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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศกึษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจและการกลับมาใชบริการซ้ำ กรณีศึกษา :กลมุ

ลูกคาสนามแบดมินตันเฮาสบางกอก (ฺBadminton house bangkok) โดยใชปจจัยการวัดความพึงพอใจ 7 ดาน ซึ่ง

ประกอบ ดวย ปจจยัดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจยัดานสถานที ่ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด ปจจัยดาน

บุคคล ปจจัยดานกระบวนการ และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ประกอบกับลักษณะทางประชากรศาสตร ทั้งดาน

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน เพ่ือเปนขอมูลในการประกอบการตดัสินใจและเปน

แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาสนามแบดมินตันและการใหบริการ ใหสามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการ

ไดอยางแทจริง โดยประชากรที่นำมาเปนกลมุตัวอยางเพ่ือทำการศกึษานั้น คือ กลุมผใูชบริการสนามแบดมินตันเฮาส

บางกอก (Badminton house bangkok) ซึ่งผวิูจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลมุตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

ตั้งแตเดือนกันยายน 2564 – ตุลาคม 2564 ดวยแบบสอบถามออนไลน ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 189 ชุด  

ในดานปจจัยลักษณะประชากรศาสตร ผลการวิจัย พบวา ดานเพศท่ีแตกตางกันสงผลตอการกลับมาใชบริการซ้ำ ซึ่ง

จากการศึกษาพบวา กลมุตัวอยางที่เปนเพศชายจะใชบริการสนามแบดมินตันบอยครั้งกวากลุมตัวอยางท่ีเปนเพศหญิง 

สวนดานอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจและ

การกลับมาใชบริการซ้ำ ไมแตกตางกันซึ่งจากการศึกษาวิจัยดังกลาวผูวิจัยคาดวา ผปูระกอบการสนามแบดมินตัน จะ

สามารถนำขอมูลทีไ่ดจากการศึกษาครั้งนี้ไปเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข และพัฒนาผลติภัณฑรวมถึงกระบวนการ

ในการเขาถึงผูบรโิภคในดานตางๆ เพ่ือปรับกลยุทธทางการตลาด ใหสามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการ

ในปจจุบันไดอยางแทจริงและสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน รวมถึงสรางผลตอบแทนใหแกธุรกิจไดอยาง

ยั่งยืน 
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บทนำ 

 ในปจจุบันผูคนตางมุงเนนไปในเรือ่งของการทำงาน จนบางครั้งอาจจะลืมเรื่องสุขภาพรางกายของตนเอง ทาง

คณะผูวิจัยไดเล็งเห็นความสำคญัของการเลนกีฬา นั้นก็คือ กีฬาแบดมินตัน ซึ่งกีฬาแบดมินตันนั้นเปนกีฬาที่เปน

ประโยชนตอรางกายในหลายๆดานของรางกายมาก เชน การเคลื่อนไหวรางกาย การตัดสินใจ สายตาที่ตองมองลูกที่

เคลื่อนอยางรวดเร็ว เปนตน การท่ีเราเลนกีฬานั้นจะทำใหรางกายของเราแข็งแรง ไมเจ็บปวยงายๆ ไมใชวาจะเปนแค

กีฬาแบดมินตันเทานั้น รวมถึงกีฬาอื่นๆอีกมากมาย กีฬาแตละชนิดแตละประเภทก็แตกตางกันไป กีฬาบางประเภทตอง

อาศัยสมาธิ บางกีฬาตองอาศัยทมีเวิรค บางกีฬาอาศัยสายตาทีต่องมองสิ่งของที่เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนกีฬา

ประเภทไหน ก็จะทำใหสุขภาพรางกายสุขภาพจิตใจของเราดีย่ิงข้ึนไป 

                แบดมินตันนับไดวาเปนกีฬาอีกหนึ่งประเภทที่ไดรบัความนิยมอยางแพรหลาย ทั้งน้ีเนื่องจากเปนกีฬาที่ใช

อุปกรณนอยชิ้น เพียงแตมไีมแบดมินตันและลูกขนไก รวมถึงผูเลนเพียง 2 คน ก็สามารถเลนไดแลว อีกทั้งยังเปนกีฬา

สบายๆ เหมาะสำหรับผูทีไ่มตองการออกกำลังกายอยางหักโหมเกินไป ดังน้ัน จึงไมนาแปลกใจเลยวาเหตุใดผคูนท่ีเลน

แบดมินตันถึงแพรหลายไปสูคนทัว่โลก จนกระทั่งไดกลายเปน กีฬาสากล ที่ทั่วโลกยอมรับ และไมนานมานี้ นัก

แบดมินตันประเทศไทย นองเมย รัชนก อินทนนท ไดสรางช่ือเสียงใหกับประเทศไทย โดยการควาแชมปแบดมินตัน

ประเภทหญิงเดยีวรายการ SCG Thailand Open ทำใหทางคณะผูวิจัยมีความสนใจยิ่งขึ้น ในเรื่องของกีฬาแบดมินตันนี้

ดวย 

 ประเทศไทยในปจจุบัน กีฬาแบดมินตันไดรับความนิยมเปนอยางย่ิง และยังเปนกีฬาท่ีไมตองหักโหมมาก แลว

การที่เราเลนกีฬานั้นจะทำใหรางกายของเราแข็งแรง สุขภาพรางกายแข็งแรง จะทำใหสุขภาพจติใจของเราดีขึ้นดวย ทาง

คณะจึงหวังวา ผทูีไ่ดอานงานวิจัยนี้แลวจะมาเลนกีฬากันเยอะๆเพ่ือที่รางกายของเราจะไดแข็งแรงและยังชวยใหเรา

หางไกลจากยาเสพติดอีกดวย 



วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการกลบัมาใชบริการสนามแบดมินตัน กรณีศึกษา : กลมุลูกคาสนามแบดมนิตันเฮาส

บางกอก (ฺBadminton house bangkok) 

 เพ่ือศึกษาความสมัพันธระหวางปจจัยดานความพึงพอใจ (7Ps) ซึ่งประกอบ ดวย ปจจยัดานผลติภัณฑ ปจจัย

ดานราคา ปจจัยดานสถานที่ ปจจยัดานการสงเสริมทางการตลาด ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานกระบวนการ และปจจัย

ดานลักษณะทางกายภาพ กับการกลับมาใชบริการซ้ำ 

 เพ่ือศึกษาความสมัพันธระหวางปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายไดตอเดือนกับการกลับมาใชบริการสนามแบดมินตัน กรณีศึกษา : กลมุลูกคาสนามแบดมินตันเฮาส

บางกอก (ฺBadminton house bangkok) 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 เพื่อทำใหผปูระกอบการสนามแบดมินตันไดทราบถึงปจจยัที่สงผลตอการกลับมาใชบริการสนามแบดมินตัน 

กรณีศึกษา : กลมุลูกคาสนามแบดมินตันเฮาสบางกอก (ฺBadminton house bangkok) และนำผลของงานวิจัยไปใชเปน

ขอมูลในการวิเคราะหประกอบการตัดสินใจในการปรบัปรุงและพัฒนากลยุทธในการแขงขันทางการตลาดเพื่อประเมิน

แนวโนมและความตองการของผูใชบริการในอนาคต 

 เพ่ือประเมินแนวโนมและความตองการของผูใชบริการในอนาคตตอการเลือกใชบริการสนามแบดมินตนั ซึง่

สามารถใชในการพยากรณผลกระทบทางการตลาด และอัตราการเตบิโตของความตองการของผูใชบรกิาร ทำใหสามารถ

พัฒนาผลิตภัณฑและบริการสงเสรมิการจัดจำหนายใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการในอนาคตได 

 เพ่ือเปนประโยชนในดานฐานขอมลูและตอยอดการทำวิจัย เก่ียวกับปจจัยดานความพึงพอใจที่มีความสัมพันธ

กับการกลับมาใชบริการสนามแบดมินตัน ของกลุมลูกคาสนามแบดมินตันเฮาสบางกอก (ฺBadminton house bangkok) 

ตอไปในอนาคตได 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 งานวิจัยฉบับนี้ ศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอกับการกลับมาใชบริการสนามแบดมินตัน ของกลุมลูกคา

สนามแบดมินตันเฮาสบางกอก (ฺBadminton house bangkok) ผวิูจัยจึงไดกำหนดขอบเขตปจจัยที่จะนำมาใชในการ

วิจัยฉบับนี้ โดยนำเอา ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดตอ

เดือนและปจจัยดานความพึงพอใจ (7Ps) ซึ่งประกอบ ดวย ปจจัยดานผลติภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสถานที่

ปจจัยดานการสงเสรมิทางการตลาด ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานกระบวนการ และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ มาใช

เปนกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษางานวิจัยนี้ คือ กลุมลูกคาสนามแบดมินตันเฮาสบางกอก 

(Bฺadminton house bangkok) โดยเปนการศึกษาจากขอมลูปฐมภูมิ โดยการใชแบบสอบถาม ซึ่งมรีะยะเวลาในการ

ดำเนินการสำรวจในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

 

 

 



สมมติฐานการวิจัย 

งานวิจัยนี้ประกอบไปดวย 7 ขอสมมติฐาน จากผลการศึกษาตัวแปรตาง ๆ ดังน้ี 

H1: ปจจัยดานผลติภัณฑสงผลดีตอการกลับมาใชบริการซ้ำ 

H2: ปจจัยดานราคาสงผลดีตอการกลับมาใชบริการซ้ำ 

H3: ปจจยัดานสถานที่สงผลดตีอการกลับมาใชบริการซ้ำ 

H4: ปจจัยดานการสงเสรมิทางการตลาดสงผลดีตอการกลับมาใชบรกิารซ้ำ 

H5: ปจจัยดานบคุลากรสงผลดตีอการกลับมาใชบริการซ้ำ 

H6:ปจจัยดานกระบวนการสงผลดตีอการกลับมาใชบริการซำ้ 

H7:ปจจัยดานองคประกอบทางกายภาพสงผลดตีอการกลับมาใชบรกิารซ้ำ 

 

กรอบแนวความคิด 

จากการทบทวน แนวคิด และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการกลับมาใชบริการสนามแบดมินตัน จึงสรุปมาเปนกรอบแนวคิดใน

งานวิจัยคร้ังนี้ 

 

       ตัวแปรอิสระ                   ตัวแปรตาม 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 

 



ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ขอมูลที่เก่ียวของกับกีฬาแบดมินตัน  

2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

2.3 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร 

2.4 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีความพึงพอใจ 

2.5 การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.6. กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 

ประวัติแบดมินตัน 

 ประวัติของ กีฬาแบดมินตัน มีบันทึกไวที่สามารถอางอิงได ในป พ.ศ. 2413 (ค.ศ. 1870) ที่ประเทศอังกฤษ 

โดยมเีรื่องเลาวา นายทหารคนหนึง่ท่ีไปประจำการอยูในเมืองปูนา ประเทศอินเดีย (Poona เปนเมืองเล็กๆ หางจากเมือง

บอมเปยประมาณ 50 ไมล) ไดเห็นกีฬาที่รวมการเลนสองอยางเขาดวยกันคือ การเลนปูนาของประเทศอินเดีย และการ

เลนไมตีกับลูกขนไก (Battledore Shuttle Cock) ของยุโรป ในระยะแรกๆ การเลนจะเลนกันเพียงแตในหมนูายทหาร

ของกองทัพ และสมาชิกชนชั้นสูงของอินเดีย จนกระทั่งนายทหารอังกฤษที่ไปประจำการอยูที่เมืองปูนา นำกลับไปเลนใน

อังกฤษ ณ คฤหาสน แบดมินตัน ของดยุคแหงบิวฟอรด ที่กลอสเตอรเชอร ในป พ.ศ. 2416 (ค.ศ. 1873) เกมกีฬาตีลูกขน

ไกจึงถูกเรียกวา แบดมินตัน 

 กีฬาแบดมินตันเริ่มแพรหลายในประเทศแถบภาคพื้น ยุโรป เพราะเปนเกมที่คลายเทนนิส แตสามารถเลนได

ภายในตัวตึก โดยไมตองกังวลตอลมหรือหิมะในฤดูหนาว ชาวยุโรปที่อพยพไปสูทวีปอเมริกา ไดน ากีฬาแบดมินตันไป

เผยแพร รวมทั้งประเทศตางๆ ในทวีปเอเชียและออสเตรเลยีที่อยูภายใตอาณานิคมของอังกฤษ เนเธอรแลนด ตางน าเกม

แบดมินตันไปเลนยังประเทศของตนอยางแพรหลาย เกมกีฬาแบดมนิตันจึงกระจายไปสูสวนตางๆ ของโลก รวมท้ัง

ประเทศไทยดวย 

 การเลนแบดมินตันในระยะแรกๆ มิไดมีกฎเกณฑ แตเปนเพียงตโีตลกูกันไปมาไมใหลูกตกพื้นเทานั้น เสนแบง

แดนก็ใชตาขายผูกโยงระหวางตนไมสองตนไมไดคำนึงถึงเรื่องต า สูง เลนกันขางละไมนอยกวา 4 คน สวนมาจะเลนทีม

ละ 6 ถึง 9 คน ผเูลนแตงตัวตามสบาย สุภาพสตรีสวมกระโปรงยาวทั้งชุด ใสหมวกติดผาลาย ลูกไม สภุาพบุรุษแตงสากล

ผูกโบวไทด เพราะกีฬาแบดมินตันไดรับความนิยมแพรหลายออกไปตามบานขาราชการ พอคา คหบด ีและประชาชน 

 จนกระทั่งป พ.ศ. 2436 (ค.ศ. 1893) ไดมีการจัดตั้งสมาคมแบดมินตันแหงประเทศอังกฤษขึ้น ซึ่งนับเปน

สมาคมแบดมินตันแหงแรกของโลก มีการจัดแขงขันแบดมินตันชิงชนะเลิศแหงประเทศอังกฤษ หรือทีเ่รยีกกันวา ออลอิง

แลนด ตั้งแตป พ.ศ. 2432 (ค.ศ. 1889) เปนตนมา ไดตั้งกฎเกณฑของสนามมาตรฐานขึ้นคือ ขนาดกวาง 22 ฟุต ยาว 45 

ฟุต (22 x 45) เปนสนามขนาดมาตรฐานประเภทคูที่ใชในปจจุบัน ตัง้แตนั้นมาการปรับปรุงดดัแปลงในเรื่องอุปกรณการ

เลนไดกระทำใหดีขึ้น เปนลำดับ ตอมาไดรับความนิยมแพรหลายไปทั่วโลก 

 ประเทศในเอเซียอาคเนยที่มีการเลนกีฬาแบดมินตันและไดรับความนิยมสูงสดุคอื อินโดนีเซีย มาเลเซยี และ

ประเทศไทย นอกจากประเทศอังกฤษแลวการเลนที่นาดูมีขึ้นที่ประเทศแคนาดาและเดนมารก ดวยเหตุผลที่ควรสนใจ

อยางกวางขวางทั่วโลกในกีฬาประเภทนี้ การแขงขันระหวางประเทศจึงไดจัดใหมีขึ้นในป พ.ศ. 2445 (ค.ศ. 1902) และ

ตลอดเวลาหลายปทีผ่านมา จำนวนประเทศที่เขารวมแขงขันกีฬาแบดมินตันระหวางประเทศมมีากวา 31 ประเทศ 

 



แบดมินตันไดกลายเปนเกมกีฬาที่เลนกันระหวางชาต ิโดยมีการยกทมีขามประเทศเพ่ือแขงขันระหวางชาติในทวีปยุโรป 

ในป พ.ศ. 2468 กลุมนักกีฬาของประเทศอังกฤษไดแขงขันกับกลมุนักกีฬาประเทศแคนาดา หาปหลงัจากนั้นพบวา

ประเทศแคนาดามสีโมสรสำหรับฝกแบดมินตันมาตรฐานแทบทุกเมือง 

 ในป พ.ศ. 2477 (ค.ศ. 1934) สมาคมแบดมินตันของประเทศอังกฤษเปนผูนำในการกอตั้งสหพันธแบดมินตัน

ระหวางประเทศ โดยมีชาตติางๆ อีก 8 ชาติคือ แคนาดา เดนมารก อังกฤษ ฝรั่งเศส ไอรแลนด เนเธอรแลนด นิวซีแลนด 

สกอตแลนด และเวลล โดยมีศูนยกลางอยูที่กรุงลอนดอน ปจจุบันมปีระเทศที่อยูในเครือสมาชิกกวา 60 ประเทศที่ขึ้นตอ

สหพันธแบดมินตันระหวางประเทศ (I.B.F.) สหพันธมีบทบาทสำคญัในการกำหนดและควบคุมกติการะเบียบขอบังคบั

ตางๆ ของการแขงขันกีฬาแบดมินตันท่ัวโลก 

 ในป พ.ศ. 2482 Sir George Thomas นักแบดมินตันอาวุโสชาวอังกฤษเปนผูมอบถวยทองราคา 5,000 ปอนด 

เพ่ือมอบเปนรางวัลใหแกผชูนะเลศิประเภทชายในการแขงขันแบดมนิตันระหวาง ประเทศ ซึ่งสหพันธแบดมินตันไดรับไว

และดำเนินการตามประสงคนี ้แมวาตามทางการจะเรยีกวา การแขงขันชิงถวยชนะเลิศ แบดมินตันระหวางประเทศ แต

นิยมเรยีกกันวา โธมัสคัพ (Thomas Cup) การแขงขันจะจัดขึ้นทุกๆ 3 ป โดยสหพันธไดแบงเขตการแขงขันของชาติ

สมาชิกออกเปน 4 โซน คือโซนยโุรป โซนอเมริกา โซนเอเชีย โซนออสเตรเลเซีย (เดมิเรียกวาโซนออสเตรเลีย) 

วิธีการแขงขันจะแขงขันชิงชนะเลิศภายในแตละโซน ขึ้นกอน แลวใหผชูนะเลิศแตละโซนไปแขงขันรอบอินเตอรโซน

เพ่ือใหผชูนะเลศิทั้ง 4 โซนไปแขงขันชิงชนะเลิศกับทีมของชาติท่ีครอบครองถวยโธมัสคัพอยู ซึ่งไดรับเกียรตไิมตองแขงขัน

ในรอบแรกและรอบอินเตอรโซน ชุดที่เขาแขงขันประกอบดวยผเูลนอยางนอย 4 คน การท่ีจะชนะเลิศน้ันจะตัดสินโดย

การรวมผลการแขงขันของประเภทชายเดี่ยว 5 คู และประเภทชายคู 4 คู รวม 9 คู และใชเวลาการแขงขัน 2 วัน การ

แขงขันชิงถวยโธมัสคัพครั้งแรก จดัใหมีขึ้นระหวางป พ.ศ. 2491-2492 

 ตอมาในการแขงขันแบดมินตันโธมัสคัพ ครั้งที่ 8 ปพ.ศ. 2512-2513 สหพันธไดเปลี่ยนแปลงวิธีการแขงขัน

เล็กนอย โดยใหชาติท่ีครอบครองถวยอยูนั้นเขารวมแขงขันในรอบอินเตอรโซนดวย โดยวิธีการจับสลากแลวแบงออกเปน 

2 สาย ผชูนะเลิศแตละสายจะไดเขาแขงขันชิงชนะเลิศโธมัสคัพรอบสุดทายตอไป สาเหตุทีส่หพันธเปลีย่นแปลงการ

แขงขันใหมนี ้เนื่องจากมีบางประเทศท่ีชนะเลิศไดครอบครองถวยโธมัสคัพไมรักษาเกยีรติที ่ไดรบัจากสหพันธไว โดย

พยายามใชชั้นเชิงที่ไมขาวสะอาดรักษาถวยโธมสัคัพไวครั้งแลวครั้งเลา สหพันธจึงตองเปลี่ยนขอบังคบัใหชาติท่ี

ครอบครองถวยอยูนั้นลงแขงขันใน รอบอินเตอรโซนดังกลาวดวย 

 กีฬาแบดมินตัน ไดแพรหลายขึ้น แมกระทั่งในกลุมประเทศสังคมนยิมก็ไดมีการเลนเบดมินตันอยางกวางขวาง

และ มีการบรรจุแบดมินตันเขาไวในการแขงขันเอเชยีนเกมส เซียพเกมส (ซีเกมสในปจจุบัน) การแขงขันกีฬาของประเทศ

ในเครือจักภพสหราชอาณาจักร รวมทั้งการพิจารณาแบดมินตันเขาสูการแขงขันกีฬาโอลมิปก ลวนแตเปนเครื่องยืนยันวา 

แบดมินตันไดกลายเปนกีฬาสากลแลวอยางแทจริง 

 การเลนแบดมินตันไดเขามาสปูระเทศไทยในราวป พ.ศ. 2456 โดยเริ่มเลนกีฬาแบดมินตันแบบมตีาขาย โดย

พระยานิพัทยกุลพงษ ไดสรางสนามขึ้นท่ีบาน ซึ่งตั้งอยูริมคลองสมเดจ็เจาพระยาธนบุรี แลวนิยมเลนกันอยางแพรหลาย

ออกไป สวนมากเลนกันตามบานผดูีมีตระกูล วังเจานาย และในราชสำนัก การเลนแบดมินตันครั้งน้ัน นิยมเลนขางละ 3 

คนกันมาก ประมาณป พ.ศ. 2462 สโมสรกลาโหมไดเปนผูจดัแขงขันแบดมินตันทั่วไปขึ้นเปนครั้งแรก โดยจัดการแขงขัน 

3 ประเภทไดแกประเภทเดี่ยว ประเภทคู และประเภทสามคน ปรากฏวาทีมแบดมินตันบางขวางนนทบุรี (โรงเรยีนราช

วิทยาลัยบางขวางนนทบุรี) ชนะเลศิทุกประเภท นอกจากนี้ มีนักกีฬาแบดมินตันฝมือดเีดินทางไปแขงขันยังประเทศ

ใกลเคียงอยูบอยๆ 



 

 ตอมาป พ.ศ. 2494 พระยาจินดารักษไดกอตั้งข้ึนเปนสมาคมชื่อวา “สมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทย” เมื่อ

แรกตั้งมีอยู 7 สโมสร คือ สโมสรสมานมิตร สโมสรบางกอก สโมสรนวิบอย สโมสรยูนติี้ สโมสร ส.ธรรมภักดี สโมสรสิงห

อุดม และ สโมสรศริิบำเพ็ญบุญ ซึง่ในปจจุบันนี้เหลือเปนสโมสรสมาชิกของสมาคมอยูเพียง 2 สโมสร คือสโมสรนิวบอย 

และสโมสรยูนติี้เทานั้น และในปเดียวกัน สมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทยกไ็ดสมัครเขาเปนสมาชิกของสหพันธ

แบดมินตัน นานาชาตดิวย สมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทยมีนักกีฬาแบดมินตันที่มฝีมือดีอยูมาก และจากการท่ีไดเขา

แขงขันในรายการตางๆของโลกไดสรางช่ือเสียงใหกับประเทศไทยเปนอยางมาก ทั้งโธมัสคัพ อูเบอรคพั และการแขงขัน

ออลอิงแลนด ซึ่งวงการแบดมินตนัถือวาเปนการแขงขันชิงชนะเลิศของโลกประเภทรายบุคคล ซึ่งนกักีฬาของประเทศไทย

ก็เคยไดตำแหนงรองชนะเลิศทั้ง ประเภทชายเดี่ยว และชายคมูาแลว วงการแบดมินตันของไทยยกยอง นายประวัติ ปตต

พงศ (หลวงธรรมนูญวุฒิกร) เปนบดิาแหงวงการแบดมินตันของประเทศไทย 

 ปจจุบัน กีฬาแบดมินตัน ในประเทศไทยเปนที่นยิมกันมาก เลนกันท่ัวประเทศทั้งเด็ก ผใูหญ ผหูญิง ผชูาย มี

การเรยีนการสอนในโรงเรยีนในสถาบันอุดมศึกษา มีสนามแบดมินตันอยูทั่วประเทศ มีอุปกรณทีไ่ดมาตรฐาน ซึ่งผลิตได

เอง มีการอบรมฝกสอนกีฬาแบดมนิตันโดยองคกรทีม่ีมาตรฐาน มผีฝูกสอนทั้งในประเทศ และตางประเทศท่ีทำงานเต็ม

เวลา มีกรรมการผตูัดสินที่เปนมาตรฐาน มีรายการแขงขันภายในประเทศที่จัดข้ึนใน แตละปไมนอยกวา 20 รายการ มี

นักกีฬาที่มีความสามารถติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ทั้งชายและหญิง ภายใตการทำงานของสมาคมแบดมินตันแหง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภที่จริงจัง และเขมแข็ง เช่ือวาอีกไมนานประเทศไทยคงจะกาวหนาไปเปนผูนำในกีฬา

แบดมินตันของโลกใน โอกาสขางหนาอยางแนนอน 

 

ที่มา : https://www.educatepark.com/story/history-of-badminton/ (Access Date: 7 November 2021) 

 

พฤติกรรมผูบริโภค 

 พฤติกรรมผูโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทำการคนหา การซื้อ การใช การประเมินผล และการใชจาย ใน

สินคาและบริการ โดยคาดวาจะตอบสนองความตองการของผูบรโิภค หรือหมายถึง การตัดสินใจของผูบริโภคในการท่ีจะ

ใชทรัพยากรตางๆที่มี ไมวาจะเปนเวลา เงิน หรือความพยายามในการที่จะบรโิภคสิ่งของท่ีตองการ โดยรวมถึงพฤติกรรม

ตางๆของผูบริโภค ไดแก ผบูริโภคจะซื้ออะไร ทำไมตองซื้อ ซื้อเมื่อใด ซื้อที่ไหน ซื้อบอยแคไหนและใชบอยแคไหน 

(Schiffman และ Kanuk,2004) 

 ผบูริโภค หมายถึง บุคคลตางๆท่ีมคีวามสามารถในการซื้อและมีความเต็มใจที่จะซื้อสินคาและบริการ ซึ่ง

จุดประสงคในการซื้อนั้นขึ้นอยูกับจุดประสงคของแตละบุคคล ไมวาจะเปนการซื้อเพื่อใชประโยชนสวนตัว เพ่ือนำไปขาย

ตอ หรือนำไปใชในการผลิตตอไป (อดุลย จาตรุงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล,2546) 

 

ลักษณะทั่วไปของผูบรโิภค 

 สิ่งเรา (stimuli) ในทางการตลาดนั้น เราแบงสิ่งเราออกเปน 2 ประเภท คือ สิ่งเราทางการตลาดกับสิง่แวดลอม

อื่นๆทางการตลาด ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภค 

 สิ่งเราทางการตลาด ไดแก สิ่งท่ีเราเรียกวา สวนประสมทางการตลาดหรือ 4'Ps อันไดแกผลิตภัณฑ ราคา ชอง

ทางการจัดจำหนายและการสงเสรมิการตลาดนั่นเอง 



 สิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ทางการตลาด ทีอ่ยูอยูลอมรอบผูบรโิภคไดแก เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม การเมือง / 

กฎหมาย และวัฒนธรรม ซึ่งมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค 

สิ่งเราเหลานี้นับเปนตัวนำเขาหรือ input ที่จะเขาไปยังกลองดำของผูบริโภค และสงผลใหมีการตอบสนองออกมาเปน 

output 

 กลองดำ (black box) คำคำนี้เปนนามธรรม โดยสมมติวากลองดำเปนที่รวมเอาปจจยัตางๆ ที่วานี้ไดแก 

วัฒนธรรม สังคม ลักษณะ สวนบคุคล และลักษณะทางจิตวิทยาของผูบริโภคแตละคนเอาไว นอกไปจากนี้ในกลองดำยังมี

กระบวนการตัดสินใจซื้ออยูอีกดวย สิ่งเราเมื่อมาถึงกลองดำจะถูกปจจัยตาง ๆ ดังกลาวตกแตงขัดเกลาแปรรูปออกมาเปน

การตอบสนอง ถาการตอบสนองเปนไปในทางบวก กระบวนการตดัสินใจซื้อทำงาน จนกระทั่งมีการซือ้เกิดขึ้นตามมา ถา

ตอบสนองเปนไปในทางลบ ผบูรโิภคคงไมลงมือซื้อ 

 การตอบสนอง (response) เปนผลลัพธจากอิทธิพลของปจจัยและกลไกการทำงานของกระบวนการตดัสินใจ

ซื้อที่อยูในกลองดำของผูบริโภค ถาการตอบสนองเปนไปในทางบวก จะสังเกตเห็นผูบริโภคไปเลือกผลติภัณฑที่จะซื้อ 

เลือกตราผลิตภัณฑที่จะซื้อเลือกรานคาที่จะซื้อ เลือกจังหวะเวลาที่จะซื้อ และเลือกจำนวนที่จะซื้อ เปนตน 

  

ลักษณะประชากรศาสตร 

 บทบาทและสถานภาพของบุคคล (role and status) สถานภาพ หมายถึง ฐานะ ตำแหนงหรือเกียรตยิศของ

บุคคลท่ีปรากฏในสังคม สวน บทบาท หมายถึง การทำตามหนาที่ที่สังคมกำหนดไว ในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคมหลาย

หนวย บุคคลทุกคนยอมมีสถานภาพไดหลายอยาง มากบางนอยบาง เชน เปนพอ เปนแม เปนลูก เปนรัฐมนตรี เปน

นักการเมือง เปนปลดักระทรวง เปนนายตำรวจ เปนนายธนาคาร เปนนักศึกษา ฯลฯ สถานภาพเปนสิ่งท่ีสมาชกิในสังคม

หนึ่ง ๆ กำหนดขึ้นเปนบรรทัดฐานสำหรับกระจายอำนาจ หนาที ่ความรับผิดชอบ และสิทธิตาง ๆ ใหแกสมาชิก 

 ปจจัยสวนบุคคล (personal factors) ปจจัยสวนบุคคลท่ีสงอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจของผูบรโิภคที่

สำคัญ ๆ ไดแก อายุ วัฏจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ รายได รูปแบบการดำเนินชีวิต บุคลิกภาพและมโนทัศนที่มีตอตนเอง 

 อายุ (age) พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหรือตัดสินใจบริโภคของบุคคลยอมแปรเปลีย่นไปตามระยะเวลาที่ยังมี

ชีวิตอยู ขณะอยูในวัยทารกหรือวัยเด็ก พอแมจะเปนผตูัดสินใจซื้อผลิตภณัฑมาใหบริโภคเกือบทั้งหมด เมื่ออยูในวัยรนุ

บุคคลจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑดวนตนเองในบางอยาง โดยเฉพาะเมือ่อยูลับหลังพอแมเขาสูวัยผใูหญมรีายไดเปนของ

ตนเอง อำนาจในการตัดสินใจซื้อจะมีมากที่สดุ ตอเมื่อเขาสวัูยชรา ความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืน ๆ เชน ญาติพ่ีนอง บุตร

หลาน จะหวนกลับเขามาอิทธิพลตอการตดัสินใจซื้ออีก 

 วัฏจักรชีวิตครอบครัว (family life cycle) หมายถึง รอบแหงชีวิตครอบครัว นับตั้งแตการเริม่ตนชวีิต

ครอบครัวไปจบลงที่การสิ้นสุดชวีิตครอบครัว แตละชวงของวัฏจักรชีวิตครอบครัวผบูริโภคจะมีรูปแบบและพฤติกรรมการ

ซื้อที่แตกตางกันออกไป วัฏจักรชีวติครอบครัวของบุคคลแบงออกเปน 5 ขั้นตอนใหญ ๆ คือ 

1. ระยะที่ยังเปนหนมุสาวและโสดแยกตัวจากบิดามารดามาอยูอยางอิสระ 

2. ระยะที่กาวเขาสูชีวิตครอบครัว 

3. ระยะที่กอกำเนิดและเลี้ยงดูบุตร 

4. ระยะที่บุตรแยกออกไปตั้งครอบครัวใหม 

5. ระยะสิ้นสดุชีวิตครอบครัว 



 อาชีพ (Occupation) อาชีพของบุคคลจะมีลักษณะเฉพาะบางประการที่ทำใหตองบริโภคผลิตภณัฑแตกตางไป

จากผูประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เชน นักธุรกิจที่ตองใชความคิดอยูตลอดเวลา หากขับรถดวยตนเองอาจเกดิอุบัติเหตไุดงาย ทำ

ใหตองบริโภคบริการของพนักงานขับรถ พนักงานสงเอกสารตองการความคลองตัวในการปฏิบัติงานหากใชรถยนตยอม

บังเกิดความลาชาเพราะการจราจรติดขัด จึงตองบริโภครถจักรยานยนต เปนตน 

 รายไดสวนบุคคล (Personal income) รายไดสวนบุคคลของผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ

หรือไมซื้อ ไดแก รายไดสวนบุคคลท่ีถูกหักภาษีแลว (Disposable income) หลังจากถูกหักภาษี ผบูริโภคจะนำเอา

รายไดสวนหนึ่งไปเก็บออมไวและอีกสวนหนึ่งไปซื้อผลิตภัณฑอันจำเปนแกการครองชีพเรียกวา Disposable income 

และรายไดสวนนี้นี่เองที่ผูบริโภคจะนำไปซื้อสินคาประเภทฟุมเฟอย 

 รูปแบบการดำเนินชีวิต (life styles) รูปแบบการดำเนินชวีิตของบุคคลใด หมายถึง พฤติกรรมการใชชีวิต ใช

เงนิ และใชเวลา ของบุคคลคนน้ัน ซึ่งแสดงออกมาใหปรากฏซ้ำ ๆ กนั ในสี่มิติตอไปนี้ คือ มิติทางดานลักษณะประชากรที่

ประกอบกันเขาเปนตัวคนคนนั้น (demographics) กิจกรรมที่เขาเขาไปมสีวนรวม (activities) ความสนใจที่เขามีตอสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่ง (interest) และความคดิเห็นท่ีเขามตีอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (opinion) มิติทั้ง 3 อยางหลังนี ้มักนิยมรียกวา AIO 

Demographics 

 ปจจัยทางดานจิตวิทยา (Psychological factors) ที่สงอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคไดแก 

การจูงใจ (motivation) การรับรู (perception) การเรียนรู (learning) ความเชื่อและทัศนคติ (beliefs and attitudes) 

การจูงใจ โดยทั่วไป หมายถึง การชักนำหรือการเกลี้ยกลอมเพื่อใหบคุคลเห็นคลอยตาม สิ่งท่ีใชชักนำหรือเกลี้ยกลอม

เรียกวาแรงจูงใจ (Motive) ซึ่งหมายถึงพลังที่มีอยูในตัวบุคคลแลว และพรอมที่จะกระตุนหรือชี้ทางใหบุคคลกระทำการ

อยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของบุคคลนั้น 

  

 

ทฤษฎีความพึงพอใจ 

 เชลลี่ (Shelli, 1995, p. 9 อางถึงใน ปราการ กองแกว,2546, หนา 17) ไดศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความพึง

พอใจ สรุปไดวาเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกในทางบวกและความรูสึกในทางลบ ความรูสึกใน

ทางบวกเปนความรูสึกทีเ่มื่อเกิดข้ึนแลวทำใหความรสูึกที่มีระบบยอนกลับและความสุขนี้สามารถทำใหเกิดความสุขหรือ

ความรสูึกทางบวกเพ่ิมขึ้นไดอีก ดงันั้นจะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกทีส่ลับซบัซอนและความสุขนี้จะมีผลตอบุคคล

มากกวาความรสูึกในทางบวกอื่น ๆ ความรสูึกทางลบ ความรูสึกทางบวกและความสุขมีความสัมพันธกันอยาง

สลับซับซอนและระบบความสมัพนัธของความรูสึกทั้งสามนีเ้รียกวาระบบความพึงพอใจโดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อ

ระบบความพึงพอใจมีความรูสึกทางบวกมากกวาความรสูึกทางลบ 

 คอตเลอร (Kotler. 2000: 36) “ความพึงพอใจวา เปนความรูสึกของบุคคลเมื่อไดรับความสุขหรือความผิดหวัง

ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบการรับรูกับความคาดหวังในผลลัพธของสิง่ที่ตองการถาการรับรตูอสิ่งที่ตองการพอดีกับความ

คาดหวังลูกคาจะเกิดความพึงพอใจ” 

  

 

 



เกณฑการวัดความพึงพอใจ 

 โทมัสและเอิรล (Thomas; & Earl. 1995: 88) ไดใหแนวคิดความพึงพอใจไววา การวัดความพึงพอใจเปนวิธี

หนึ่งท่ีใชกันอยู เพ่ือทราบผลของการใหบริการที่ดีเลิศที่ทำใหลูกคาพงึพอใจเปนสิ่งที่บริษัทเช่ือวามีคุณคาและควรใหความ

เขาใจในความตองการและปญหาของ ลูกคาในการใหบริการ ผบูริการขององคกรตองมีความรับผิดชอบในการปรับปรุง

คุณภาพใหเกิดประสิทธิผลและไดผลดีอยางตอเนื่อง ดังน้ันการสำรวจความพึงพอใจจึงเปนเครื่องมือทีส่ำคัญในการ

บริหารจดัการในการวัดความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการของพนักงาน มีเกณฑในการวัดทีลู่กคามักอางอิงถึง 

ดังตอไปนี้ (วีรพงษเฉลมิจิระรัตน. 2538: 17) 

 1. ความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพ อุปกรณ

บุคลากร และวัสดุการติดตอสื่อสาร 

 2. ความเชื่อมั่นวางใจได (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบริการตามสัญญาที่ใหไวและมีความ

นาเช่ือถือ 

 3. การตอบสนองตอผรูับบริการ (Responsiveness) หมายถึง ความยินดีที่จะชวยเหลือผูรับบริการและพรอม

ที่จะใหบริการในทันท ี

 4. สมรรถนะของผูใหบริการ (Competence) หมายถึง การมีความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 

 5. ความมีอัธยาศัยไมตรี(Courtesy) หมายถึง ความสุภาพออนโยน ใหเกียรตมิีน้ำใจและเปนมติรตอผรูับบริการ 

 6. ความนาเช่ือถือ (Credibility) หมายถึง ความนาเช่ือถือ ซึ่งเกิดจากความซื่อสตัยความจริงใจของผใูหบริการ 

 7. ความมั่นคงปลอดภัย (Security) หมายถึง ความรูสึกมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน ชื่อเสียง การ

ปราศจากความรสูึกเสีย่งอันตรายและขอสงสยัตาง ๆ รวมทั้งการรักษาความลับของผูรับบริการ 

 8. การเขาถึงบริการ (Access) หมายถึง การที่ผูรับบริการสามารถเขาใชบริการไดงายไดรับความสะดวกในการ

ติดตอ 

 9. การติดตอสื่อสาร (Communication) หมายถึง การใหขอมลูดานตาง ๆ แกผรูับบริการใชการสือ่สารดวย

ภาษาที่เขาใจและรับฟงเรื่องราวที่ผรูบับริการรองทุกข 

 10. การเขาใจและรสูึกผรูับบริการ (Customer understanding) หมายถึง การทำความเขาใจและรจูกั

ผรูับบริการ รวมทั้งความตองการของผูรับบริการของตน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากร 

 ประชากร การวิจยัครั้งน้ี ผวิูจัยจะศึกษาประชากรเปาหมายซึ่งเปนกลุมลูกคาสนามแบดมินตันเฮาสบางกอก 

(Badminton house Bangkok) 

กลุมตัวอยาง 

 การวิจัยครั้งนีผ้วิูจัยจะเลือกประเภทการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Nonprobability) และใชวิธีการ

สมุตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ตามวิจารณาญาณของผูวิจัยเอง โดยเลือกใหสอดคลองกับจุดประสงค

ของการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใชวิธีแบบการสำรวจ (Survey Research) 

โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ผานทางออนไลนดวย Google Form เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมลู 

สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมลูท่ัวไปเกี่ยวกับประชากรศาสตรของกลมุลูกคาสนามแบดมินตันเฮาสบางกอก (Badminton 

house Bangkok) ลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ปลายปด จำนวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพและรายได    

สวนที่ 2 แบบสอบถามขอมลูเก่ียวกับการวัดระดับความพึงพอใจ จำนวน 19 ขอ โดยใชปจจัยดานความพึงพอใจ (7Ps) 

ซึ่งประกอบ ดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสถานที่ ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด ปจจัย

ดานบุคคล ปจจัยดานกระบวนการ และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

สวนที่ 3 แบบสอบถามขอมลูเก่ียวกับการกลับมาใชบริการซ้ำ จำนวน 2 ขอ  

สวนที่ 4 แบบสอบถามขอมลูเก่ียวกับขอเสนอแนะ จำนวน 1 ขอ  

โดยแบบสอบถามสวนที่ 2 และ สวนที่ 3  จะใชเครื่องมือมาตรวัดจัดอันดับคุณภาพ (Rating scale) แบบลิเคริท (Likert 

scale) ใหมีคำตอบ 5 ระดับ จากนอยไปมาก โดยระดับความเห็นคอื 5 พึงพอใจมากที่สุด 4 พึงพอใจ  3 เฉยๆ  2 ไมพึง

พอใจ 1 ไมพึงพอใจมากที่สุด ทำการ Pre-test กับกลมุลูกคาสนามแบดมินตันเฮาสบางกอก (Badminton house 

Bangkok) จำนวน 5 คน Pilot test กับกลุมลูกคาสนามแบดมินตันเฮาสบางกอก (Badminton house Bangkok) 

จำนวน 30-40 คน วัดระดับความเช่ือมั่น (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) โดย

ใชสูตร Cronbach's alpha ซึ่งผลออกมามีคา 0.909 แสดงวาแบบสอบถาม มีความเช่ือถือไดอยูในระดับสูงจึงสามารถ

นำไปใชเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลได 

 

การวิเคราะหขอมูล 

วิธีการท่ีใชในการวิเคราะหขอมลูจากแบบสอบถามและสรุปผลโดยโปรแกรมสำเรจ็รูป SPSS ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ทดสอบสมมุติฐานและทดสอบความสัมพันธของตัวแปร โดยใชการถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Linear regression) 

หาความสมัพันธระหวางตัวแประอิสระ คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสถานที่ ปจจัยดานการ

สงเสริมทางการตลาด ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานกระบวนการ และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ กับตัวแปรตาม คือ 

การกลับมาใชบริการซ้ำ เพ่ือวิเคราะหวาตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนั้นสงผลดีตอการกลับมาใชบริการซ้ำ 

 



 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

การศึกษานี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูลไดตัวอยาง 189 คน  ผวิูจัยไดทำการวิเคราะหขอมลู พบวากลุมตัวอยาง 

สวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 20-30 ป สถานภาพโสด มีการศกึษาอยูในระดับปริญญาตรี อาชีพนักงาน

บริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท  โดยผูทำแบบสอบถามสนใจที่จะกลับมาใชบริการซ้ำ 

ผลการศึกษาดานปจจัยที่สงผลตอกลับมาใชบริการซ้ำ 

 สวนที่ 1 ปจจัยดานผลติภัณฑที่สงผลตอการกลับมาใชบริการซ้ำ มคีวามคิดเห็นอยูในระดับมาก-มากที่สุด 

เนื่องจากผูที่สนใจเลนกีฬาแบดมินตันหรือนักกีฬาแบดมินตันคาดหวังวาจะไดใชบริการสนามแบดมินตนัที่มีความพรอม

ในการใหบริการไมวาจะเปนจำนวนสนามท่ีเพียงพอตอจำนวนคนที่ใชบริการ และคุณภาพของพ้ืนสนาม เนื่องจากนักกีฬา

แบดมินตันอาจจะตองใชเพ่ือซอมกอนทำการลงแขงขัน 

 สวนที่ 2 ปจจัยดานราคาที่สงผลตอการกลับมาใชบริการซ้ำ มีความคดิเห็นอยูในระดับมาก-มากที่สดุ  

เนื่องจากผูที่สนใจเลนกีฬาแบดมินตันหรือนักกีฬาแบดมินตันคาดหวังวาราคาคาเชาสนามและเครื่องดืม่ อยูในเกณฑที่

เหมาะสมกับการใชบริการในแตละครั้ง 

 สวนที่ 3 ปจจัยดานสถานที่ทีส่งผลตอการกลับมาใชบริการซ้ำ มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง-มาก 

เนื่องจากผูที่สนใจเลนกีฬาแบดมินตันหรือนักกีฬาแบดมินตันคาดหวังวาจะไดใชบริการสนามแบดมินตนัที่มีความสะดวก

ในการเดินทาง 

สวนที่ 4 ปจจัยดานการสงเสรมิทางการตลาดที่สงผลตอการกลับมาใชบริการซ้ำ มีความคิดเห็นอยูในระดับ

ปานกลาง-มาก เนื่องจากผูทีส่นใจเลนกีฬาแบดมินตันหรือนักกีฬาแบดมินตันคาดหวังวาจะมีการประชาสัมพันธผานทาง

ชองทางทางออนไลนเพ่ือใหผใูชบริการไดรับรถูึงขาวสารขอมูลและโปรโมช่ันของสนาม 

สวนที่ 5 ปจจัยดานบุคลากรทีส่งผลตอการกลับมาใชบริการซ้ำ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก-มากทีส่ดุ 

เนื่องจากผูที่สนใจเลนกีฬาแบดมินตันหรือนักกีฬาแบดมินตันคาดหวังวาจะไดใชบริการสนามแบดท่ีผูใหบริการมีมนุษย

สัมพันธที่ดี รวมไปถึงคำพูด กิริยา ทาทางของผูที่ใหบริการอีกดวย 

สวนที่ 6 ปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอการกลับมาใชบริการซ้ำ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก-มากที่สุด 

เนื่องจากผูที่สนใจเลนกีฬาแบดมินตันหรือนักกีฬาแบดมินตันคาดหวังวาจะไดใชบริการสนามทีม่ีมาตรการปองกัน

โรคตดิตอโควิด-19 และงายตอการจองสนาม โดยสามารถจองไดหลายชองทาง เชน จองผานโทรศัพท จองผานเพจ 

Facebook ฯลฯ 

สวนที่ 7 ปจจัยดานองคประกอบทางกายภาพที่สงผลตอการกลับมาใชบริการซ้ำ มีความคิดเห็นอยูในระดับ

มาก-มากที่สุด เนื่องจากผูที่สนใจเลนกีฬาแบดมินตันหรือนักกีฬาแบดมินตันคาดหวังวาจะไดใชบริการสนามที่มีความ

พรอมของสนามแบด อาทิเชน สนามสนามแบดมินตันมีแสงสวางเพียงพอไมเปนอุปสรรคตอการเลน , สนามแบดมินตันมี

บริการหองน้ำที่สะอาดเนื่องจากนกักีฬาตองเปลี่ยนเสื้อผาสำหรับเลนกีฬา รวมถึงการมสีถานที่จอดรถอยางเพียงพอ

สะดวกตอผูใชบริการ 

 

 

 



อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการศึกษาปจจยัที่สงผลตอการกลับมาใชบริการซ้ำ ผวิูจัยไดนำเสนอการตีความและประเมินผลที่

ไดจากการวิจัยเพ่ืออธิบายถึงความสัมพันธระหวางผลการวิจัยกับสมมติฐานการวิจัยโดยใชการวิเคราะหสมการถดถอยเชิง

พหุคูณ (Multiple Linear regression) ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 2 วิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear regression) 

ตัวแปร B Std. Error  t Sig 

(constant) 2.002 0.851  2.352 0.020 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 0.183 0.122 0.121 1.503 0.135 

ปจจัยดานราคา 0.267 0.100 0.236 2.658 0.009 

 ปจจัยดานสถานที ่

ปจจัยดานการสงเสริมทาง

การตลาด 

0.142 

0.019 

0.068 

0.058 

0.168 

0.029 

2.092 

0.334 

0.038 

0.739 

ปจจัยดานบุคลากร 

 ปจจัยดานกระบวนการ 

0.017 

-0.075 

0.170 

0.279 

0.009 

-0.034 

0.099 

-0.267 

0.921 

0.790 

ปจจัยดานองคประกอบทาง

กายภาพ 

0.082 0.171 0.048 0.481 0.631 

R Square = 0.136 , Adjusted R Square = 0.103 , F = 4.074  

*มีนัยสำคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตารางคา R Square เทากับ 0.13 หมายถึงตัวแปรดานราคาสามารถอธิบายการผันแปรตัวแปรการกลับมาใชบริการ

ซ้ำ ไดรอยละ 13 

สมมติฐานงานวิจัย 1 (H1) : ปจจัยดานผลิตภัณฑสงผลดตีอการกลับมาใชบริการซ้ำ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดานผลติภัณฑสงผลดีตอการกลับมาใชบริการซ้ำ คาสมัประสิทธ์ิการ

ถดถอย มีคา 0.121 ซึ่งไมเทากับ 0 หมายถึงปจจัยดานผลติภัณฑสงผลดตีอการกลับมาใชบริการซ้ำ คา Sig. มีคา 0.135 

ซึ่งมากกวาระดบันัยสำคัญทางสถติิที่กำหนดไวที่ 0.05 นั้นคือไมยอมรับสมมติฐาน (H1) แสดงวาปจจยัดานผลิตภัณฑ

ไมไดสงผลตอการกลับมาใชบริการซ้ำ 

สมมติฐานงานวิจัย 2 (H2) : ปจจัยดานราคาสงผลดตีอการกลับมาใชบริการซ้ำ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดานราคาสงผลดีตอการกลับมาใชบริการซ้ำ คาสัมประสิทธิ์การถดถอย มีคา 

0.236 ซึ่งไมเทากับ 0 หมายถึงปจจัยดานราคาสงผลดตีอการกลับมาใชบริการซ้ำ รวมถึงคา Sig. มีคา 0.009 ซึ่งนอยกวา

ระดับนัยสำคญัทางสถิติที่กำหนดไวที่ 0.05 นั้นคือยอมรับสมมติฐาน (H2) แสดงวาปจจัยดานราคาสงผลดตีอการกลับมา

ใชบริการซ้ำ 

 

 



สมมติฐานงานวิจัย 3 (H3) : ปจจัยดานสถานที่สงผลดีตอการกลับมาใชบริการซ้ำ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดานสถานที่สงผลดตีอการกลบัมาใชบริการซ้ำ คาสัมประสิทธิ์การถดถอย มีคา 

0.168 ซึ่งไมเทากับ 0 หมายถึงปจจัยดานสถานที่สงผลดีตอการกลับมาใชบริการซ้ำ รวมถึงคา Sig. มีคา 0.038 ซึ่งนอย

กวาระดับนัยสำคญัทางสถิติที่กำหนดไวที่ 0.05 นั้นคือยอมรับสมมตฐิาน (H3) แสดงวาปจจัยดานสถานที่สงผลดีตอการ

กลับมาใชบริการซ้ำ 

 

สมมติฐานงานวิจัย 4 (H4) : ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาดสงผลดีตอการกลับมาใชบริการซ้ำ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดานการสงเสรมิทางการตลาดสงผลดีตอการกลับมาใชบริการซำ้ คา

สัมประสิทธ์ิการถดถอย มีคา 0.029 ซึ่งไมเทากับ 0 หมายถึงปจจัยดานสถานที่สงผลดตีอการกลับมาใชบริการซ้ำ รวมถึง

คา Sig. มีคา 0.739 ซึ่งมากกวาระดับนัยสำคัญทางสถิติที่กำหนดไวที่ 0.05 นั้นคือไมยอมรับสมมติฐาน (H4) แสดงวา

ปจจัยดานการสงเสรมิทางการตลาดสงผลดตีอการกลบัมาใชบริการซ้ำ 

 

สมมติฐานงานวิจัย 5 (H5) : ปจจัยดานบุคลากรสงผลดีตอการกลบัมาใชบริการซ้ำ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดานบุคลากรสงผลดตีอการกลับมาใชบริการซ้ำ คาสมัประสิทธ์ิการถดถอย มี

คา 0.009 ซึ่งไมเทากับ 0 หมายถึงปจจัยดานบุคลากรสงผลดีตอการกลับมาใชบริการซ้ำ รวมถึงคา Sig. มีคา 0.921 ซึ่ง

มากกวากวาระดับนัยสำคัญทางสถิติที่กำหนดไวที่ 0.05 นั้นคือไมยอมรับสมมติฐาน (H5) แสดงวาปจจัยดานบุคลากรไม

สงผลตอการกลับมาใชบริการซ้ำ 

 

สมมติฐานงานวิจัย 6 (H6) : ปจจัยดานกระบวนการสงผลดีตอการกลับมาใชบริการซ้ำ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดานกระบวนการสงผลดีตอการกลับมาใชบริการซ้ำ คาสัมประสิทธิ์การถดถอย 

มีคา -0.034 ซึ่งไมเทากับ 0 หมายถึงปจจัยดานบุคลากรสงผลดีตอการกลับมาใชบริการซ้ำ รวมถึงคา Sig. มีคา 0.790 ซึ่ง

มากกวากวาระดับนัยสำคัญทางสถิติที่กำหนดไวที่ 0.05 นั้นคือไมยอมรับสมมติฐาน (H5) แสดงวาปจจัยดานบุคลากรไม

สงผลตอการกลับมาใชบริการซ้ำ 

 

 

สมมติฐานงานวิจัย 7 (H7) : ปจจัยดานองคประกอบทางกายภาพสงผลดีตอการกลับมาใชบริการซ้ำ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดานองคประกอบทางกายภาพผลดตีอการกลับมาใชบริการซ้ำ คาสัมประสิทธิ์

การถดถอย มีคา 0.048 ซึ่งไมเทากับ 0 หมายถึงช่ืงปจจัยดานองคประกอบทางกายภาพผลดีตอการกลับมาใชบริการซ้ำ 

รวมถึงคา Sig. มีคา 0.631 ซึ่งมากกวาระดับนัยสำคญัทางสถิติที่กำหนดไวที่ 0.05 นั้นคือไมยอมรับสมมติฐาน (H7) แสดง

วาปจจัยดานองคประกอบทางกายภาพไมสงผลตอการกลับมาใชบรกิารซ้ำ 

 

 

 



สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางท่ี 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานตัวแปรที่มีผลดตีอการกลับมาใชบริการซ้ำ 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

สมมติฐานงานวิจัย 1 (H1) : ปจจัยดานผลิตภัณฑสงผลดตีอการกลบัมาใช

บริการซ้ำ 
ไมยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานงานวิจัย 2 (H2) : ปจจัยดานราคาสงผลดตีอการกลับมาใชบริการ

ซ้ำ 
ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานงานวิจัย 3 (H3) : ปจจัยดานสถานทีส่งผลดีตอการกลับมาใชบริการ

ซ้ำ 
ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานงานวิจัย 4 (H4) : ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาดสงผลดตีอ

การกลับมาใชบริการซ้ำ 
ไมยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานงานวิจัย 5 (H5) : ปจจัยดานบุคลากรสงผลดีตอการกลับมาใช

บริการซ้ำ 
ไมยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานงานวิจัย 6 (H6) : ปจจัยดานกระบวนการสงผลดีตอการกลับมาใช

บริการซ้ำ 
ไมยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานงานวิจัย 7 (H7) : ปจจัยดานองคประกอบทางกายภาพสงผลดตีอ

การกลับมาใชบริการซ้ำ 
ไมยอมรับสมมติฐาน 

 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการศึกษานี้พบวากลมุตัวอยาง สวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 20-30 ป สถานภาพโสด มีการศกึษาอยู

ในระดับปรญิญาตรหีรือเทยีบเทา อาชีพนักงานบริษัท มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท  โดยผทูำ

แบบสอบถามสนใจที่จะกลับมาใชบริการซ้ำ 

ผลการวิเคราะหคนพบวาปจจัยดานราคา (H2) และปจจัยดานสถาน (H3) มีน้ำหนักมากในการสงผลตอการ

กลับมาใชบริการซ้ำ มากกวาปจจยัดานผลิตภัณฑ (H1) ปจจัยดานบุคลากร (H4) ปจจัยดานบุคลากร (H5) ปจจัยดาน

กระบวนการ (H6) และปจจัยดานองคประกอบทางกายภาพ (H7)  (ตารางท่ี 2) มีความเปนไปไดที่ปจจัยหลักๆในการที่

กลุมตัวอยางจะกลับมาใชบริการซำ้ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการใชบริการมาแลวระดับนึง และเมื่อดูจากชวงอายุ

ของกลุมตัวอยางท่ีไดเก็บรวบรวมมาจะอยูในชวง 20-30 ซึ่งเปนวัยเรียนและวัยทำงานที่ออกกำลังกายเปนประจำอยูแลว 

จึงสอดคลองกับผลที่ไดจากการวิจยัคือน้ำหนักของปจจัยดานผลติภัณฑมีคาไมสูงนัก เนื่องจากการวิจยัมีวัตถุประสงคที่

เนนไปทางการกลับมาใชบริการซำ้ กลุมตัวอยางใหน้ำหนักของ ปจจัยดานราคา (H2) และปจจัยดานสถานที่ (H3) เปนไป

ไดวากลมุตัวอยางจะมีการกลับมาใชบริการซ้ำไดนั้นจะขึ้นอยูกับวากลุมตัวอยางมีทัศนคติวาสิ่งนี้มีประโยชนกับตนเอง 

และสามารถใชบริการไดอยางสะดวกสบาย ซึ่งตรงกับทฤษฏีความพงึพอใจคอตเลอร (Kotler. 2000: 36) 

 

 



ขอจำกัด 

 ในการกระจายแบบสอบถามนั้น ผวิูจัยใชวิธีการกระจายแบบสอบถามที่สรางจาก Google Form ทำใหกลุม

ประชากรเปนกลุมลูกคาสนามแบดมินตันเฮาสบางกอก (Badminton house Bangkok) เทานั้น  

 

ขอเสนอแนะงานวิจัยตอเรื่อง 

 เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับการใชบริการซ้ำ ควรขยายระยะเวลาในการศึกษาวิจัยใหมากขึ้น เนื่องจาก ใน

การวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณนัน้ ผวิูจัยควรมีการแบงระยะเวลาในการทำงานวิจัย เพ่ือนำขอมูลจากการสัมภาษณ มา

ใชในการสรางแบบสอบถาม เพ่ือใหไดขอมลูท่ีหมาะสมตอการพัฒนาสนามแบดมินตันและการทำความเขาใจในกลุม

ผใูชบริการสนามแบดมินตัน 
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