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บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปจัจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสนามบีบีกนัของผู้เล่นบีบีกัน             

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่ใช้หรือเคยใช้บริการสนามบีบกีนัให้เช่า จํานวน           

400 ตวัอย่าง ใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ประกอบดว้ย ค่ารอ้ยละ และทดสอบ

สมมตฐิานโดยใชส้ถติไิคสแควร ์

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25 - 34 ปี                

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีสถานภาพโสด และมีรายได้เฉลี่ย  

20001 - 30000 บาทต่อเดอืน 

 ผลทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า 

 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคลโดยรวม ประกอบดว้ย อายุ และรายได ้มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารสนามบบีี

กนัของผูเ้ล่นบบีกีนัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลโดยรวมแตกต่างกนั 

 2. ผูบ้รโิภคทีม่คีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดของผูใ้ชบ้รกิารสนามบบีกีนั ประกอบดว้ย ดา้น

การส่งเสรมิการตลาด มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล

โดยรวมแตกต่างกนั 

 

คาํสาํคญั: พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร สนามบบีกีนั ผูเ้ล่นบบีกีนั 

 

Abstract 

 

 This research aims to identify the factors affecting airsoft game participation in Bangkok and 

municipalities. The respondents had all used the airsoft field renting. The sample were 400.  A questionnaires 

were used to collect data. The statistics used to analyze the data and assumptions include the percentage by 

Chi Square. 

 The analysis of the demographic information that the respondents were aged between 25 - 34 years 

old, graduated with a bachelor's degree and above, employed in a private company, single, and have a 

median income of 20001 - 30000 baht per month. 

 

 

 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 The results of hypothesis testing at (statistically significant of 0.05) were 

 Consumers with different demographic factors, including age and income per month had different 

overall purchasing behavior of airsoft in Bangkok and municipalities. 

 Consumers with different opinions toward the marketing mix factors of airsoft include product 

promotion factors had different overall purchasing behaviors.  

 

Keywords: USAGE BEHAVIOR, AIRSOFT FIELD, AIRSOFTER 

 

บทนํา 

 

 ปจัจุบนัหน่วยงานหลายหน่วยงานทัง้ภาครฐับาลและเอกชนไดม้กีารผลกัดนัและสง่เสรมิในเรื่องของการหนัมา

ใสใ่จในสขุภาพและการออกกาํลงักายมากขึน้ ซึง่เป็นวธิกีารป้องกนัหรอืบําบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสภาพร่างกายทีป่ระหยดั

และมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ ในปจัจุบนัจงึไดม้ธีุรกจิหลายรูปแบบดว้ยกนัทีส่ามารถตอบสนองความต้องการเหล่าน้ีได้

ธุรกจิของการเปิดสนามบบีกีนัเป็นธุรกจิอกีรูปแบบหน่ึงทีม่คีวามน่าสนใจในปจัจุบนั เพราะการเล่นบบีกีนัจดัไดว้่าเป็น

กฬีาประเภทหน่ึงทีส่ามารถตอบสนองจุดประสงคห์ลกัของผูท้ีม่คีวามต้องการจะออกกําลงักาย แลว้ยงัเป็นเสมอืนเกม

การแข่งขนัทีส่รา้งความสนุกสนานใหก้บัผูเ้ล่น ช่วยทําใหเ้กดิการกระตุ้นการทํางานของระบบประสาทของร่างกายให้

เกดิการตื่นตวัอยู่เสมอ ฝึกการมไีหวพรบิของร่างกายใหม้คีวามคล่องแคล่วและว่องไว นอกจากน้ี กฬีาประเภทน้ียงัเป็น

ทีนิ่ยมสาํหรบักลุ่มคนทีช่อบการผจญภยัและกลุ่มนกัสะสมหรอืชื่นชอบอาวุธปืนทัง้หลาย จงึจดัไดว้่าธุรกจิการเปิดสนาม

บบีกีนัเป็นอกีธุรกจิหน่ึงทีน่่าสนใจไม่น้อยไปกว่าธุรกจิกฬีาประเภทอื่น 

 จะเหน็ไดว้่าปจัจุบนัธุรกจิการเปิดสนามบบีกีนัมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้ ทําใหผู้บ้รโิภคมทีางเลอืกมากขึน้ในการ

ตดัสนิใจเลอืกสนาม ทัง้น้ีจากการพจิารณาถงึปจัจยัต่างๆ ทีส่าํคญั อาทเิช่น รปูแบบของตวัสนาม ราคาทีน่่าสนใจ ทําเล

ทีต่ัง้ การสง่เสรมิทางการตลาด และโปรโมชัน่อื่นๆ ซึง่ใชเ้ป็นกลยุทธใ์นการตลาดของแต่ละสนามเพื่อดงึดูดผูเ้ล่นบบีกีนั

ใหม้าใชบ้รกิารสนามบบีกีนั ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเรื่องปจัจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสนาม

บบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล เพื่อใหท้ราบถงึปจัจยัสาํคญัดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้น

ประชากรศาสตรแ์ละสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร จะมผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชส้นามบบีกีนัอย่างไรบา้ง เหตุผล

ทีผู่ว้จิยัเลอืกเกบ็แบบสอบถามในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล เน่ืองจากพืน้ทีด่งักล่าวเป็นจงัหวดัทีม่ขีนาดใหญ่ 

มปีระชากรอาศยัอยู่เป็นจาํนวนมาก และเป็นพืน้ทีใ่นเขตทีม่ปีระชากรมกีาํลงัซือ้สงู  

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศึกษาข้อมูลด้านลกัษณะส่วนบุคคล  ได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้เฉลี่ย           

ต่อเดอืน ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูเ้ล่นบบีกีนัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 2. เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ทีม่ผีล

ต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูเ้ล่นบบีกีนัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 3. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูเ้ล่นบบีกีนัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 1. ตวัแปรอสิระ (Independence Variables) ไดแ้ก่ 

   1.1 ขอ้มลูสว่นบุคคล 

    1.1.1อายุ 

     1.1.1.1  15-24 ปี 

     1.1.1.2  25-34 ปี 

     1.1.1.3  35-44 ปี 

     1.1.1.4  45ปีขึน้ไป 

    1.1.2  ระดบัการศกึษา 

     1.1.2.1  ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

     1.1.2.2  ปรญิญาตร ี

     1.1.2.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี

    1.1.3อาชพี 

     1.1.3.1   นกัเรยีน / นกัศกึษา 

     1.1.3.2   พนกังานบรษิทัเอกชน 

     1.1.3.3   ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

     1.1.3.4   เจา้ของกจิการ / ธุรกจิสว่นตวั 

     1.1.3.5   อื่นๆ(โปรดระบ.ุ.............................) 

    1.1.4  สถานภาพสมรส 

     1.1.4.1   โสด 

     1.1.4.2   สมรส 

     1.1.4.3   หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 

    1.1.5  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

     1.1.5.1 10,001-20,000 บาท 

     1.1.5.2   20,001-30,000 บาท 

     1.1.5.3   30,001-40,000 บาท 

     1.1.5.4   มากกว่า 40,000 บาท 

   1.2สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 

    1.2.1   ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

    1.2.2   ดา้นราคา 

    1.2.3   ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

    1.2.4   ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

    1.2.5   ดา้นบุคคล 

    1.2.6   ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

    1.2.7   ดา้นกระบวนการ 

  2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 

   2.1 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูเ้ล่นบบีกีนัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
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สมมติฐานการวิจยั 

 1. ลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมผีลต่อ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูเ้ล่นบบีกีนัในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 2. ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารในดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทางกายภาย และด้านกระบวนการมผีลต่อพฤติกรรมการใช้

บรกิารของผูเ้ล่นบบีกีนัในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2539 : 3) กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ พฤตกิรรมซึง่บุคคลทาํการคน้หา การซือ้ 

การใช ้การประเมนิผล และการใชจ้่ายในผลติภณัฑแ์ละบรกิาร โดยคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้ 

 Loudon และคณะ (ฉัตยาพร เสมอใจ. 2546 : 10; อา้งองิจาก Loudon. 1993) พฤตกิรรมผูบ้รโิภคหมายถงึ 

กระบวนการตัดสนิใจและกิจกรรมทางกายภาพที่บุคคลกระทํา เมื่อเขาทําการประเมิน (Evaluating) แสวงหาและ

ครอบครอง (Acquiring) การใช ้(Using) หรอืบรโิภค(Consuming) สนิคา้และบรกิาร (Goods and Services) 

 Shiffmanและคณะ (ฉตัยาพร เสมอใจ. 2546 : 10; อา้งองิจาก Shiffman. 1997) พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ 

พฤตกิรรมของบุคคลในการคน้หา (Searching) การซือ้ (Purchasing) การใช ้(Using) การประเมนิ (Evaluating) และ

การดาํเนินการ (Disposing) เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิาร โดยคาดหวงัว่าสิง่เหล่านัน้จะสามารถตอบสนองความต้องการ

ของตนได ้

 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 วเิชยีร วงศณิ์ชชากุล และคณะ (2553 : 13-18) สว่นประสมทางการตลาด ถอืเป็นหวัใจสาํคญัของการบรหิาร

การตลาด กิจการจะประสบความสําเร็จได้ ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงความสมัพันธ์ที่เหมาะสมของส่วนประสมทาง

การตลาดเหล่าน้ี โดยประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีส่าํคญั ไดแ้ก่ 

Product (ผลิตภัณฑ์) เป็นสิ่งที่เสนอขายเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย                

โดยผลติภณัฑอ์าจจะมตีวัตน สามารถมองเหน็หรอืจบัตอ้งได ้เช่น สนิคา้หรอือาจจะไม่มตีวัตน เช่น บรกิาร ความคดิ 

เป็นตน้  

Price (ราคา) เป็นสิ่งที่กําหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของเงินตรา หรือเป็นมูลค่าที่ยอมรบัในการ

แลกเปลีย่นผลติภณัฑท์ีนํ่าเสนอ ซึง่การกาํหนดราคาขึน้อยู่กบัปจัจยัสาํคญัหลายประการ  

Place or Distribution (การจดัจาํหน่าย) เป็นกระบวนการในการเคลื่อนยา้ยผลติภณัฑจ์ากผูผ้ลติไปสูผู่บ้รโิภค

หรอืตลาดเป้าหมาย ซึ่งมกีจิกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งในการจดัจําหน่ายหรอืการกระจายสนิค้า ได้แก่ การขนส่ง การ

คลงัสนิคา้ การเกบ็รกัษาสนิคา้ การบรหิารสนิคา้คงเหลอื เป็นตน้  

Promotion (การส่งเสรมิการตลาด) เป็นการติดต่อสื่อสารทางการตลาดระหว่างผู้ขายกบัผู้ซื้อหรอืลูกค้า

กลุ่มเป้าหมาย โดยมีวตัถุประสงค์ที่สําคญัเพื่อแจ้งข่าวสารหรือชกัจูงใจให้เกดิความต้องการในผลิตภัณฑ์และการ

ตดัสนิใจซือ้  

People (พนักงานผู้ใช้บรกิาร) จะประกอบด้วยบุคคลทัง้หมดในองค์การที่ให้บรกิารนัน้ ซึ่งนับรวมตัง้แต่

เจ้าของกิจการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกระดบั ซึ่งบุคคลดงักล่าวทัง้หมดมีส่วนสําคญัอย่างมากต่องานบรกิารของ

องคก์าร  

Process (กระบวนการใหบ้รกิาร) เป็นอกีสว่นหน่ึงของสว่นประสมทางการตลาดทีม่คีวามสาํคญัมาก และต้อง

อาศยัพนักงานที่มีประสทิธิภาพ หรือเครื่องมือที่ทนัสมยัในการทําให้เกดิกระบวนการที่สามารถส่งมอบบริการที่มี

คุณภาพได ้โดยในแต่ละขัน้ตอนจะตอ้งประสานงานเชื่อมโยงกนัเป็นอย่างด ี 
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Physical Evidence (ดชันีชีคุ้ณภาพการบรกิาร) หมายถงึ สิง่แวดลอ้มทางกายภาพต่างๆ ขององคก์ารทีจ่ะ

ชีใ้หเ้หน็ถงึคุณภาพของการใหบ้รกิาร หรอืเป็นสิง่ที่ลูกคา้ใชเ้ป็นเครื่องหมายแทนคุณภาพการให้บรกิารขององคก์าร 

ไดแ้ก่ อาคาร เครื่องมอื การตกแต่งสถานที ่หอ้งน้ํา เป็นตน้  

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรผูเ้ล่นบบีกีนัทีใ่ชบ้รกิารสนามบบีกีนัทีแ่น่นอน จงึไดใ้ชก้ารคํานวณโดยการ

ใชส้ตูรทีไ่ม่ทราบค่าสดัสว่นประชากร (p) (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา.2545: 25-26) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ประมาณ 95% โดย

มคีวามคลาดเคลื่อนในการสุม่ตวัอย่างรอ้ยละ 5 ไดจ้าํนวนตวัอย่างเท่ากบั 385 ตวัอย่าง และเพิม่กลุ่มตวัอย่างประมาณ 

4 % เท่ากบัจาํนวน 15 ตวัอย่าง รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 

กลุ่มตวัอย่าง ทีไ่ดจ้ากการสุม่ตวัอย่างมขี ัน้ตอนดงัน้ี 

 ขัน้ตอนท่ี 1 ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นผูเ้ล่นบบีกีนัทีใ่ชบ้รกิารสนามบบีี

กนัขนาดใหญ่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากผูเ้ล่นในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีเ่ลอืกไวท้ัง้หมด 10 สนาม 

ขัน้ตอนท่ี 2 ใช้วธิสีุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) เพื่อใหไ้ด้จํานวนตวัอย่างทีต่้องการในแต่ละ

สนามจากขัน้ตอนแรกในสดัส่วนที่ต้องการจากทัง้หมด 10 สนาม โดยแบ่งออกเป็นสนามละ 40 คน จะไดจ้ํานวน

ตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง 

 

ผลการวิจยั 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปจัจัยมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสนามบีบีกันของผู้เ ล่นบีบีกันในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 

 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี สถานภาพ

สมรส และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มชี่วงอายุ 25 - 34 ปี จํานวน 274 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.5 รองลงมาคอื

อายุ 35 ปีขึน้ไป จํานวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.0 และช่วงอายุ 15 - 24 ปี จํานวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.5 

ตามลาํดบั 

 ระดบัการศกึษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจํานวน 338 คน ร้อยละ 84.5 

รองลงมาคอืตํ่ากว่าปรญิญาตร ีจาํนวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.0 และสงูกว่าปรญิญาตร ีจาํนวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

7.5 ตามลาํดบั 

 อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 263 คน ร้อยละ 65.8 

รองลงมาคอืเป็นเจา้ของกจิการ/ธุรกจิส่วนตวัจํานวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.3 เป็นขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ 

จาํนวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.5 และเป็นนกัเรยีน/นกัศกึษาและอื่นๆ จาํนวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.5 ตามลาํดบั 

 สถานภาพสมรส ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด จํานวน 251 คน รอ้ยละ 62.8 และสมรสและ

หมา้ย/อย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จาํนวน 149 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.3 ตามลาํดบั 

 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 203 

คน รอ้ยละ 50.8 รองลงมาคอืมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป จํานวน 119 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.8 และมี

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาทจาํนวน 78 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.5 ตามลาํดบั 
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ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลด้านความคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของผู้ตอบ

แบบสอบถามในการเลือกใช้บริการสนามบีบีกนัของผู้เล่นบีบีกนัได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจดัจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ 

สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจสนามบบีกีนัแบบ CQB มาก

ทีส่ดุจาํนวน 177 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.3 รองลงมาคอืสนใจสนามบบีกีนัแบบบงัเกอร ์จํานวน 123 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

30.8 และสนใจสนามบบีกีนัแบบป่าและสนามแบบบอลลูนจํานวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.0 ตามลําดบัสิง่อํานวย

ความสะดวกหรอืบรกิารอื่นๆทีผู่ใ้ชบ้รกิารคดิว่าควรมมีากทีส่ดุคอื รา้นขายอาหารและเครื่องดื่มจาํนวน 301 คน คดิเป็น

ร้อยละ 75.3 รองลงมาคือ บริการเสริมอื่นๆ เช่น ร้านขายอุปกรณ์บบีีกนั อินเตอร์เน็ต จํานวน 43 คน คิดเป็น            

รอ้ยละ 10.8 อฒัจรรยส์าํหรบันัง่ชมและบรกิารลอ็กเกอรเ์กบ็ของ จํานวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.8 และหอ้งอาบน้ํา

หรอืหอ้งแต่งตวั จาํนวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.3 ตามลาํดบั 

 ด้านราคา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คํานึงถึงด้านราคาค่าเช่าของสนามมีความเหมาะสมเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัคุณภาพของสนามมากทีส่ดุ จาํนวน 301 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.3 รองลงมาคอืคาํนึงถงึดา้นราคาค่าเช่า

ของสนามไม่สงูหรอืตํ่าเกนิไปเมื่อเปรยีบเทยีบกบัรายไดข้องผูเ้ล่น จาํนวน 99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.3 ตามลาํดบั 

 ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ช่องทางในการรบัรูข้่าวสารต่างๆ ทาง

อนิเตอรม์ากทีส่ดุ จาํนวน 396 คน คดิเป็นรอ้ยละ 99.0 รองลงมาคอืใชช้่องทางในการรบัรูข้่าวสารต่างๆ ทางโทรศพัท ์

จาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.0 ตามลาํดบัใชห้ลกัในการเลอืกใชส้นามบบีกีนัโดยคํานึงถงึประเภทของสนามเป็นแบบ

ทีต่อ้งการมากทีส่ดุจาํนวน 230 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.5 รองลงมาคอืความสะดวกในการเดนิทาง จํานวน 120 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 30.0 ทาํเลทีต่ัง้ของสนามบบีกีนั จาํนวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.3 และมสีถานทีจ่อดรถเพยีงพอและราคา

ค่าเช่ามคีวามเหมาะสม จาํนวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.3 ตามลาํดบั 

 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใหค้วามสนใจการจดักจิกรรมนอกสถานทีห่รอื

ต่างจงัหวดัมากทีส่ดุจาํนวน 242 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.5 รองลงมาคอืสมคัรสมาชกิและไดร้บัส่วนลดพเิศษ จํานวน 83 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.8 และคูปองส่วนลดอาหาร/เครื่องดื่มและมกีารโฆษณาประชาสมัพนัธห์ลากหลายช่องทาง เช่น 

เวบ็บอรด์ เฟสบุ๊ค นิตยสาร จาํนวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.8 ตามลาํดบั 

 ดา้นบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัพนกังานใชถ้อ้ยคาํทีส่ภุาพไพเราะและใส่ใจ

ในการบรกิารมากที่สุด จํานวน 189 คน คดิเป็นร้อยละ 47.3 รองลงมาคอืพนักงานมคีวามรู้และให้คําแนะนําได้ด ี

จํานวน 174 คน คดิเป็นร้อยละ 43.5 และจํานวนของพนักงานทีใ่ห้บรกิารมเีพยีงพอต่อผู้เล่นและตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ จาํนวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.3 ตามลาํดบั 

 ด้านลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัเรื่องของการตกแต่งตัว

สนามบบีกีนัมากทีส่ดุ จาํนวน 279 คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.8 รองลงมาคอืระบบการรกัษาความปลอดภยั จํานวน 69 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 17.3 และรปูแบบการใหบ้รกิารและความสะอาดของสนามบบีกีนั จาํนวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.0 

 ดา้นกระบวนการพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัดา้นมกีารตดิตามผลเพื่อแสดงถงึความ

เอาใจใสต่่อลูกคา้มากทีสุ่ด จํานวน 259 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.8 รองลงมาคอืการใหบ้รกิารทีถู่กต้องรวดเรว็และความ

สะดวกในการชาํระเงนิ จาํนวน 141 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.3 ตามลาํดบั 

สว่นที ่3การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูต้อบแบบสอบถามในการเลอืกใชบ้รกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีี

กนั สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 ความถี่ในการเช่าใชบ้รกิารสนามบบีกีนัต่อเดอืน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามถี่ในการเช่าใช้

บรกิารสนามบบีกีนั  2 ครัง้ต่อเดอืน จํานวน 182 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.5 รองลงมาคอืมคีวามถี่ในการเช่าใชบ้รกิาร

สนามบบีกีนั 1 ครัง้ต่อเดอืน จาํนวน 139 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.8 มคีวามถี่ในการเช่าใชบ้รกิารสนามบบีกีนั 3 ครัง้ต่อ
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เดอืน จํานวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.0 และมคีวามถี่ในการเช่าใชบ้รกิารสนามบบีกีนั 4 ครัง้ขึน้ไป จํานวน 35 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 8.8 ตามลาํดบั 

 วนัที่มาใช้บรกิารสนามบบีกีนัเป็นประจํา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใชบ้รกิารสนามบบีกีนัวนั

เสาร ์– อาทติย ์เป็นประจาํมากทีส่ดุ จาํนวน 377 คน คดิเป็นรอ้ยละ 94.3 รองลงมาคอืวนัจนัทร ์– ศุกร ์จํานวน 19 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 4.8 และวนัหยุดตามเทศกาล เช่น วนัฉัตรมงคลวนัวสิาขบูชา เป็นต้น จํานวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.0 

ตามลาํดบั 

 ระยะเวลาในการเขา้ใชบ้รกิารในแต่ละรอบ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใชเ้วลา 2 ชัว่โมงขึน้ไปในการ

เขา้ใชบ้รกิารในแต่ละรอบมากทีส่ดุ จํานวน 269 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.3 รองลงมาคอืใชเ้วลา 1 - 2 ชัว่โมง ในการเขา้

ใชบ้รกิารในแต่ละรอบ จาํนวน 130 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.5 และใชเ้วลาน้อยกว่า 1 ชัว่โมงในการเขา้ใชบ้รกิารในแต่ละ

รอบ จาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.3 ตามลาํดบั 

 การคน้คว้าขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการเลอืกใช้บรกิารสนามบบีกีนัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ค้นคว้าขอ้มูลเพื่อใช้ประกอบการตดัสนิใจในการเลอืกใช้บรกิารสนามบบีกีนัจากเวบ็ไซด์มากที่สุด จํานวน  

248 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.0 รองลงมาคอืจากเวบ็ไซตห์รอืจากคาํบอกเล่าของบุคคลทีเ่คยมปีระสบการณ์การใชม้าก่อน 

จาํนวน 110 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.5 และจากประสบการณ์ของตนเองจาํนวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.5 ตามลาํดบั 

 เหตุผลที่สําคญัมากที่สุดในการมาใช้บริการสนามบบีกีนัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใช้บริการ

สนามบบีกีนัเพื่อไดพ้บปะเพื่อนฝงูเป็นเหตุผลทีส่าํคญัมากทีสุ่ด จํานวน 224 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.0 รองลงมาคอืเพื่อ

ความสนุกสนาน จํานวน 128 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.0 เพื่อการออกกําลงักายจํานวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.5 และ

เพื่อการแขง่ขนัจาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.5 ตามลาํดบั  

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี สถานภาพสมรส และรายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน ของผูใ้ชบ้รกิาร มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 สมมตฐิานขอ้ที ่1.1 ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า อายุ มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสนามบบีกีนั

ของผูเ้ล่นบบีกีนั ดา้นวนัทีม่าใชบ้รกิารสนามบบีกีนัเป็นประจาํ ดา้นการคน้ควา้ขอ้มลูเพื่อตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิาร

สนามบบีกีนัดา้นเหตุผลทีส่าํคญัในการใชบ้รกิารสนามบบีกีนัจงึสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมตฐิานขอ้ที ่1.2 ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า ระดบัการศกึษามผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

สนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัดา้นวนัทีม่าใชบ้รกิารสนามบบีกีนัเป็นประจาํจงึสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมตฐิานขอ้ที ่1.3 ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า อาชพีมผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสนามบบีกีนั

ของผูเ้ล่นบบีกีนัดา้นวนัทีม่าใชบ้รกิารสนามบบีกีนัเป็นประจําดา้นการคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิาร

สนามบบีกีนัจงึสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมตฐิานขอ้ที ่1.4 ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า สถานภาพสมรสมผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

สนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัดา้นเหตุผลทีส่าํคญัในการใชบ้รกิารสนามบบีกีนัจงึสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมตฐิานขอ้ที ่1.5 ที่ระดบันัยสําคญัทางสถิต ิ0.05 พบว่า รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน มผีลต่อพฤติกรรมการใช้

บรกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัดา้นวนัทีม่าใชบ้รกิารสนามบบีกีนัเป็นประจาํ ดา้นการคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อตดัสนิใจใน

การเลอืกใชบ้รกิารสนามบบีกีนัดา้นเหตุผลทีส่าํคญัในการใชบ้รกิารสนามบบีกีนัจงึสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 2 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้านผลติภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจดัจําหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มผีล

ต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 สมมตฐิานขอ้ที ่2.1 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารมผีลต่อพฤตกิรรมการใช้

บรกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัในเรื่องต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
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  สมมติฐานข้อที่ 2.1.1 ระดบันัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประเภทของสนามบีบีกนัมีผลต่อ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนั ดา้นการคน้ควา้ขอ้มลูเพื่อตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิารสนามบบีี

กนั ดา้นเหตุผลทีส่าํคญัในการใชบ้รกิารสนามบบีกีนั จงึสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  สมมตฐิานขอ้ที ่2.1.2 ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า สิง่อํานวยความสะดวก/บรกิารอื่นๆมผีล

ต่อพฤติกรรมการใช้บริการสนามบบีีกนัของผู้เล่นบีบกีนัด้านความถี่ในการเช่าใช้บริการสนามบบีีกนัต่อเดือนด้าน

ระยะเวลาในการใชบ้รกิารในแต่ละรอบจงึสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมตฐิานขอ้ที ่2.2 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคา มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสนามบี

บกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัในเรื่องต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

  สมมตฐิานขอ้ที ่2.2.1 ระดบันัยสําคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า ราคามผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

สนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัดา้นวนัทีม่าใชบ้รกิารสนามบบีกีนัเป็นประจาํดา้นเหตุผลทีส่าํคญัในการใชบ้รกิารสนามบบีี

กนัจงึสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานขอ้ที่ 2.3 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย มผีลต่อพฤติกรรม

การใชบ้รกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัในเรื่องต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

  สมมติฐานขอ้ที่ 2.3.1 ระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า ช่องทางในการรบัรู้ข่าวสารมผีลต่อ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัดา้นการคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิารสนามบบีี

กนัดา้นเหตุผลทีส่าํคญัในการใชบ้รกิารสนามบบีกีนัจงึสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  สมมติฐานขอ้ที่ 2.3.2 ระดบันัยสาํคญัทางสถติิ 0.05 พบว่า หลกัการเลอืกใชส้นามบบีกีนัมผีลต่อ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัดา้นความถี่ในการเช่าใชบ้รกิารสนามบบีกีนัต่อเดอืนจงึสอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมตฐิานขอ้ที ่2.4 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการ

ใชบ้รกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัในเรื่องต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

  สมมตฐิานขอ้ที ่2.4.1 ระดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า ลกัษณะการส่งเสรมิการตลาดมผีลต่อ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัดา้นวนัทีม่าใชบ้รกิารสนามบบีกีนัเป็นประจําดา้นระยะเวลาในการ

ใชบ้รกิารในแต่ละรอบดา้นการคน้ควา้ขอ้มลูเพื่อตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิารสนามบบีกีนัดา้นเหตุผลทีส่าํคญัในการใช้

บรกิารสนามบบีกีนัจงึสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมตฐิานขอ้ที ่2.5 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นบุคคล มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสนาม 

บบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัในเรื่องต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

  สมมตฐิานขอ้ที ่2.5.1 ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า ลกัษณะของพนักงานหรอืผูดู้แลมผีลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการสนามบีบีกันของผู้เล่นบีบีกันด้านความถี่ในการเช่าใช้บริการสนามบีบีกันต่อเดือนด้าน

ระยะเวลาในการใชบ้รกิารในแต่ละรอบจงึสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมตฐิานขอ้ที ่2.6 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพ มผีลต่อพฤตกิรรมการ

ใชบ้รกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัในเรื่องต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

  สมมตฐิานขอ้ที ่2.6.1 ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า ลกัษณะทางกายภาพมผีลต่อพฤตกิรรม

การใช้บริการสนามบีบีกันของผู้เล่นบีบีกนัด้านระยะเวลาในการใช้บริการในแต่ละรอบด้านการค้นคว้าข้อมูลเพื่อ

ตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิารสนามบบีกีนัจงึสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมตฐิานขอ้ที ่2.7 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการมผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

สนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัในเรื่องต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
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  สมมตฐิานขอ้ที ่2.7.1 ระดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า กระบวนการมผีลต่อพฤตกิรรมการใช้

บรกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัดา้นการคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิารสนามบบีกีนัจงึสอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สรุปผลและอภปิรายผล 

 ผลจากการศึกษาค้นคว้า ปจัจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสนามบีบีกนัของผู้เล่นบีบีกนัในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล สามารถอภปิรายผล ไดด้งัน้ี 

1. ลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี สถานภาพสมรส และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน ของ

ผูใ้ชบ้รกิาร มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนั 

 1.1 ดา้นอายุของผูใ้ชบ้รกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัมผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูเ้ล่นบบีกีนัดา้น

วนัทีม่าใชบ้รกิารสนามบบีกีนัเป็นประจาํ ดา้นการคน้ควา้ขอ้มลูเพื่อตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิารสนามบบีกีนัและดา้น

เหตุผลทีส่าํคญัในการใชบ้รกิารสนามบบีกีนัจากผลการวจิยั พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัส่วนใหญ่มี

ช่วงอายุอยู่ในระหว่าง 25 – 34 ปี ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธติยิา วงษ์มณฑา (2547 : บทคดัย่อ) ปจัจยัทาง

การตลาด สังคมและการจูงใจ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเล่นกีฬากอล์ฟของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มอีายุอยู่ในระหว่าง 26 – 35 ปี 

1.2 ด้านระดบัการศกึษาของผูใ้ช้บรกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัมผีลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารของ           

ผูเ้ล่นบบีกีนั ดา้นวนัที่มาใช้บรกิารสนามบบีกีนัเป็นประจํา จากผลการวจิยั พบว่า ผู้ใชบ้รกิารสนามบบีกีนัของผู้เล่น           

บีบีกนัส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ วรรณนิภา เกตุสมใจ (2546 :

บทคดัย่อ) ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิารสนามฝึกซอ้มกอลฟ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่จบการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ี 

1.3 ดา้นอาชพีของผูใ้ชบ้รกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัมผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูเ้ล่นบบีกีนั 

ดา้นวนัทีม่าใชบ้รกิารสนามบบีกีนัเป็นประจาํ และดา้นการคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิารสนามบบีกีนั 

จากผลการวจิยัพบว่า ผูใ้ช้บรกิารสนามบบีกีนัของผู้เล่นบบีกีนัส่วนใหญ่เป็นพนักงานบรษิัทเอกชน ซึ่งสอดคล้องกบั

งานวจิยัของ วรรณนิภา เกตุสมใจ (2546 : บทคดัย่อ) ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิาร

สนามฝึกซอ้มกอลฟ์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นพนกังานบรษิทัเอกชน 

 1.4 ดา้นสถานภาพสมรสของผูใ้ชบ้รกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัมผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผู้

เล่นบบีกีนั ดา้นเหตุผลทีส่าํคญัในการใชบ้รกิารสนามบบีกีนัจากผลการวจิยั พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีี

กนัสว่นใหญ่มสีถานภาพโสดซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นบบงกช นฤชาญภทัรฐั (2554 :บทคดัย่อ) ศกึษาปจัจยัทีม่ ี

ผลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารสนามฟุตบอลให้เช่าของผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี

สถานภาพโสด 

 1.5 ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของผูใ้ชบ้รกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัมผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของ

ผูเ้ล่นบบีกีนั ด้านวนัที่มาใช้บรกิารสนามบบีกีนัเป็นประจํา ด้านการค้นคว้าขอ้มูลเพื่อตดัสนิใจในการเลอืกใช้บรกิาร

สนามบบีกีนั และดา้นเหตุผลทีส่าํคญัในการใชบ้รกิารสนามบบีกีนั จากผลการวจิยั พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารสนามบบีกีนัของ 

ผู้เล่นบีบีกนัส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ นบบงกช                  

นฤชาญภทัรฐั (2554 : บทคดัย่อ) ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสนามฟุตบอลใหเ้ช่าของผูใ้ชบ้รกิารใน

กรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาทต่อเดอืน 

 2. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มผีลต่อพฤตกิรรมการ

ใชบ้รกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนั 
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 ผลจากการวจิยั พบว่า ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ของผูใ้ชบ้รกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัใน

พืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลมดีงัน้ี 

 2.1 ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารของผูใ้ชบ้รกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัความคดิเหน็เกีย่วกบัความสนใจ

ของประเภทสนามบบีกีนั มผีลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารของผูเ้ล่นบบีกีนั ดา้นการคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อตดัสนิใจในการ

เลอืกใชบ้รกิารสนามบบีกีนั และดา้นเหตุผลทีส่าํคญัในการใชบ้รกิารสนามบบีกีนัจากผลการวจิยัพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารส่วน

ใหญ่ใหค้วามสนใจสนามบบีกีนัแบบ CQB  

 ความคดิเหน็ในเรื่องของสิง่อาํนวยความสะดวกหรอืบรกิารอื่นๆ มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูเ้ล่นบบีี

กนั ด้านความถี่ในการเช่าใช้บริการสนามบีบีกันต่อเดือน และด้านระยะเวลาในการใช้บริการในแต่ละรอบ จาก

ผลการวจิยัพบว่า ผู้ใช้บรกิารส่วนใหญ่คดิว่าควรมรี้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดพฤติกรรม

ผูบ้รโิภคของ Shiffman และคณะ (ฉัตยาพร เสมอใจ. 2546 : 10; อา้งองิจาก Shiffman. 1997) กล่าวว่า พฤตกิรรม

ผูบ้รโิภค หมายถงึ พฤติกรรมของบุคคลในการค้นหา การซือ้ การใช ้การประเมนิ และการดําเนินการ เกีย่วกบัสนิค้า

และบรกิาร โดยคาดหวงัว่าสิง่เหล่านัน้จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนได ้

 2.2 ดา้นราคาของผูใ้ชบ้รกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนั ราคา มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูเ้ล่นบบีี

กนั ดา้นวนัทีม่าใชบ้รกิารสนามบบีกีนัเป็นประจํา และดา้นเหตุผลทีส่าํคญัในการใชบ้รกิารสนามบบีกีนัจากผลการวจิยั

พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่คาํนึงถงึดา้นราคาค่าเช่าของสนามมคีวามเหมาะสมเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคุณภาพของสนาม 

ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ นบบงกช นฤชาญภทัรฐั (2554 : บทคดัย่อ) ศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้

บรกิารสนามฟุตบอลใหเ้ช่าของผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่คาํนึงถงึราคาค่าเช่า

ของสนามทีม่คีวามเหมาะสมเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคุณภาพของสนาม 

 2.3 ดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายของผู้ใช้บรกิารสนามบบีกีนัของผู้เล่นบบีกีนัความคดิเหน็ในเรื่องของช่อง

ทางการรบัรูข้่าวสารต่างๆ มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูเ้ล่นบบีกีนั ดา้นการคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อตดัสนิใจในการ

เลอืกใชบ้รกิารสนามบบีกีนั และดา้นเหตุผลทีส่าํคญัในการใชบ้รกิารสนามบบีกีนัจากผลการวจิยัพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารส่วน

ใหญ่ใชช้่องทางในการรบัรูข้า่วสารต่างๆทางอนิเตอรเ์น็ต 

 ความคดิเหน็เกีย่วกบัหลกัในการเลอืกใชส้นามบบีกีนั มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูเ้ล่นบบีกีนั ดา้น

ความถีใ่นการเช่าใชบ้รกิารสนามบบีกีนัต่อเดอืน จากผลการวจิยัพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่คํานึงถงึประเภทของสนาม

เป็นแบบที่ต้องการซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธติิยา วงษ์มณฑา (2547) ได้ทําการวจิยัเรื่อง ปจัจยัทางการตลาด 

สงัคม และการจูงใจทีม่อีทิธพิลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจเลอืกเล่นกฬีาของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามสาํคญัดา้นสนามและสว่นประกอบต่างๆ ในสนามกอลฟ์ และยงัสนใจในการใหบ้รกิารของพนักงาน

รวมอยู่ดว้ย   

 2.4 ดา้นการสง่เสรมิการตลาดของผูใ้ชบ้รกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัลกัษณะการสง่เสรมิการตลาด มผีล

ต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้เล่นบบีีกนั ด้านวนัที่มาใช้บรกิารสนามบบีกีนัเป็นประจํา ด้านระยะเวลาในการใช้

บรกิารในแต่ละรอบ ดา้นการคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิารสนามบบีกีนั และด้านเหตุผลทีส่าํคญัใน

การใช้บรกิารสนามบบีกีนั จากผลการวจิยัพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจการจดักจิกรรมนอกสถานที่หรอื

ต่างจงัหวดั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิทฤษฎสีว่นประสมทางการตลาดบรกิารของ วเิชยีร วงศณิ์ชชากุล และคณะ (2553 : 

13) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด ถือเป็นหวัใจสําคญัของการบรหิารการตลาด การดําเนินงานของกิจการจะ

ประสบความสาํเรจ็ไดข้ึน้อยู่กบัการปรบัปรุงความสมัพนัธข์องสว่นประสมทางการตลาดเหล่าน้ี เพื่อทาํใหก้จิการอยู่รอด

ได ้และเพื่อทาํใหลู้กคา้กลุ่มเป้าหมายพอใจและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชัรวีรรณ เชยีงทอง (2552) ไดท้ําการวจิยั

เรื่อง สว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อแนวโน้มการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิของผูใ้ชบ้รกิารสถานออกกําลงักายฟิตเนส

เวลิล ์พบว่า ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อความคดิเหน็ดา้นการส่งเสรมิการตลาด

ของสถานออกกาํลงักายฟิตเนสเวลิล ์เรื่องการจดักจิกรรมการสง่เสรมิการขายนอกสถานทีข่องฟิตเนสเวลิล ์
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 2.5 ด้านบุคคลของผู้ใช้บริการสนามบีบีกนัของผู้เล่นบีบีกนั ลักษณะของพนักงานหรือผู้ดูแล มีผลต่อ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูเ้ล่นบบีกีนั ดา้นความถีใ่นการเช่าใชบ้รกิารสนามบบีกีนัต่อเดอืนและดา้นระยะเวลาในการ

ใชบ้รกิารในแต่ละรอบ จากผลการวจิยัพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัพนักงานใชถ้้อยคําทีสุ่ภาพไพเราะ

และใสใ่จในการบรกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรรณนิภา เกตุสมใจ (2546 : บทคดัย่อ) ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิล

ต่อพฤติกรรมผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิารสนามฝึกซอ้มกอล์ฟในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การบรกิารที่ต้องการมาก

ทีส่ดุคอืการบรกิารทีด่ทีีส่ดุของพนกังาน 

 2.6 ดา้นลกัษณะทางกายภาพของผูใ้ช้บรกิารสนามบบีกีนัของผู้เล่นบบีกีนั ลกัษณะทางกายภาพ มผีลต่อ

พฤติกรรมการใช้บรกิารของผู้เล่นบบีกีนั ด้านระยะเวลาในการใช้บรกิารในแต่ละรอบและด้านการค้นคว้าขอ้มูลเพื่อ

ตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิารสนามบบีกีนั จากผลการวจิยัพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัเรื่องของการตก

แต่งตวัสนามบบีกีนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นบบงกช นฤชาญภทัรฐั (2554 : บทคดัย่อ) ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารสนามฟุตบอลใหเ้ช่าของผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

ให้ความสาํคญัในการเลอืกใชบ้รกิารสนามฟุตบอลให้เช่ากบัคุณภาพของสนาม และสอดคลอ้งกบัแนวคดิทฤษฎดี้าน

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2539: 3) กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ พฤตกิรรมซึง่บุคคลทําการ

คน้หา การซือ้ การใช ้การประเมนิผล และการใชจ้่ายในผลติภณัฑ์และบรกิาร โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการ

ของเขาได ้ 

 2.7 ด้านกระบวนการของผู้ใช้บรกิารสนามบบีกีนัของผู้เล่นบบีกีนั กระบวนการ มผีลต่อพฤติกรรมการใช้

บรกิารของผูเ้ล่นบบีกีนั ดา้นการค้นควา้ขอ้มูลเพื่อตดัสนิใจในการเลอืกใช้บรกิารสนามบบีกีนั จากผลการวจิยัพบว่า 

ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัในดา้นการตดิตามผลเพื่อแสดงถงึความเอาใจใส่ต่อลูกคา้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ

ทฤษฎสีว่นประสมทางการตลาดบรกิารของ วเิชยีร วงศณิ์ชชากุล และคณะ (2553: 17) กล่าวว่า กระบวนการใหบ้รกิาร

นับเป็นอกีส่วนหน่ึงของส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสาํคญัมาก และต้องอาศยัพนักงานทีม่ปีระสทิธภิาพ หรอื

เครื่องมือที่ทันสมัยในการทําให้เกิดกระบวนการที่สามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพได้ เน่ืองจากการให้บริการ

โดยทัว่ไปมกัจะประกอบด้วยหลายขัน้ตอน ได้แก่ การต้อนรบั การตอบขอ้ซกัถามหรอืการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น         

การใหบ้รกิารตามความตอ้งการ การชาํระเงนิ เป็นตน้  

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 3.1 พฤตกิรรมดา้นความถี่ในการเช่าสนามบบีกีนัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัดา้น

ความถี่ในการเช่าสนามบบีกีนัไม่มคีวามแตกต่างกนั ดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ทัง้ในด้านอายุ ระดบัการศกึษา อาชพี 

สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ พลอยไพลิน พงษ์กิตติพนัธ์ (2552 : 

บทคดัย่อ) ไดท้าํการวจิยัเรื่องกลยุทธท์างการตลาดบรกิารและค่านิยมทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารลาน

โบวล์ิง่ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ อาชพี ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรม

การใชบ้รกิารลานโบวล์ิง่ในกรุงเทพมหานครทางดา้นจาํนวนครัง้การใชบ้รกิารลานโบวล์ิง่ต่อ 3 เดอืน แตกต่างกนั  

 พฤติกรรมการใชบ้รกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัดา้นความถี่ในการเช่าสนามบบีกีนัมคีวามแตกต่างกนั

ดา้นปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ทัง้ในดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารในส่วนของสิง่อํานวยความสะดวก/บรกิาร

อื่นๆ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายในสว่นของหลกัการเลอืกใชส้นามบบีกีนัและดา้นบุคคล ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

รุจพิจน์ อนิทรส์วุรรณ (2555) ไดท้ําการวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารทีศู่นยอ์อกกําลงักายอนันต์ไลน์ ฟิตเนส  

ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัด้านช่องทางการจดัจําหน่าย และด้านบุคลากรมีความสมัพนัธ์กับ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีศ่นูยอ์อกกาํลงักายอนนัตไ์ลน์ ฟิตเนส ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิาร  

 3.2 พฤตกิรรมด้านวนัทีม่าใชบ้รกิารสนามเป็นประจําพฤตกิรรมการใช้บรกิารสนามบบีกีนัของผู้เล่นบบีกีนั

ดา้นวนัทีม่าใชบ้รกิารสนามเป็นประจาํมคีวามแตกต่างกนัดา้นลกัษณะสว่นบุคคลทัง้ในดา้นอายุ ระดบัการศกึษา อาชพี 

และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รุจพิจน์ อนิทรส์ุวรรณ (2555 :บทคดัย่อ) ได้ทําการวจิยัเรื่อง
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ปจัจยัทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารทีศ่นูยอ์อกกาํลงักายอนนัตไ์ลน์ ฟิตเนส  ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า วนัทีเ่ขา้

มาใชบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัระดบัการศกึษา อาชพี ราคา และการสง่เสรมิการตลาด 

 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัด้านวนัทีม่าใชบ้รกิารสนามเป็นประจํามคีวามแตกต่าง

กนัดา้นปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ทัง้ในดา้นราคา และดา้นการสง่เสรมิการตลาด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ รุจพิจน์ อนิทร์สุวรรณ (2555) ได้ทําการวิจยัเรื่องปจัจยัที่มผีลต่อการใช้บริการที่ศูนย์ออกกําลงักายอนันต์ไลน์         

ฟิตเนส ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าปจัจยัด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีศ่นูยอ์อกกาํลงักายอนนัตไ์ลน์ ฟิตเนส ดา้นวนัทีเ่ขา้ใชบ้รกิาร 

 3.3 พฤติกรรมด้านระยะเวลาในการใช้บริการพฤติกรรมการใช้บรกิารสนามบีบกีนัของผู้เล่นบบีีกนัดา้น

ระยะเวลาในการใช้บริการไม่มีความแตกต่างกันด้านลักษณะส่วนบุคคลทัง้ในด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

สถานภาพสมรส และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชํานาญ รูปเลก็ (2547) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง

ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมและความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารศูนยก์ฬีาโบวล์ิง่เมเจอรโ์บวล์ พบว่า อายุ ระดบั

การศกึษา และรายได ้มคีวามสมัพนัธก์บัการใชบ้รกิารเกีย่วกบัการใชบ้รกิารเป็นเวลานาน 

 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัด้านระยะเวลาในการใชบ้รกิารมคีวามแตกต่างกนัดา้น

ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ทัง้ในดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารในส่วนของสิง่อํานวยความสะดวก/บรกิารอื่นๆ

ดา้นการสง่เสรมิการตลาดดา้นบุคคล และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรรณนิภา เกตุสมใจ 

(2546) ศกึษาปจัจยัที่มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมผู้บรโิภคในการใช้บรกิารสนามฝึกซ้อมกอล์ฟในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่าความคดิเหน็ต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมผู้บรโิภคในการใช้บรกิารสนาม

ฝึกซอ้มกอลฟ์ทีเ่กีย่วกบัการมาใชบ้รกิารต่อท่านในการใชเ้วลาเฉลีย่ต่อครัง้ 

 3.4 พฤตกิรรมดา้นการคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิารสนามบบีกีนัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

สนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัด้านการคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิารสนามบบีกีนัมคีวามแตกต่างกนั

ด้านลกัษณะส่วนบุคคลทัง้ในด้านอายุอาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ นบบงกช 

นฤชาญภทัรฐั (2554: บทคดัย่อ) ไดท้ําการวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสนามฟุตบอลใหเ้ช่าของ

ผูใ้ช้บรกิารในกรุงเทพมหานคร พบว่าลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ต่อเดอืน สภาพ

สมรส ของผูใ้ชบ้รกิาร มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสนามฟุตบอลใหเ้ช่าของผูใ้ชบ้รกิาร ในเกอืบทุกพฤตกิรรม 

 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบบีกีนัดา้นการคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิาร

สนามบบีกีนัมคีวามแตกต่างกนัดา้นปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ทัง้ในดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารในส่วนของ

ประเภทของสนามบีบีกนั ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายในส่วนของช่องทางในการรบัรู้ข่าวสาร ด้านการส่งเสริม

การตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พลอยไพลนิ พงษ์กติตพินัธ ์

(2552: บทคดัย่อ) ไดท้ําการวจิยัเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดบรกิารและค่านิยมที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใช้

บริการลานโบว์ลิง่ในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย และด้าน

กระบวนการ มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่า กบัพฤติกรรมการใช้บริการลานโบว์ลิ่งในกรุงเทพมหานคร ทางด้าน

ค่าใชจ้่ายในการเล่นโบวล์ิง่แต่ละครัง้  

 3.5 พฤตกิรรมดา้นเหตุผลทีส่าํคญัในการเลอืกใชส้นามบบีกีนัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสนามบบีกีนัของผูเ้ล่นบี

บีกันด้านเหตุผลที่สําคัญในการเลือกใช้สนามบีบีกันมีความแตกต่างกันด้านลักษณะส่วนบุคคลทัง้ในด้านอายุ 

สถานภาพสมรสและดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นบบงกช นฤชาญภทัรฐั (2554) ไดท้ําการ

วจิยัเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสนามฟุตบอลใหเ้ช่าของผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานคร พบว่าในดา้น

อายุ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และด้านสถานภาพสมรส ของผู้ใช้บริการสนามฟุตบอลให้เช่าในกรุงเทพมหานคร            

มผีลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารสนามฟุตบอลให้เช่าของผู้ใช้บรกิาร ดา้นเหตุผลที่สําคญัที่สุดที่เลอืกใช้บรกิารสนาม

ฟุตบอลใหเ้ช่า 
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 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารสนามบบีกีนัของผู้เล่นบบีกีนัดา้นเหตุผลทีส่าํคญัในการเลอืกใช้สนามบบีกีนัมคีวาม

แตกต่างกนัดา้นปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ทัง้ในดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารในส่วนของประเภทของสนามบี

บกีนัดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายในส่วนของช่องทางในการรบัรูข้่าวสาร และดา้นการส่งเสรมิการตลาด ซึง่

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นบบงกช นฤชาญภทัรฐั (2554) ไดท้ําการวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่ี

ผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสนามฟุตบอลให้เช่าของผู้ใชบ้รกิารในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย และและด้านการส่งเสรมิการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสนาม

ฟุตบอลใหเ้ช่าของผูใ้ชบ้รกิาร ดา้นเหตุผลทีส่าํคญัทีส่ดุทีเ่ลอืกใชบ้รกิารสนามฟุตบอลใหเ้ช่า 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรมกีารศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างในพืน้ทีข่องต่างจงัหวดั เช่น ชลบุร ีพทัยา สตัหบี เชยีงใหม่ และกลุ่ม

ตวัอย่างในจงัหวดัอื่นๆที่มธีุรกจิเปิดสนามบบีกีนั ทัง้น้ีเพื่อที่จะได้ทราบถึงผลการวจิยัที่มขีอบเขตที่กว้างมากยิง่ขึ้น         

อกีทัง้ในเรื่องของปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีอ่าจจะมผีลต่อพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั 

 2. ควรมกีารศกึษาถงึประเภทของสนามบบีกีนัใหล้ะเอยีดอย่างเจาะจงลงไปในแต่ละประเภท เช่น สนามบบีี

กนัแบบ CQB สนามบบีกีนัแบบบงัเกอร ์สนามบบีกีนัแบบป่า และสนามบบีกีนัแบบบอลลูน ทัง้น้ีเพื่อทีจ่ะไดท้ราบถงึ

พฤตกิรรมของกลุ่มลกูคา้ในแต่ละกลุ่มทีม่คีวามชอบในประเภทของสนามบบีกีนัทีแ่ตกต่างกนั  

 3. ควรมกีารศกึษาเกี่ยวกบัรูปแบบการดําเนินชีวติของผู้ใช้บริการและปจัจยัในด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกนั 

เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีความชดัเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะนํามาพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดและ

ปรบัปรุงลกัษณะของสว่นประสมทางการตลาดบรกิารใหม้คีวามสอดคลอ้งกนั 

 4. ควรมกีารเพิม่ขอ้เสนอแนะหรอืคาํถามในลกัษณะปลายเปิด ของปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ทัง้

ในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้าน

ลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแนะนําหรอืเสนอแนะในเรื่องต่างๆ          

ได ้ทัง้น้ีกเ็พื่อทีจ่ะไดนํ้าขอ้มลูเหล่านัน้มาใชป้ระกอบในขอ้เสนอแนะของงานวจิยัในครัง้ต่อไปอกีดว้ย 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ไดด้ว้ยความอนุเคราะหจ์าก อาจารย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ ทีไ่ดส้ละเวลาใหค้ําปรกึษา 

ขอ้เสนอแนะต่างๆ และช่วยเหลอืในการตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ในงานวจิยัฉบบัน้ี จนงานวจิยั

ฉบบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงดว้ยด ีผูว้จิยัจงึขอกราบขอบพระคุณดว้ยความเคารพอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์นาฏอนงค์ นามบุดดี และอาจารย์จิตอุษา ขนัทอง ที่กรุณาให้ความ

อนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมอื รวมทัง้ทีไ่ดก้รุณามาเป็นคณะกรรมการสอบเคา้โครงและสอบ

ปากเปล่าสารนิพนธ ์โดยไดใ้หก้ารพจิารณาและคาํแนะนําซึง่เป็นประโยชน์อย่างยิง่ 

 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย            

ศรนีครนิทรวโิรฒ ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูต้ลอดจนประสบการณ์ทีด่มีปีระโยชน์แก่ผูว้จิยั 

 ผูว้จิยัขอขอบคุณ เจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่านตลอดจนผูม้ี

สว่นสาํเรจ็ต่องานวจิยัน้ีทุกท่าน 

 ผูว้จิยัขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ทีใ่หค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามในงานวจิยัฉบบัน้ี 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ บดิา มารดา ของผูว้จิยัทีใ่หก้ารสนบัสนุนและเป็นกําลงัใจผูว้จิยัมาโดยตลอด และ

เพื่อนๆ ซึง่ใหค้วามช่วยเหลอืในเรื่องต่างๆ จนผูว้จิยัมคีวามมุมานะพยายามจนประสบความสาํเรจ็ในการศกึษาครัง้น้ี 

 สุดท้ายน้ี ผู้วจิยัขอให้งานวจิยัน้ีไดเ้ป็นประโยชน์สําหรบัผู้ทีส่นใจ เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการศกึษาและใช้

ขอ้มลูจากการวจิยัเพื่อประโยชน์ยิง่ๆขึน้ไปในอนาคต 
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