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสนาม ขั้นตอนในการติดต่อ การรับจองคิว ได้อย่างรวดเร็ว 
ดงันั้น ทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ควรจดัท าคู่มือการปฎิบติังานท่ีเป็นมาตรฐาน 
เพื่อให้พนกังานของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ทราบวิธีการแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ และ
แกไ้ขไดเ้องดว้ย และทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ควรให้ความส าคญัตั้งแต่ ลูกคา้
เขา้มารับบริการท่ีสนาม พนักงานจะตอ้งตอ้นรับลูกคา้ด้วยความสุภาพและเป็นมิตร ในการเขา้รับ
บริการแต่ละคร้ังของลูกค้า หากลูกค้าเป็นลูกค้ารายใหม่ ทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่  ควรมีการช้ีแจงรายละเอียดของการใช้บริการแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด แต่มีความเขา้ใจ
ง่าย ไม่ซับซ้อน มีการก าหนดล าดับการให้บริการก่อน -หลัง ชัดเจน เพื่ อให้ ลูกค้ารู้เวลารอ
โดยประมาณ อีกดว้ย 
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อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษา เม่ือจ าแนกตามอาชีพ พบว่า ลูกค้าท่ีมีอาชีพ นักเรียน/
นกัศึกษา มีความพึงพอใจปัจจยัย่อยต ่าสุด ในดา้น การแจง้ซ่อมอุปกรณ์ มีความสะดวกและรวดเร็ว
ดงันั้น ทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ควรปรับปรุงทีมงานดา้นการซ่อมบ ารุงสนาม 
โดยควรก าหนดผูรั้บผิดชอบอุปกรณ์ในแต่ละสนาม รวมถึงการก าหนดขั้นตอนการซ่อมบ ารุงให้
ชดัเจนและเป็นมาตรฐาน เพื่อให้พนกังานซ่อมบ ารุงยึดถือเป็นแนวทางการปฎิบติังานต่อไปได ้และ 
เม่ือจ าแนกตาม รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 
บาท มีความพึงพอใจปัจจยัย่อยต ่าสุด ในด้านการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว ดงันั้น ทาง
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ควรก าหนดระยะเวลาในการแกปั้ญหาให้กบัพนกังาน
ซ่อมบ ารุง กรณีเกิดเหตุการณ์ อุปกรณ์ช ารุดเสียหาย เช่น หลอดไฟสนามดบั ควรด าเนินการซ่อมให้
แลว้เสร็จภายในก่ีนาที เป็นตน้ 

 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

 จากผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจระดับปานกลาง ในปัจจัยย่อยเร่ือง ป้าย
โปสเตอร์โฆษณาสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ การมีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบั 
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จังหวัดเชียงใหม่  เช่น ราคาค่าเช่าสนาม แผนท่ี เป็นต้น และการ
ประชาสัมพันธ์สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จังหวดัเชียงใหม่ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น 
Facebook, Twitter เป็นต้น ดังนั้ น ทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ควรเพิ่มป้าย
โปสเตอร์โฆษณา ใหม้ากข้ึนโดยน าไปติดไวส้ถานท่ีส าคญัตามกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย อาทิเช่น โรงเรียน 
หรือ มหาวิทยาลยั เพื่อให้ลูกคา้รู้จกัสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มากข้ึน อีกทั้ง ควร
จดัท าเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบั สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ เพิ่มเติม เพื่อให้ผูท่ี้
สนใจน าไปแจกจ่ายต่อตามกลุ่มเป้าหมาย 
 อยา่งไรก็ตาม ทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ควรท าการส่งเสริมการตลาด 
ผา่น Social media อาทิเช่น Facebook หรือ LINE มากข้ึนแทน เพื่อส่งเสริมการตลาดและให้ขอ้มูลแก่
ลูกคา้ หรือผูส้นใจ ในระยะยาวและประหยดัตน้ทุนการพิมพเ์ป็นจ านวนมาก ไปจนถึงอาจพิจารณา
จดัท า Application บนอุปกรณ์ส่ือสาร เพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม ่รวมถึงการผกูโยงแผนท่ีของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี กบั Google Map และ Google Street 
View เพื่อความสะดวกในการคน้หาและการเขา้ถึงของลูกคา้ดว้ย 
 อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษา เม่ือจ าแนกตามอายุ และ จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
พบว่า ลูกคา้ท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 30 ปี และลูกคา้กลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 25,000 บาท มีความ
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พึงพอใจต่อปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ในระดบัปานกลาง และปัจจยัย่อยต ่าสุดในด้าน ป้าย
โปสเตอร์โฆษณาสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่  ดงันั้น ทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ ควรเพิ่มโปสเตอร์โฆษณา ใหม้ากข้ึนอยา่งเร่งด่วน เพื่อเพิ่มการรับรู้ของลูกคา้ และยงั
เพิ่มความพึงพอใจใหลู้กคา้กลุ่มน้ีใหม้ากยิง่ข้ึนอีกดว้ย  

ปัจจัยด้านราคา  
จากผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง ในปัจจยัย่อยเร่ือง การช าระ

ค่าบริการด้วยบัตรเครดิต/เดบิต เน่ืองจาก ทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จังหวดัเชียงใหม่ ไม่มี
นโยบายรับช าระด้วยบตัรเครดิต/เดบิต ซ่ึงในช่วงท่ีผ่านมา ทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ จึงไม่ไดแ้จง้ให้ลูกคา้ทราบ ดงันั้น เพื่อท าให้เกิดความชดัเจน ทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ ควรแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงนโยบายการรับช าระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต และควร
ก าหนดเกณฑ์ขั้นต ่าของการรับช าระดว้ยบตัรเครดิต/เดบิต ใหลู้กคา้ทราบดว้ย เช่น ทางสนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ยินดีรับช าระดว้ยบตัรเครดิต/เดบิต เม่ือมียอดค่าใชจ่้ายตั้งแต่ 2,000 บาท
ข้ึนไป เป็นตน้ 

นอกจากนั้น ปัจจยัยอ่ยเร่ือง ความเหมาะสมของราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม ท่ีสนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ และราคาค่าสินคา้ในร้านจ าหน่ายอุปกรณ์ฟุตบอล มีความเหมาะสม ลูกคา้มี
ความพึงพอใจระดับปานกลาง ดังนั้น ทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ควรหมั่น
ส ารวจ ราคาของอาหาร/เคร่ืองด่ืม และสินคา้ ของกิจการคู่แข่ง เพื่อให้สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถปรับราคาใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขั้นไดด้ว้ย 

ยิง่ไปกวา่นั้น ปัจจยัยอ่ยเร่ือง ความถูกตอ้งในการคิดค่าบริการ เช่น การค านวณจ านวนชัว่โมง
ท่ีใช้บริการ เป็นตน้ ซ่ึงทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ควรประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้
ทราบวิธีการคิดจ านวนชั่วโมง เพื่อค านวณค่าใช้จ่ายได้ถูกตอ้ง ซ่ึงการคิดค่าบริการของทางสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ จะปัดเศษของ 1 ชัว่โมง เป็น 1 ชัว่โมงเตม็ ซ่ึงอาจจะท าใหลู้กคา้
บางส่วนไม่พอใจในวธีิการค านวณดงักล่าวได ้ดงันั้น ทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
ควรมีการปรับวิธีการคิดค านวณค่าบริการใหม่ เช่น หากไม่เกิน 15 นาที ทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟ
ซี จังหวดัเชียงใหม่ จะไม่คิดค่าบริการในเวลาส่วนท่ีเกินเพิ่ม แต่หากเกิน 15 นาที จะมีการคิด
ค่าบริการเป็น 1 ชัว่โมงเตม็ เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษา เม่ือจ าแนกตามอายุ และ จ าแนกตามอาชีพ พบวา่ ลูกคา้ท่ีมี
อายุ ต  ่ากว่า 20 ปี และกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา มีความพึงพอใจในปัจจยัดา้นราคาในระดบัปานกลาง 
ดังนั้ น ทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ควรเร่งปรับปรุงในปัจจยัย่อยด้าน ความ
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เหมาะสมของราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม ก่อน โดยอาจจะท าร่วมกบัดา้นการส่งเสริมการตลาด เช่น หาก
แสดงบตัรนกัเรียน/นกัศึกษา จะไดรั้บส่วนลดเพิ่มอีก ร้อยละ 10 เป็นตน้ 
 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
จากผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจระดับปานกลาง ในปัจจัยย่อยเร่ือง การมี

เวบ็ไซต ์(Web Site) ในการให้ขอ้มูลของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ เพียงพอต่อการ
ตดัสินใจ และ ช่องทางการติดต่อสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ไดห้ลายช่องทาง เช่น 
ทางโทรศพัท์ อินเตอร์เน็ต โทรสาร เป็นตน้ ดงันั้น ทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
ควรปรับปรุงเวบ็ไซต ์(Web Site) ของกิจการให้พร้อมใชง้าน โดยเนน้เน้ือหา กิจกรรมท่ีทางสนามเคย
ท า และรูปภาพของสนามให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ประกอบกบัทางสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ ควร Update ขอ้มูลให้ทนัสมยัอยูเ่สมอดว้ย และอาจจะพิจารณาพฒันาเวบ็ไซต์ ให้สามารถ
รับจองเวลาการเล่นของสนามฟุตบอล ผา่นเวบ็ไซตด์ว้ย เพื่ออ านวยความสะดวกในการติดต่อและเขา้
รับบริการของลูกคา้และเป็นการขยายฐานลูกคา้เพิ่มข้ึนจากเดิมอีกดว้ย 

อยา่งไรก็ตาม จากผลการศึกษาเม่ือจ าแนกตามอายุ และ จ าแนกตามอาชีพ ยงัพบอีกวา่ ลูกคา้
ท่ีมีอาย ุต ่ากวา่ 20 ปี และกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา มีความพึงพอใจในปัจจยัยอ่ยดา้นเวบ็ไซต ์(Web Site) 
ในการให้ขอ้มูลของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ เพียงพอต่อการตดัสินใจ ในระดบั
ปานกลาง ดว้ย ซ่ึงลูกคา้กลุ่มดงักล่าวเป็นลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของกิจการ ดงันั้น ทางสนามฟุตบอลแรง
ดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ควรเร่งปรับปรุงและให้ความส าคญักบัการพฒันาเวบ็ไซต์ (Web Site) ของ
กิจการ รวมถึงช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยมีผูรั้บผิดชอบในการตอบค าถามรับจอง
เวลาของสนามอยา่งเป็นทางการ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเขา้ถึงลูกคา้ใหม้ากยิง่ข้ึนอีกดว้ย 
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แบบสอบถาม 
 
 

เร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม ่
 
  
ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีเป็นการหาขอ้มูลเพื่อการศึกษา ส าหรับการคน้ควา้แบบอิสระเพื่อ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  นักศึกษาปริญญาโท  สาขา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และตอ้งการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากลูกคา้ไปพฒันาการบริการให้ดีข้ึน
เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ให้มากท่ีสุด  แบบสอบถามน้ีจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อ
ผูต้อบแบบสอบถาม ดงันั้นจึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นท่ีเป็นอิสระและเป็น
ความจริงมากท่ีสุด  

ผูศึ้กษาขอขอบคุณท่านเป็นอยา่งสูง ท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
 

 นายปิยศกัด์ิ  เปรมปราโมชย ์
นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

 
ค าช้ีแจงรายละเอยีดของแบบสอบถามชุดนี ้แบ่งออกเป็น 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2   ขอ้มูลความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนามฟุตบอล

แรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่  
ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลปัญหา และขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 
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กรุณาท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความทีท่่านต้องการเลอืกหรือเขียนข้อความลงในช่องว่าง 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1. เพศ  
 (   ) 1. ชาย     (   ) 2. หญิง 
 
2. อาย ุ 
 (   ) 1. ต ่ากวา่ 20  ปี    (   ) 2. 20 – 30 ปี  
 (   ) 3. 31 – 40 ปี     (   ) 4. 41 – 50 ปี 
 (   ) 5. 51 – 60 ปี     (   ) 6. 60 ปีข้ึนไป 
 
3. สถานภาพ 

(   ) 1. โสด (   ) 2. สมรส (   ) 3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ …………………)  
 
4. การศึกษาสูงสุด  
 (   ) 1. ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย (   ) 2. มธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.  
 (   ) 3. ปวส.หรืออนุปริญญา  (   ) 4. ปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี 
 
5. อาชีพ  
 (   ) 1. นกัเรียน/นกัศึกษา   (   ) 2. ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
 (   ) 3. พนกังานบริษทัเอกชน   (   ) 4. ธุรกิจส่วนตวั   
 (   ) 5. พอ่บา้น/แม่บา้น    (   ) 6. เกษียณอาย ุ   
 (   ) 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ ……………) 
 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
 (   ) 1. ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท  (   ) 2. 15,001 – 25,000 บาท  
 (   ) 3. 25,001 – 35,000 บาท    (   ) 4. 35,000 บาทข้ึนไป 
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7. สนามฟุตบอลหญา้เทียมใหเ้ช่าในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีท่านเคยใชบ้ริการ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(   ) 1. สนามลานนา เอฟซี (   ) 2. สนามเอก็ซ์ไซท ์ฟุตบอล คลบั 

(ตรงขา้มหา้ง Big C Extra เชียงใหม่)   (หลงัหา้ง Big C Extra เชียงใหม่) 
 (   ) 3. สนาม มร.ซอคเกอร์ อารีนา      (   ) 4. สนามแอร์พอร์ต ฟุตซอล  

(ขา้งหา้งโลตสั ค าเท่ียง)    (ขา้งป๊ัมน ้ามนั LPG ส่ีแยกสนามบิน) 
(   ) 5. สนามซีเอม็ไอ ฟุตซอล      (   ) 6. สนามรีแลกซ์ ซอคเกอร์ คลบั 

(ตรงขา้มร้านก๋วยเต๋ียวอ๋อง)    (ขา้งร้านหมูกระทะสุคนธา) 
 (   ) 7. สนามฟอร์ซ่า ซอคเกอร์ คลบั     (   ) 8. สนามเชียงใหม่ ยไูนเต็ด 

(ส่ีแยกหนองประทีบ)   (ส่ีแยกป่าแพร่ง ตลาดเมืองใหม่) 
(   ) 9. สนามเชียงใหม่ อารีน่า เอฟซี     (   ) 10. สนามช่างเค่ียน เอฟซี  

(ถนนมหิดล ซอยอนัดามนัซีฟู๊ ด)              (หลงัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล)   
 (   ) 11. สนามไนซ์ เพลซ สปอร์ต คลบั     (   ) 12. สนาม เอเอฟซี.   

  (หลงัหา้ง Big C หางดง)    (ตรงขา้ม ISUZU ดอนจัน่)   
(   ) 13. สนาม เซเวน่ คิก        (   ) 14. สนามเชียงใหม่ ซุปเปอร์ ลีก 

  (ขา้งราชพฤกษ ์แม่เหียะ)    (ขา้งซอย LCC ใกลว้ดัเจด็ยอด) 
 

8. ท่านใชบ้ริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ ในวนัใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 (   ) 1. วนัจนัทร์   (   ) 2. วนัองัคาร   (   ) 3. วนัพุธ  

(   ) 4. วนัพฤหสับดี   (   ) 5. วนัศุกร์   (   ) 6. วนัเสาร์ 
(   ) 7. วนัอาทิตย ์  (   ) 8. ทุกวนั    
(   ) 9. อ่ืนๆ (โปรดระบุ...........................) 

 
9. เวลาเฉล่ียต่อคร้ังท่ีท่านใชบ้ริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ นานก่ีชัว่โมง 
 (   ) 1. 1 – 2 ชัว่โมง   (   ) 2. 3 – 4 ชัว่โมง  
 (   ) 3. 4 – 5 ชัว่โมง   (   ) 4. มากกวา่ 5 ชัว่โมง 
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10. ช่วงเวลาท่ีท่านใชบ้ริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุด 
(   ) 1. 06.00 – 09.00 น.    (   ) 2. 09.01 – 12.00 น.  
(   ) 3. 12.01 – 15.00 น.    (   ) 4. 15.01 – 18.00 น.   
(   ) 5. 18.01 – 21.00 น.    (   ) 6. 21.01 – 24.00 น.  
(   ) 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ……………)  

 
11. ความถ่ีในการใชบ้ริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่  

(   ) 1. 1 – 2 คร้ัง/เดือน     (   ) 2. 3 – 4 คร้ัง/เดือน  
(   ) 3. 5 – 6 คร้ัง/เดือน     (   ) 4. 7 – 8 คร้ัง/เดือน  
(   ) 5. 9 – 10 คร้ัง/เดือน     (   ) 6. มากกวา่ 10 คร้ัง/เดือน  
(   ) 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ …………………)  

 
12. ค่าใชจ่้ายทั้งหมดต่อคร้ังต่อคน (ค่าเช่าสนาม ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) ในการใชบ้ริการสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่  

(   ) 1. นอ้ยกวา่ 100 บาท    (   ) 2. 101 – 200 บาท 
(   ) 3. 201 – 300 บาท    (   ) 4. 301 – 400 บาท  
(   ) 5. มากกวา่ 400 บาท 

 
13. จ านวนคนท่ีมาใชบ้ริการท่ี สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ กบัท่านเป็นประจ า ในแต่
ละคร้ัง (นบัรวมตวัท่านดว้ย) 

(   ) 1. นอ้ยกวา่ 7 คน    (   ) 2. 7 – 12 คน   
(   ) 3. 13 – 18 คน    (   ) 4. 19 – 24 คน 
(   ) 5. มากกวา่ 24 คนข้ึนไป 
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14. เหตุผลท่ีท่านเลือกมาใชบ้ริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ เพราะเหตุใด  
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(   ) 1. สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นท่ีรู้จกัและมีช่ือเสียง  
(   ) 2. ไดพ้บปะเพื่อนฝงูมากข้ึน  
(   ) 3. มีอุปกรณ์ท่ีใชค้รบครัน  
(   ) 4. สามารถใชเ้ป็นสถานท่ีในการจดัการแข่งขนัฟุตบอลได ้  
(   ) 5. สถานท่ีตั้งมีความสะดวกในการมาใชบ้ริการ 
(   ) 6. ราคาค่าบริการทมีความเหมาะสม 
(   ) 7. มีส่วนลดค่าบริการใหส้ าหรับสมาชิก 
(   ) 8. รายการส่งเสริมการขายมีความน่าสนใจ 
(   ) 9. มีจ านวนพนกังานเพียงพอในการใหบ้ริการ  
(   ) 10. พนกังานดูแลเอาใจใส่ลูกคา้และมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 
(   ) 11. การบริการสะดวกและรวดเร็ว เช่น การจองสนาม การเตรียมอุปกรณ์ เป็นตน้ 
(   ) 12. มีท่ีจอดรถสะดวก 
(   ) 13. บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในสนามฟุตบอล 
(   ) 14. อ่ืนๆ (โปรดระบุ ………..…………….)  

 
15. บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของท่านในการเลือกใชบ้ริการสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม ่มากท่ีสุด 

(   ) 1. เพื่อน      (   ) 2. แฟน 
(   ) 3. พอ่แม่ หรือ ผูป้กครอง   (   ) 4. ญาติ พี่นอ้ง  
(   ) 5. ตวัท่านเอง    (   ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ…...…………)  

 
16. ท่านทราบขอ้มูลของ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ จากแหล่งขอ้มูลใด  
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

(   ) 1. เวบ็ไซด ์     (   ) 2. มีบุคคลในครอบครัวแนะน า 
(   ) 3. รู้ดว้ยตนเอง    (   ) 4. เพื่อน 
(   ) 5. ป้ายโฆษณา    (   ) 6. แผน่พบั และส่ิงพิมพ ์ 
(   ) 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ …………………)  
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่วกบัความพงึพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟ
ซี จังหวดัเชียงใหม่  
ค าช้ีแจง : โปรดพจิารณาข้อความทีก่ าหนดให้ต่อไปนี ้แล้วท าเคร่ืองหมาย  ในช่องที่ท่านเห็นว่าตรง
กบัความพงึพอใจของท่านที่มีต่อข้อความดังกล่าว 
 

ความพงึพอใจของลูกค้า 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ด้านผลติภัณฑ์ หรือ บริการ (Product or Service) 
1.1 ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟ

ซี จงัหวดัเชียงใหม่  
          

1.2 ขนาดสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มี
ความเหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการ 

          

1.3 คุณภาพของหญา้เทียม เช่น ความนุ่มของหญา้            
1.4 พื้นผวิสนามฟุตบอลหญา้เทียม มีความสม ่าเสมอ ไม่

เป็นหลุมเป็นบ่อ 
          

1.5 สภาพสนามฟุตบอลหญา้เทียม มีความสมบูรณ์ ไม่มี
บริเวณพื้นหญา้ท่ีช ารุด หรือ เสียหาย 

          

1.6 แสงสวา่งภายในสนามฟุตบอลหญา้เทียม มีความ
เหมาะสมต่อการใชง้าน 

     

1.7 อุปกรณ์พื้นฐาน เช่น ลูกฟุตบอล ตาข่าย มีความ
สมบูรณ์ พร้อมใชง้าน 

     

1.8 สินคา้ในร้านจ าหน่ายอุปกรณ์ฟุตบอล มีอุปกรณ์
ครบถว้นส าหรับการเล่นฟุตบอล 

     

1.9 การบริการร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม ของสนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 

          

1.10 ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น หอ้งอาบน ้า หอ้งแต่งตวั
ใหบ้ริการเพียงพอ 
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ความพงึพอใจของลูกค้า 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ด้านผลติภัณฑ์ หรือ บริการ (Product or Service) (ต่อ) 
1.11 การบริการหาทีมเพื่อจดัการแข่งขนั หรือการจดัหาคู่

ทีม กรณีท่ีจ  านวนคนไม่พอ 
     

1.12 บริการเสริมอ่ืนๆ เช่น คลบัเฮา้ส์ อุปกรณ์กีฬา บริการ 
wifi/Internet ฟรี มีเส้ือแบ่งทีมและลูกฟุตบอลบริการ
ฟรี 

     

2. ด้านราคา (Price) 
2.1 ค่าบริการต่อชัว่โมงในการใชบ้ริการสนามฟุตบอล

แรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีความเหมาะสม 
          

2.2 มีการระบุค่าบริการอยา่งชดัเจน ครบถว้น           
2.3 ความหลากหลายของระดบัราคา เช่น ค่าบริการใน 

ช่วงเวลา ก่อน 18.00 น. ราคา 300 บาท/ชัว่โมง และ 
ช่วงเวลา หลงั 18.00 น. ราคา 600 บาท/ชัว่โมง เป็น
ตน้ 

          

2.4 ค่าเช่าสนามในการจดักิจกรรมการแข่งขนัฟุตบอล มี
ความเหมาะสม   

          

2.5 ความเหมาะสมของราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม ท่ีสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 

          

2.6 ราคาค่าสินคา้ในร้านจ าหน่ายอุปกรณ์ฟุตบอล มีความ
เหมาะสม 

          

2.7 สามารถช าระค่าบริการดว้ยบตัรเครดิต/เดบิต ได ้           
3. ด้านสถานที ่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

3.1 ท่ีตั้งของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 
สะดวกในการเดินทาง 

          

3.2 สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ อยูใ่กล้
แหล่งชุมชน เช่น ตลาด หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ 

     

 



 

183 
 

 

ความพงึพอใจของลูกค้า 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

3. ด้านสถานที ่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) (ต่อ) 
3.3 สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ มีท่ีจอด

รถท่ีกวา้งขวาง และเพียงพอ 
     

3.4 สถานท่ีตั้งของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ มีความปลอดภยั  

     

3.5 มีช่องทางการติดต่อสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่  ไดห้ลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท ์
อินเตอร์เน็ต โทรสาร เป็นตน้ 

     

3.6 มีเวบ็ไซต ์(Web Site) ในการใหข้อ้มูลของสนาม
ฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ เพียงพอต่อการ
ตดัสินใจ 

     

3.7 มีสถานท่ีนัง่พกัผอ่นเพียงพอ เป็นสัดส่วน ภายใน
สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 

          

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
4.1 มีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบั สนามฟุตบอลแรงดี 

เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่  เช่น ราคาค่าเช่าสนาม แผนท่ี 
เป็นตน้ 

          

4.2 ป้ายโปสเตอร์โฆษณาสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

          

4.3 การประชาสัมพนัธ์สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook, 
Twitter เป็นตน้  

          

4.4 รูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ 
เช่น การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลา (เชา้/
เยน็) การก าหนดราคาพิเศษในแต่ละเดือน เป็นตน้ 
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ความพงึพอใจของลูกค้า 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) (ต่อ) 

4.5 การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ กบัผูม้าใชบ้ริการ เช่น
การจดัใหมี้กิจกรรมร่วมกนั การจดัแข่งขนัเป็น
ประจ า เป็นตน้ 

     

4.6 สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ เป็น
ผูส้นบัสนุนในการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น การจดัการ
แข่งขนัฟุตบอลประจ าโรงเรียน การสนบัสนุน
กิจกรรมของชุมชน งานบุญ เป็นตน้ 

     

5. ด้านบุคลากร (People) 

5.1 พนกังานของสนามฟุตบอลมีจ านวนเพียงพอในการ
ใหบ้ริการ 

          

5.2 พนกังานของสนามฟุตบอล ดูแลเอาใจใส่และมี
ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 

     

5.3 พนกังานของสนามฟุตบอล พดูจาสุภาพ อ่อนนอ้ม 
และแต่งกายดี 

     

5.4 พนกังานของสนามฟุตบอลใหบ้ริการไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและรวดเร็ว 

     

5.5 พนกังานของสนามฟุตบอล มีความรู้ความสามารถ
ในการใหบ้ริการเป็นอยา่งดี สามารถแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหนา้ได ้

     

5.6 พนกังานของสนามฟุตบอล ใหบ้ริการลูกคา้ทุกราย
อยา่งเสมอภาค 
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ความพงึพอใจของลูกค้า 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

6. ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 

6.1 ขั้นตอนในการติดต่อ การรับจองคิว สะดวกและ
รวดเร็ว 

     

6.2 มีการจดัการ และดูแลการใชบ้ริการของแต่ละกลุ่ม
ใหมี้ความสะดวก ไม่ติดขดักลุ่มอ่ืนท่ีมาใชบ้ริการต่อ 

     

6.3 ระบบการรักษาความปลอดภยัของสนามฟุตบอล       
6.4 มีการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว           
6.5 กระบวนการการใหบ้ริการมีความถูกตอ้ง เช่น การ

จดัคิวเป็นไปตามล าดบัการจอง เป็นตน้ 
          

6.6 การแจง้ซ่อมอุปกรณ์ มีความสะดวกและรวดเร็ว      
6.7 เวลา เปิด – ปิด ในการใหบ้ริการ มีความเหมาะสม      
6.8 มีการแจง้ขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ให้

ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บทราบก่อนการใชบ้ริการ 
     

6.9 ความถูกตอ้งในการคิดค่าบริการ เช่น การค านวณ
จ านวนชัว่โมงท่ีใชบ้ริการ เป็นตน้ 

     

7. ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
7.1 ป้ายช่ือ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 

มองเห็นไดช้ดัเจน 
     

7.2 ความสะอาดภายในสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

     

7.3 บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวม 
ของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ 

     

7.4 มีจอ LCD โตะ๊ เกา้อ้ี มา้นัง่ ส าหรับพกัผอ่น       
7.5 ความสะอาดของห้องน ้า หอ้งอาบน ้า ห้องแต่งตวั      
7.6 การออกแบบและความสวยงามของสนามฟุตบอล      
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ความพงึพอใจของลูกค้า 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

7. ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) (ต่อ) 

7.7 การมีระบบรักษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง เช่น การ
มีพนกังานรักษาความปลอดภยัประจ าการ การมี
ระบบกลอ้งวงจรปิด เป็นตน้ 

     

7.8 สภาพแวดลอ้มภายนอกสนามฟุตบอล เช่น ลานจอด
รถ มีความสะอาด และสวยงาม 

     

7.9 โลโก ้(Logo)  ของสนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ จดจ าง่าย 

     

7.10 ชุดแบ่งทีมของ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จงัหวดั
เชียงใหม่ มีความสวยงาม 

     

7.11 ความสวา่งของไฟฟ้าบริเวณถนนของสนามฟุตบอล
แรงดี เอฟซี จงัหวดัเชียงใหม่ สวา่งเพียงพอ 

          

7.12 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลของ สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี 
จงัหวดัเชียงใหม่ อยูใ่นสภาพท่ีดี 

          

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหาทีพ่บในการใช้บริการ และข้อเสนอแนะ 
 
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....  
……………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………..... 

 
ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือเสียสละเวลาตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 
ช่ือ – สกุล  นายปิยศกัด์ิ เปรมปราโมชย ์  
 
วนั เดือน ปีเกดิ  23 ตุลาคม 2528 
 
ประวตัิการศึกษา  ปีการศึกษา 2546 

ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนตค์าเบรียล   
   ปีการศึกษา 2550 
   ส าเร็จการศึกษาปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรม 

อุตสาหการ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   
 
ประวตัิการท างาน พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั แรงดี จ  ากดั 
 
 

 


