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สวนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลตอพฤตกิรรมของผูใชบรกิารสนามกอลฟ 
เขตพื้นที่เมอืงทองเทีย่วฝงทะเลตะวนัตก 

Service marketing mix factors that influenced the users’ behaviors in using  
the golf course in the tourist towns along the West Coast 

  
ธนภร  เรืองโรจน*  พิเศษ ชัยดิเรก ** 

 
บทคดัยอ 

 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) สวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอพฤติกรรมของ
ผูใชบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนท่ีเมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก  2) ศึกษาพฤติกรรมของผูใชบริการสนาม
กอลฟเขตพ้ืนท่ีเมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก 3) เพ่ือเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผล
ตอพฤติกรรมของผูใชบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนที่เมืองทองเท่ียวฝงทะเลตะวันตก   จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล  และ 4) ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูใชบริการกับสวนประสมทางการตลาดบริการ
ที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนที่เมืองทองเท่ียวฝงทะเลตะวันตก กลุมตัวอยาง คือ 
ผูใชบริการสนามกอลฟชาวไทย เขตพ้ืนที่เมืองทองเที่ยว  ฝงทะเลตะวันตกในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  จํานวน 396 คน เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา เปนแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา 
Rating Scale สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ
สมมติฐานดวยคาที การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว และคาทดสอบไคสแควร    
 ผลการศึกษาพบวา 
 1. พฤติกรรมของผูใชบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนที่เมืองทองเท่ียวฝงทะเลตะวันตก พบวา สาเหตุที่
ไปใชบริการตองการออกกําลังกาย   คิดเปนรอยละ  51.01  ประเภทของบริการคือโรงแรม/สปา  คิดเปน
รอยละ  32.83   ไดทราบขอมูลการบริการสนามกอลฟจากการแนะนําของเพ่ือน/คนรูจัก  คิดเปนรอยละ  
37.63   วัตถุประสงคในการใชบริการตองการใชบริการสนามกอลฟ  คิดเปนรอยละ  73.74   ใชบริการ
สนามฝกซอมกอลฟ วันเสาร  คิดเปนรอยละ  33.59  วิธีการจองการใชบริการทางโทรศัพท                       
คิดเปนรอยละ  54.55  ชําระเงินสดสลับกับบัตรเครดิต  คิดเปนรอยละ  47.47    
 2. สวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนที่เมือง
ทองเท่ียวฝงทะเลตะวันตก  ทั้ง 7 ดาน อยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณารายดาน ดานที่มากที่สุด  คือ ดาน
ผลิตภัณฑ   รองลงมาคือ  ดานพนักงาน  ดานลักษณะทางกายภาพ  ดานราคา  ดานการสงเสริม
การตลาด ดานกระบวนการใหบริการ  และ ดานชองทางการจัดจําหนาย  ตามลําดับ 
 3.   การเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนที่เมืองทองเท่ียว                   
ฝงทะเลตะวันตก  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูใชบริการสนามกอลฟ ที่มีเพศและอายุ ตางกัน                
มคีวามคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนที่เมืองทองเท่ียวฝงทะเลตะวันตก   
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โดยรวมไมแตกตางกัน สวนผูใชบริการสนามกอลฟที่มีอาชีพ  ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนที่ 
แตกตางกัน  มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนที่เมืองทองเที่ยว             
ฝงทะเลตะวันตก  โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4.  พฤติกรรมของผูใชบริการ ไดแก สาเหตุที่ไปใชบริการ  ประเภทของบริการ การส่ือสารขอมูล
การบริการ วัตถุประสงคในการใชบริการ  วิธีการจองการใชบริการ วันที่ไปใชบริการสวน และวิธีการชําระ
เงิน มีความสัมพันธกับ กับสวนประสมทางการตลาดบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนที่เมืองทองเท่ียวฝงทะเล
ตะวันตกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

คําสําคัญ :   สวนประสมทางการตลาดบริการ สนามกอลฟ 
 

ABSTRACT 
 

This research aimed to1) study the service marketing mix factors that influenced 
the users’ behaviors in using the golf courses in the tourist towns along the West Coast 
2) to study the users’ behaviors in using the golf courses in the tourist towns along the 
West Coast 3) to compare the service marketing mix factors that influenced the users’ 
behaviors in using the golf courses in the tourist towns along the West Coast, sorted by 
personal factors, and 4) to study the relationship between the users’ behaviors and 
service marketing mix factors that influenced the users’ behaviors in using the golf 
courses in the tourist towns along the West Coast. The samples were Thai users who 
used the golf courses in the tourist towns along the West Coast in Phetchaburi and 
Prachuap Khiri Khan Province with total amount of 396 people. Tools used in the study 
were query as Rating Scale. The statistics used in data analysis were percentage, means, 
standard deviation and the hypothesis was tested by t-test , ANOVA and Chi-Square Test 
 The results showed that: 
 1. The users’ behaviors in using the golf courses in the tourist towns along the 
West Coast, it was found that the reason for exercise, representing 51.01 percent, type of 
service which was program tour or show equal to 32.83 percent, getting to know the golf 
course services from the advice of friends / acquaintances, representing 37.63 percent, 
the purpose of using the service that needed to use a golf course73.74 percent, practice 
golf driving on Saturday, representing 33.59 percent, booking the services via telephone 
54.55 percent, cash payments switching to credit card payment, representing 47.47 
percent. 
 2. The service marketing mix factors that influenced the users’ behaviors in 
using the golf courses in the tourist towns along the West Coast, in 7 aspects was at high 
level. When considering in each aspect, it was found that the most was product, 
followed by personnel, physical appearances, pricing, marketing promotion, service 
processes, and the distribution channel, respectively. 
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 3. The comparison of the service marketing mix of the golf courses in the tourist 
towns along the West Coast, sorted by personal factors, it was found that the golf course 
users who had differences in gender and age, in the overall, had no different opinions 
towards service marketing mix of the golf courses in the tourist towns along the West 
Coast. While the golf course users who had differences in occupation, educational level, 
and monthly income, in the overall, had different opinions towards the service marketing 
mix of the golf courses in the tourist towns along the West Coast, with statistically 
significant at the 0.05 level. 
 4. The users’ behaviors such as the reasons to Use the services, type of services, 
data communication, services, purpose of using the services, booking method for the 
services, dates of using the service, and method of payment, correlated with the service 
marketing mix of the golf courses in the tourist towns along the West Coast with 
statistically significant at the 0.05 level.  
 
Keywords:  Service Marketing Mix Factors, Golf Course 
 

1. บทนํา 
 กีฬากอลฟเริ่มเปนที่รูจักกันในประเทศไทยประมาณตนป พ.ศ. 2463 และไดเริ่มกอตั้งสมาคม
กอลฟแหงประเทศไทยเม่ือป พ.ศ. 2473 การทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดเล็งเห็นวากอลฟเปนกีฬาที่มี
ศักยภาพที่สําคัญของประเทศไทยสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวชาวตางชาติที่เลนกีฬาประเภทนี้เดินทางเขา
มาในประเทศไทยในแตละปเปนจํานวนมาก และสรางรายไดเขาสูประเทศในจํานวนมากเชนกัน ทั้งนี้
เนื่องจากสวนใหญเปนนักทองเท่ียวที่มีศักยภาพในการจายเงินคอนขางสูงการกอสรางสนามกอลฟใน
ประเทศไทยเริ่มมีการขยายตัวอยางมาก   ซึ่งจัดโดยสมาคมผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว และ
อุตสาหกรรมกอลฟของยุโรป หรือ IAGTO รวมกับบริษัทรถเชา HERTZ โดยประเทศไทยไดรับการตัดสิน
ใหพิชิตรางวัลยอดเยี่ยมประเภท Emerging Golf Destination of the Year 2005 ทั้งนี้ การท่ีประเทศ
ไทยสามารถควารางวัลยอดเย่ียมประเภทจุดหมายปลายทางสําหรับการเลนกอลฟยอดนิยมมาครองได จะ
มีสวนสําคัญในการประชาสัมพันธจุดเดนของประเทศไทยซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย
ทางดานสินคาและบริการรวมท้ังความพรอมของสนามกอลฟในประเทศไทยท่ีมีอยูกวา  250 แหง ทั่ว
ประเทศ ใหเปนที่รับรูอยางกวางขวางในตางประเทศมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังสงผลดีตอการขยายตลาด
นักทองเท่ียวประเภทกอลฟจากตางประเทศ ซึ่งเปนกลุมนักทองเท่ียวระดับบนที่มีคุณภาพและมีกําลังซื้อ
สูงใหเดินทางมายังประเทศไทยเพ่ิมข้ึน  (ประพันธ  หาญเหมย  2551 : 1) 
 สนามกอลฟในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ ประกอบดวยอิมพีเรียล เลค วิว โอ
เฮล แอนด กอลฟคลับ มีสนามกอลฟใหเลือก 4 แหง คือแบบภูเขา ทะเลสาบ ทะเลทรายและลิงค ภายใต
แนวคิด 1 สนาม 4 แบบ แตกตางไมเหมือนที่อ่ืน  ซึ่งสนามกอลฟ 36 หลุมแหงแรกในหัวหิน-ชะอํา ซึ่ง
แนวโนมของการเขามารับบริการสนามกอลฟในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีมากขึ้น
เรื่อยๆ สวนหนึ่งมากจากกระแสความโดงดังของนักกอลฟ ชั้นนําของโลกทั้งชายและหญิง จึงเปนความ
ใฝฝนของเยาวชนไทยท้ังชายและหญิง ปจจุบันสนามฝกซอมกอลฟหลายแหงตองปรับกลยุทธ เพ่ือดึง
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ลูกคาเขามาใชบริการ เชน เพ่ิมรานอาหารในสนามฝกซอมกอลฟ จัดโปรโมชั่นการทดสอบไมกอลฟของ
ยี่หอดังๆ อยางสม่ําเสมอ การปรับปรุง สนาม ชิพ พัต และบอทราย ดังนั้นทําใหธุรกิจบริการสนามฝกซอม
กอลฟมีการแขงขันที่สูงขึ้นในทุกดาน ดังนั้นแตละแหงจําเปนตองใชกลยุทธตางๆ เพ่ือใหผูบริโภคไปใช
บริการสนามของตนเอง เพ่ือแยงสวนแบงใหมากท่ีสุด  
 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอพฤติกรรมของ
ผูใชบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนท่ีเมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก โดยศึกษาในดานผลิตภัณฑ/บริการ ราคา 
สถานท่ี/ชองทางจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากรลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ซึ่ง
ขอมูลท่ีไดรับจะเปนประโยชนตอผูลงทุนในธุรกิจบริการสนามฝกซอมกอลฟ  เพ่ือใชปรับปรุงดานการ
ดําเนินงานและการวางแผนดานการตลาด ใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค เพ่ือใหบรรลุตาม
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและสามารถแขงขันไดในอนาคต 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 
 1.  เพ่ือศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการสนามกอลฟเขต
พ้ืนที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก 
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูใชบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการสนาม
กอลฟเขตพ้ืนท่ีเมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูใชบริการกับสวนประสมทางการตลาดบริการ
ที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนที่เมืองทองเท่ียวฝงทะเลตะวันตก 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ผูใชบริการสนามกอลฟที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมของผูใชบริการ
สนามกอลฟเขตพ้ืนท่ีเมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก แตกตางกัน  
 2.  พฤติกรรมของผูใชบริการมีความสัมพันธกับสวนประสมทางการตลาดบริการสนามกอลฟเขต
พ้ืนที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก   
 

2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 Kotler (2013 : 105) ผูเชี่ยวชาญดานการตลาดชั้นนําของโลก ไดใหแนวคิดสวนประสมทาง
การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไววาเปนแนวคิดที่เกี่ยวของกับธุรกิจที่ใหบริการ
ซึ่งเปนธุรกิจท่ีแตกตางสินคาอุปโภคและบริโภคทั่วไป จําเปนจะตองใชสวนประสมการตลาด (Marketing 
Mix) 7 อยาง หรือ 7P's ในการกําหนดกลยุทธการตลาด 
 แนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมผูบริโภค เพ่ือนํามาใชในการศึกษาครั้งนี้โดยจะสามารถทําใหทราบวา 
ใครคือกลุมเปาหมายในการตัดสินใจเลือกใชบริการความตองการในการใชบริการ   มีความตองการใช
เมื่อใด ใครที่มีอิทธิพลและมีสวนในการตัดสินใจใชบริการสนามกอลฟในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  และผูใชบริการมีขั้นตอนในการตัดสินใจใชบริการ ซึ่งผูวิจัยไดสังเคราะหการวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภคตามแนวคิดของ Kotler (2013:192)  ซึ่งสังเคราะหพฤติกรรมการบริโภค ใหสอดคลอง
กับพฤติกรรมการใชบริการของ สนามกอลฟในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ประกอบดวย   
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สาเหตุที่ไปใชบริการ  ประเภทของบริการ  การส่ือสารขอมูลการบริการ วัตถุประสงคในการใชบริการ  
วิธีการจองการใชบริการ วันที่ไปใชบริการสวน และวิธีการชําระเงิน    โดยนํามาสังเคราะหเพ่ือพฤติกรรม
ของผูใชบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนท่ีเมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก  มากําหนดเปนตัวแปรตนและตัวแปร
ตาม  และกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย มีดังนี้ 
 ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

3.  วิธดีาํเนนิการวจิยั 
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ  ผู ใชบริ การสนามกอลฟชาวไทยเขตพ้ืนที่ เมืองทองเท่ียว                 
ฝงทะเลตะวันตก ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ชวงเดือน มกราคม – เมษายน   2558  
จํานวน  40,156  คน  (ที่มา : สนามกอลฟในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ  จํานวน 7แหง 
2558)  โดยใชสูตรของทาโรยามาเน (Yamane, 1973 : 89)  และทําการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling)  ไดกลุมตัวอยาง  จํานวน  396 คน  
 3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 แบบสอบถาม  แบงเปน 3 ตอน  คือ 
 ตอนที่  1  แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล  ไดแก   เพศ  อายุ  อาชีพ  ระดับ
การศึกษา รายไดตอเดือน  ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List) 

ปจจัยสวนบคุคล   
1. เพศ   
2. อายุ   
3. อาชีพ   
4. ระดับการศึกษา  
5. รายไดตอเดือน  
 

พฤตกิรรมของผูใชบรกิารสนามกอลฟเขต
พืน้ทีเ่มอืงทองเทีย่วฝงทะเลตะวนัตก 

 
1. สาเหตุที่ไปใชบริการ   
2. ประเภทของบริการ   
3. การสื่อสารขอมูลการบริการ  
4. วัตถุประสงคในการใชบริการ   
5. วิธีการจองการใชบริการ  
6. วันท่ีไปใชบริการสวน 
7. วิธีการชําระเงิน 

สวนประสมทางการตลาดบรกิารของสนาม
กอลฟเขตพืน้ทีเ่มอืงทองเทีย่วฝงทะเล

ตะวนัตก 
 
 

1.ดานผลติภณัฑ   
2.ดานราคา  
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย   
4. ดานการสงเสริมการตลาด  
5. ดานพนักงาน    
6. ดานลักษณะทางกายภาพ   
7. ดานกระบวนการใหบริการ   
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 ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูใชบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนที่เมือง
ทองเท่ียวฝงทะเลตะวันตก  ประกอบดวย  สาเหตุที่ไปใชบริการ  ประเภทของบริการ  การส่ือสารขอมูล
การบริการ วัตถุประสงคในการใชบริการ  วิธีการจองการใชบริการ วันที่ไปใชบริการสวน และวิธีการชําระ
เงิน  ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List) 
 ตอนที่  3  แบบสอบถามเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอพฤติกรรมของ
ผูใชบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนที่เมืองทองเท่ียวฝงทะเลตะวันตก ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา 
ดานชองทางการจัดจําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน   ดานลักษณะทางกายภาพ  และ
ดานกระบวนการใหบริการ    แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  มี 5 ระดับ  
 3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล   
 การวิจัยครั้งนี้  เปนการวิจัยโดยการสํารวจ  (Survey) โดยจัดสงแบบสอบถามใหกับผูใชบริการใน
สนามกอลฟจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ  จํานวน  396 ฉบับ  ผูวิจัยรับแบบสอบถามคืน
จากกลุมตัวอยางดวยตนเอง และทําการตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของแบบสอบถามจน
ครบ  เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติและวิเคราะหเนื้อหาตอไป 
 3.4 การวิเคราะหขอมูล   
  3.4.1  วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาความถี่ 
และรอยละ  
  3.4.2  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูใชบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนที่เมืองทองเท่ียว
ฝงทะเลตะวันตก  โดยใชคาความถ่ี และรอยละ  
  3.4.3  วิเคราะหสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการสนาม
กอลฟเขตพ้ืนท่ีเมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก  โดยใชคาเฉลี่ย ( ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  3.4.4  การเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการ
สนามกอลฟเขตพ้ืนที่เมืองทองเท่ียวฝงทะเลตะวันตก จําแนกปจจัยสวนบุคคล ใชสถิติคาที และ                 
และวิเคราะหแปรปรวนทางเดียว  
  3.4.5  การวิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูใชบริการกับสวนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก   
โดยใชคาทดสอบไคสแควร 
 

4.  ผลการวิจัย 
 4.1 พฤติกรรมของผูใชบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนที่เมืองทองเท่ียวฝงทะเลตะวันตก พบวา สาเหตุ
ที่ไปใชบริการตองการออกกําลังกาย   คิดเปนรอยละ  51.01  ประเภทของบริการ คือ สวนใหญโรงแรม/
สปา คิดเปนรอยละ  32.83   ไดทราบขอมูลการบริการสนามกอลฟจากการแนะนําของเพ่ือน/คนรูจัก  คิด
เปนรอยละ  37.63   วัตถุประสงคในการใชบริการตองการใชบริการสนามกอลฟ  คิดเปนรอยละ  73.74   
ใชบริการสนามฝกซอมกอลฟ วันเสาร  คิดเปนรอยละ  33.59  วิธีการจองการใชบริการทางโทรศัพท   คิด
เปนรอยละ  54.55  ชําระเงินสดสลับกับบัตรเครดิต  คิดเปนรอยละ  47.47    
 4.2  สวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนที่
เมืองทองเท่ียวฝงทะเลตะวันตก  ทั้ง 7 ดาน อยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณารายดาน ดานที่มากที่สุด                
คือ ดานผลิตภัณฑ   รองลงมาคือ  ดานพนักงาน  ดานลักษณะทางกายภาพ  ดานราคา ดานการสงเสริม
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การตลาด ดานกระบวนการใหบริการ  และ ดานชองทางการจัดจําหนาย  ตามลําดับ 
  4.2.1 ดานผลิตภัณฑ  อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ลําดับแรกคือ รูปแบบ
และการออกแบบทิวทัศนในสนาม รองลงมาคือ สภาพแฟรเวย /กรีน คุณภาพของสนาม  ความนาสนใจ
ของกิจกรรม   และมีการบริการครบวงจร  ตามลําดับ 
  4.2.2 ดานราคา  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ลําดับแรกคือ ราคา
คาอาหาร/เครื่องดื่มเหมาะสม   รองลงมาคือ ราคากรีนฟเหมาะสม    ราคารวมในการออกรอบตอครั้ง             
มีความเหมาะสม  ชําระเงินไดหลายวิธี และราคาคาเชารถกอลฟเหมาะสม ตามลําดับ  
  4.2.3  ดานชองทางการจัดจําหนาย   อยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา 
ลําดับแรกคือ มีที่จอดรถในการใหบริการการจัดจําหนาย รองลงมาคือ เครือขายพันธมิตรในการติดตอ 
บริการรับจองทางโทรศัพท ทําเลท่ีตั้งสะดวกและหางาย และเว็บไซดในการติดตอ  ตามลําดับ  
  4.2.4  ดานการสงเสริมการตลาด  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ลําดับ
แรกคือ การใหของแถม ของท่ีระลึก รองลงมาคือ มีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกคาที่เปนสมาชิก การให
สวนลด  มีการลดราคาใหในกรณีแขงขันเปนกลุม และการโฆษณาตามส่ือตางๆ ตามลําดับ  
  4.2.5  ดานพนักงาน อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ลําดับแรกคือ 
พนักงานเอาใจใสดูแลใหคําแนะนําและการบริการที่ดี  รองลงมาคือ สามารถใหคําแนะนําไดดี               
มีพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ  บริการดวยความสุภาพ ยิ้มแยม และมีความรูและทักษะในการบริการ
ดี  ตามลําดับ  
  4.2.6  ดานลักษณะทางกายภาพ  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ลําดับ
แรกคือ การตกแตงสถานที่สวยงาม  รองลงมาคือ ความสะอาดสวยงามท่ัวไปในบริเวณสนามกอลฟ  
อุปกรณและเครื่องมือทันสมัย คลับเฮาสมคีวามหรูหรากวางขวางมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน  และมี
อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน  ตามลําดับ  
  4.27 ดานกระบวนการใหบริการ  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ลําดับ
แรกคือ  ดูแล จัดการ การเลนกอลฟในสนามของแตละกลุมใหสะดวกไมติดขัดกับกลุมอ่ืนๆ    และระบบ
การจองหรือซื้อการบริการท่ีไมซับซอน ยุงยาก  ตามลําดับ  
 4.3  การเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนที่เมืองทองเท่ียวฝงทะเล
ตะวันตก  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูใชบริการสนามกอลฟ ที่มีเพศและอายุ ตางกัน  มีความ
คิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนที่เมืองทองเท่ียวฝงทะเลตะวันตก  โดยรวม
ไมแตกตางกัน สวนผูใชบริการสนามกอลฟที่มอีาชีพ  ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน  มี
ความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก  
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4.4  พฤติกรรมของผูใชบริการ ไดแก สาเหตุที่ไปใชบริการ  ประเภทของบริการ การส่ือสารขอมูล
การบริการ วัตถุประสงคในการใชบริการ  วิธีการจองการใชบริการ วันที่ไปใชบริการสวน และวิธีการชําระ
เงิน มีความสัมพันธกับ กับสวนประสมทางการตลาดบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนที่เมืองทองเท่ียวฝงทะเล
ตะวันตกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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5.  สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาผูวิจัยนําผลการวิจัยมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค  ดังนี้ 
 5.1  พฤติกรรมของผูใชบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก พบวา สาเหตุ
ที่ไปใชบริการตองการออกกําลังกาย   คิดเปนรอยละ  51.01  ประเภทของบริการ คือ สวนใหญโรงแรม/
สปา คิดเปนรอยละ  32.83   ไดทราบขอมูลการบริการสนามกอลฟจากการแนะนําของเพ่ือน/คนรูจัก  คิด
เปนรอยละ  37.63   วัตถุประสงคในการใชบริการตองการใชบริการสนามกอลฟ  คิดเปนรอยละ  73.74   
ใชบริการสนามฝกซอมกอลฟ วันเสาร  คิดเปนรอยละ  33.59  วิธีการจองการใชบริการทางโทรศัพท คิด
เปนรอยละ  54.55  ชําระเงินสดสลับกับบัตรเครดิต  คิดเปนรอยละ  47.47   สอดคลองกับงานวิจัยของ 
คณาธิฟ  จิระสัญญาณสกุล และวิชาญ  ทองทาฉาง (2554)  ไดศึกษาปจจัยและพฤติกรรมการเลนกอลฟของ
นักกอลฟในประเทศไทย  พบวา พฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณใหมตามรานขายอุปกรณโดยตรงตามการ
แนะนําจากครูผูสอน  มีคาใชจายประมาณ 25,450  บาท  ซอมกอลฟเฉล่ี 4 ครั้งตอเดือน และมีคาใชจาย
ประมาณ  225 บาทตอครั้ง  เลนในชวงวันเสาร  ชวงเวลา 12.01 น.-15.00 น.    
 5.2  สวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนที่
เมืองทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก  ทั้ง 7 ดาน อยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณารายดาน ดานที่มากที่สุด  คือ 
ดานผลิตภัณฑ   รองลงมาคือ  ดานพนักงาน  ดานลักษณะทางกายภาพ  ดานราคา  ดานการสงเสริม
การตลาด ดานกระบวนการใหบริการ  และ ดานชองทางการจัดจําหนาย  ตามลําดับ  สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศรีพิสัณห เย็นบุญสง  (2552)  ไดศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการสนามกอลฟในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอกลุมตัวอยางใน
การเลือกใชสนามกอลฟ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับดังนี้ คือ 
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานผลิภัณฑ ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ และใหความสําคัญที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง คือ ปจจัย
ดานราคา และปจจัยดานสงเสริมทางการตลาด 
  5.2.1 ดานผลิตภัณฑ  อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ลําดับแรกคือ รูปแบบ
และการออกแบบทิวทัศนในสนาม รองลงมาคือ สภาพแฟรเวย /กรีน คุณภาพของสนาม  ความนาสนใจ
ของกิจกรรม   และมีการบริการครบวงจร  ตามลําดับ  สอดคลองกับงานวิจัยของ ประพันธ  หาญเหมย  
(2551)  ไดศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชสนามฝกซอมกอลฟ
ในจังหวัดลําปาง   พบวา  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ที่มีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการเลือกใช
สนามฝกซอมกอลฟ ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ อยูในระดับมาก 
  5.2.2  ดานราคา  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ลําดับแรกคือ ราคา
คาอาหาร/เครื่องดื่มเหมาะสม   รองลงมาคือ ราคากรีนฟเหมาะสม    ราคารวมในการออกรอบตอครั้ง มี
ความเหมาะสม  ชําระเงินไดหลายวิธี และราคาคาเชารถกอลฟเหมาะสม ตามลําดับ  สอดคลองกับงานวิจัย
ของ กฤตกร มาอินทร (2550) ทําการวิจัยเรื่องปจจัยที่อิทธิพลตอการใชบริการสนามฝกซอมกอลฟ ผลของ
การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชบริการสนามฝกซอมกอลฟ พบวาปจจัยดานราคา มีอิทธิพลตอการใช
บริการสนามฝกซอมกอลฟซึ่งมีความสําคัญมาก ปจจัยดานราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณของลูก
กอลฟ(อันดับท่ีหนึ่ง) มีความสําคัญมาก 
  5.2.3  ดานชองทางการจัดจําหนาย   อยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา 
ลําดับแรกคือ มีที่จอดรถในการใหบริการการจัดจําหนาย รองลงมาคือ เครือขายพันธมิตรในการติดตอ 
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บริการรับจองทางโทรศัพท ทําเลท่ีตั้งสะดวกและหางาย และเว็บไซดในการติดตอ  ตามลําดับ สอดคลอง
กับงานวิจัยของ พณิชา จิระสัญญาณสกุล(2550) ทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล 
และปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟ  ในเขตภาคตะวันออก 
พบวา ปจจัยท่ีมีความสําคัญในการตัดสินใจใชบริการสนามกอลฟในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนาย 
  5. 2.4  ดานการสงเสริมการตลาด  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ลําดับ
แรกคือ การใหของแถม ของท่ีระลึก รองลงมาคือ มีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกคาที่เปนสมาชิก การให
สวนลด  มีการลดราคาใหในกรณีแขงขันเปนกลุม และการโฆษณาตามสื่อตางๆ ตามลําดับ  สอดคลองกับ
งานวิจัยของ  สะมา  แดงโสภา (2550) ไดศึกษาปจจัยการสงเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเปนสมาชิก
ของสนามกอลฟในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละดานของ
ปจจัยการสงเสริมการตลาด พบวา ดานสงเสริมการขาย ดานการประชาสัมพันธ ดานตลาดทางตรง และ
ดานการโฆษณา 
  5.2.5  ดานพนักงาน อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ลําดับแรกคือ 
พนักงานเอาใจใสดูแลใหคําแนะนําและการบริการที่ดี รองลงมาคือ สามารถใหคําแนะนําไดดี มีพนักงาน
ใหบริการอยางเพียงพอ  บริการดวยความสุภาพ ยิ้มแยม และมีความรูและทักษะในการบริการดี  
ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ วิเศษ สุทธิสวาง (2551) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใช
บริการสนามไดรฟกอลฟในเขตจังหวัดนนทบุรี พบวา สวนปจจัยดานสวนประสมทางดานการตลาดที่ทําให
เลือกใชบริการสนามไดรฟกอลฟ โดยรวมอยูในระดับมาก ดานพนักงานบริการ 
  5.2.6  ดานลักษณะทางกายภาพ  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ลําดับ
แรกคือ การตกแตงสถานที่สวยงาม  และมีอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน  ตามลําดับ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ภูสิทธิ์ ตงศิริ (2550) ไดศึกษาความพึงพอใจตอการบริการสนามฝกซอมกอลฟ 
เก็ตไดรฟวิ่งเรนทของผูใชบริการในเขตอําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  ผลการศึกษาพบวา  ผูใชบริการ
สนามฝกซอมกอลฟ ใหความสําคัญเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดท่ีมีตอการตัดสินใจใชบริการผูใชบริการ  
ดานลักษณะทางกายภาพ   อยูในระดับมาก 
  5.2.7 ดานกระบวนการใหบริการ  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ลําดับ
แรกคือ  ดูแล จัดการ การเลนกอลฟในสนามของแตละกลุมใหสะดวกไมติดขัดกับกลุมอ่ืนๆ  รองลงมาคือ 
การแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี   ใหบริการรวดเร็วในการชําระ การใหบริการขอมูลและคําแนะนําตางๆ  
และระบบการจองหรือซื้อการบริการท่ีไมซับซอน ยุงยาก  ตามลําดับ  สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภเรศ  
แดงขํา (2550)  ไดศึกษาความตองการสวนผสมทางการตลาดของผูเขาใชบริการสนามฝกซอมกอลฟใน
เขตกรุงเทพมหานคร  พบวา ความตองการสวนผสมทางการตลาดของผูใชสนามฝกซอมกอลฟในเขต
กรุงเทพมหานคร  ดานกระบวนการใหบริการ อยูในระดับมาก    
 5.3  การเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนที่เมืองทองเท่ียวฝงทะเล
ตะวันตก  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูใชบริการสนามกอลฟ ที่มีเพศและอายุ ตางกัน                
มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนที่เมืองทองเท่ียวฝงทะเลตะวันตก  
โดยรวมไมแตกตางกัน สวนผูใชบริการสนามกอลฟที่มีอาชีพ  ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนที่
แตกตางกัน  มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนที่เมืองทองเที่ยวฝง
ทะเลตะวันตก  โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สอดคลองกับงานวิจัยของ             
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พณิชา จิระสัญญาณสกุล (2550) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการสนาม
กอลฟในเขตภาคตะวันออก   พบวา  ผลการทดสอบสมติฐาน พบวา เพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การใชบริการ ดานชวงเวลา  ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการสนามกอลฟ และ
รายไดมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการใชบริการสนามกอลฟ ดานจําวนครั้งที่ใชบริการ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานราคา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การใชบริการสนามกอลฟ   สวนปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรม
การใชบริการสนามกอลฟ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 5.4  พฤติกรรมของผูใชบริการ ไดแก สาเหตุที่ไปใชบริการ  ประเภทของบริการ การส่ือสารขอมูล
การบริการ วัตถุประสงคในการใชบริการ  วิธีการจองการใชบริการ วันที่ไปใชบริการสวน และวิธีการชําระ
เงิน มีความสัมพันธกับ กับสวนประสมทางการตลาดบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนที่เมืองทองเท่ียวฝงทะเล
ตะวันตกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ เผาพจน  เมฆี  (2553)  ไดศึกษา
พฤติกรรมสนามกอลฟ กรณีศึกษาสนามแซนดครี  อําเภอสันกําแพง  และสนามหางดงกอลฟคลับ  อําเภอหาง
ดง จังหวัดเชียงใหม  ปจจัยที่ผูใชบริการตัดสินใจ คือปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ไดแก อยูใกลตัวเมือง 
ใกลที่พัก ใกลท่ีทํางาน การคมนาคมสะดวก เดินทางงาย  รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ ไดแกสภาพของแฟร
เวยและ กรีนสมบูรณ สม่ําเสมอไมขรุขระ  และปจจัยสวนบุคคล อาชีพ  รายได มีความสัมพันธกับการบริการ
อ่ืนๆ ที่ใชบริการ ไดแก  อาหารและเครื่องดื่ม  รถกอลฟ หองอาบนํ้า หองแตงตัว และชวงเวลาที่ใชบริการใน
วันทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

 สวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผู ใชบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนที่เมือง
ทองเท่ียวฝงทะเลตะวันตก  ทั้ง 7 ดาน อยูในระดับมากแสดงใหเห็นวาผูประกอบการกิจการสนามกอลฟ
ตองใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดบริการในทุกดาน  และพิจารณาปจจัยที่ไดรับการประเมิน
สูงสุดสองลําดับแรกคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ  รองลงมาคือ  ปจจัยดานพนักงาน ผูประกอบการจึงตองเอา
ใจใสในคุณภาพงานบริการของพนักงาน และการจัดทิวทัศนของสนามกอลฟเปนพิเศษ 

 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1. การศึกษาครั้งน้ีมุงเนนไปที่เขตพ้ืนที่ผูใชบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนที่เมืองทองเที่ยวฝงทะเล
ตะวันตก ผูที่สนใจอาจนําไปทําการวิจัยซ้ํายังตางพื้นที่ 
 2. การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาแบบภาคตัดขวาง และจํากัดชวงเวลาในการเก็บขอมูล แต
เนื่องจากการเลนกอลฟจะมีชวงฤดูกาลเลนที่อาจจะแตกตางกันออกไปผูที่สนใจอาจจะทําการศึกษาใน
กรณีท่ีมีแตกตางกันออกไปตามชวงอนุกรมของเวลา 
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