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กระแสการรักษาสุขภาพและการออกก าลังกายของประชาชนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สืบ
เน่ืองมาจากการทีป่ระชาชนส่วนใหญ่ทราบกนัดีอยูแ่ลว้ว่าการออกก าลงักายอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ
จะท าให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ทั้งน้ีมีหลากหลายชนิดกีฬาที่ประชาชนให้ความสนใจ เช่น ฟุตบอล ว่ิง
มาราธอน วอลเล่ยบ์อล บาสเกตบอล เตน้ โยคะ หรือใช้บริการศูนยอ์อกก าลงักาย นอกจากกระแสการ
รักสุขภาพแลว้ นกักีฬาที่มีช่ือเสียงเองก็มีส่วนในการตดัสินใจของประชาชนในการเลือกชนิดกีฬา อาทิ
เช่น บาส เดชาพล พวัวรานุเคราะห์-ปอป้อ ทรัพยสิ์รี แตรั้ตนชยั ที่สร้างช่ือเสียงในกีฬาแบดมินตนัให้กบั
ประเทศ จึงปลุกกระแสกีฬาแบดมินตนัให้กบัประเทศไทย รวมถึงยงัเป็นตน้แบบให้กบัประชาชนไทย
ทัว่ทุกภูมิภาคน าไปเป็นแบบอยา่ง จนท าให้กีฬาแบดมินตนัไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก ดว้ยความทา้
ทายที่เกิดขึ้นจากปัจจยัต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น ค่านิยมของประชาชน จ านวนประชากรและ
โครงสร้างทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ปัจจยัทางการแข่งขนัทางการตลาดที่ผูป้ระกอบการพยายาม
สร้างความแปลกใหม่เพื่อดึงดูดลูกคา้ ตลอดจนแนวทางการด า เนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบนั ท าให้
ตลาดของธุรกิจก๊วนตีแบดมินตันไม่สามารถน่ิงเฉยได้อีกต่อไป งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา โดยใช้
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ดา้น ซ่ึงประกอบ ดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้าน
กระบวนการ และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ประกอบกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ทั้งดา้นเพศ 
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อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน เพื่อเป็นขอ้มูลในการประกอบการตดัสินใจ
และเป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันาธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนั ให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูใ้ช้บริการไดอ้ย่างแท้จริง โดยประชาชนที่น ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อท าการศึกษานั้น คือ กลุ่ม
ผู ้ใช้บริการในจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงผู ้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง ตั้งแต่เดือนธันวาคม  – มกราคม  ดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
ทั้ งส้ิน  ชุด ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการก๊วนตี
แบดมินตันในจังหวดันครราชสีมา ที่ได้จากการจัดกลุ่มปัจจัยใหม่มีทั้งหมด  ปัจจัย โดยปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสนามแบดมินตนั คือ ปัจจยัดา้นความพร้อมคุณภาพ ราคาของ
สนามแบดมินตนั และความใส่ใจในการบริการของพนักงานและปัจจัยดา้นกระบวนการและความรู้
ของพนักงาน ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านความครบครันรวมถึงราคาของอุปกรณ์และ
เคร่ืองด่ืมภายในสนามแบดมินตนั ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและท าเลที่ตั้ง และปัจจยัส่งเสริม
ทางการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ธุรกิจก๊วนตีแบดมินตันในจังหวัด
นครราชสีมาในดา้นปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า ดา้นเพศที่แตกต่างกนัส่งผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการสนามแบดมินตนั ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งที่เป็นเพศชายจะใชบ้ริการ
สนามแบดมินตนับ่อยคร้ังกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง ส่วนดา้นอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดต้่อเดือนที่แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตันในจังหวัดนครราชสีมา ไม่แตกต่างกันซ่ึงจากการศึกษาวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยคาดว่า 
ผูป้ระกอบการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง จะสามารถน าขอ้มูลที่ได้
จากการศึกษาคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาผลิตภณัฑร์วมถึงกระบวนการใน
การเขา้ถึงผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆ เพื่อปรับกลยทุธ์ทางการตลาด ให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ริการในปัจจุบนัไดอ้ยา่งแทจ้ริงและสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั รวมถึงสร้าง
ผลตอบแทนให้แก่ธุรกิจไดอ้ยา่งยัง่ยืน 

ค าส าคญั : สนามแบดมินตนั, การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
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บทที่  

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในยคุที่ประชาชนตอ้งการรักษาสุขภาพ การออกก าลงัการจึงไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก 
เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่รู้ว่าการออกก าลงักายอย่างอย่างสม ่าเสมอท าให้มีสุขภาพที่ดี โดยมี
กีฬาหลากหลายชนิดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เช่น ว่ิงมาราธอน ฟุตบอล บาสเกตบอล 
วอลเล่ยบ์อล หรือใชบ้ริการศูนยอ์อกก าลงักาย นอกจากกระแสการรักสุขภาพแลว้ยงัปฏิเสธไม่ไดว่้า
นักกีฬาที่มีช่ือเสียงก็มีส่วนในการตดัสินใจเลือกชนิดกีฬา เช่น บาส เดชาพล พวัวรานุเคราะห์-ปอ
ป้อ ทรัพยสิ์รี แตรั้ตนชยั ที่สร้างช่ือเสียงแบดมินตนัให้กบัประเทศ จึงปลุกกระแสแบดมินตนัให้กับ
ประเทศไทย รวมถึงเป็นตน้แบบให้กบันกักีฬาและเยาวชนคนอื่นๆ ส่งผลให้กีฬาแบดมินตนัไดรั้บ
ความนิยมเป็นอย่างมาก ดว้ยกระแสต่างๆและปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น ค่านิยม จ านวน
ประชากร  ปัจจยัทางการแข่งขนัทางการตลาดที่ผูจ้ดัก๊วนพยายามสร้างความแปลกใหม่เพื่อดึงดูด
ลูกค้า ตลอดจนแนวทางการออกก าลงักายของคนในจังหวดันครราชสีมา ท าให้ตลาดของธุรกิจ
สนามแบดมินตนัไม่สามารถน่ิงเฉยไดอ้ีกต่อไป 

 ดงันั้น จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่ผูวิ้จยัจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา เพื่อที่จะไดท้ราบว่ามีปัจจยัใดบา้งที่เก่ียวขอ้ง
ต่อการตดัสินใจ โดยขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีอาจเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการ ผูจ้ดัก๊วน และ
ผูใ้ชบ้ริการ ในการปรับปรุง แกไ้ข รวมถึงพฒันาการบริการและกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั รวมถึงการพฒันากล
ยทุธ์ในการท าธุรกิจให้ยัง่ยืนมากย่ิงขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 งานวิจยัฉบบัน้ีผูวิ้จยัไดก้  าหนดวตัถุประสงคส์ าหรับการจดัท างานวิจยัไวด้งัน้ี 
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1. เพื่อส ารวจพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของผูใ้ช้บริการในการเลือกธุรกิจก๊วนตีแบดมินตันใน
จงัหวดันครราชสีมา  

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ( Ps) กบัการตดัสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา 

ค าถามการวิจัย และสมมุติฐานงานวิจัย 

1. ค าถามการวิจัย 

1.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัมีความความสัมพนัธ์กบัการเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊
วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาหรือไม่อยา่งไร 

1.2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีความความสัมพนัธ์กบัการเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วน
ตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาหรือไม่อยา่งไร 

2. สมมุติฐานงานวิจัย 

สมมุติฐานที่  ปัจจัยด้านอายุที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา 

สมมุติฐานที่   ปัจจัยด้านเพศที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา 

สมมุติฐานที่ 3 ปัจจยัดา้นสถานภาพที่แตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา 

สมมุติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านรายได้ที่แตกต่างกันมีความสัมพนัธ์กับเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา 

สมมุติฐานที่ 5 ปัจจยัดา้นการศึกษาที่แตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา 
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สมมุติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านอาชีพที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา 

สมมุติฐานที่ 7 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนั
ในจงัหวดันครราชสีมา 

สมมุติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านราคา มีความสัมพนัธ์กบัเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัใน
จงัหวดันครราชสีมา 

สมมุติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา 

สมมุติฐานที่  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา 

สมมุติฐานที่  ปัจจยัดา้นบุคคล มีความสัมพนัธ์กบัเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัใน
จงัหวดันครราชสีมา 

สมมุติฐานที่   ปัจจัยด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา 

สมมุติฐานที่   มีความสัมพันธ์กับเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตันในจังหวัด
นครราชสีมา 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตวัแปรตน้        ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

  

 

ขอบเขตงานวิจัย 

จากงานวิจยัดงักล่าว ผูวิ้จยัไดก้  าหนดขอบเขตปัจจยัที่จะน ามาใช้ในการท าวิจยัฉบบัน้ี โดยได้
น าเอาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มาใชเ้ป็นกรอบแนวความคิด
ในการศึกษา โดยประชากรที่ใชน้ ามาศึกษาในการท างานวิจยัฉบบัน้ี คือกลุ่มผูใ้ชบ้ริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัและอาศยัอยูใ่นจงัหวดันครราชสีมา 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

การวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดก้  าหนดขอบเขตของความหมายและค าศพัท ์ เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจใน
ทิศทางเดียวกนั ดงัน้ี 

  ผูใ้ช้บริการ หมายถึง บุคคลทั่วไปที่เลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตันใน
จงัหวดันครราชสีมา 

  สนามแบดมินตนั หมายถึง สถานที่ส าหรับให้บริการเช่าสนามแบดมินตนัเพื่อให้ผู ้
ออกก าลงักายใชบ้ริการ 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

.  เพศ 

. อายุ 

. การศึกษา 

. อาชีพ  

. รายไดต้่อเดือน 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อการเลือกใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัใน

จงัหวดันครราชสีมา 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product) 

2. ดา้นราคา (Price) 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย  (Place) 

. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

5. ดา้นบุคลากร ( People ) 
.  ดา้นกระบวนการ ( Process ) 

7.  ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

( Physical Evidence ) 
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  พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการใช้
สินคา้และบริการ รวมถึงกระบวนการตดัสินใจที่มีผลติอการใชสิ้นคา้หรือบริการ 

  ความพึงพอใจ หมายถึง ปฏิกิริยาต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุ้นที่แสดงผลออกมาใน
ลักษณะของผลของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกถึงทิศทางการประเมินว่าเป็นไปใน
ทางบวกหรือทางลบ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลของการวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลในเชิงพาณิชยท์ี่มุ่งเน้นการศึกษาถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงประโยชน์ที่คาด
ว่าจะไดรั้บมีดงัน้ี 

1. เพื่อท าให้ผู ้ประกอบการบริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตันทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตันในจังหวดันครราชสีมา และน าผลของ
งานวิจยัไปใช้เป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์ประกอบการตดัสินใจในการปรับปรุงและพฒันา
กลยทุธ์ในการแข่งขนัทางการตลาดเพ่ือประเมินความตอ้งการและแนวโนม้ของผูใ้ชบ้ริการ
ในอนาคตต่อการเลือกใช ้

2. เพื่อเป็นฐานข้อมูลและต่อยอดการวิจัยเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตันในจังหวัด
นครราชสีมา ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มน้ีและกลุ่มอื่นๆต่อไปในอนาคต 

3. เพื่อท านายแนวโน้มและประเมินความตอ้งการของผูใ้ช้บริการในอนาคตต่อการเลือกใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตันในจังหวัดนครราชสีมา  ซ่ึงสามารถใช้ในการท านาย
ผลกระทบทางการตลาด และอัตราการเติบโตของความต้องการของผู้ใช้บริการให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการในอนาคตได ้
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บทที่   

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง “ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา” ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัต่างๆที่
เก่ียวขอ้งน ามาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  

2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกีฬาแบดมินตนั 

.  แนวคิดทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ 

.  แนวคิดทฤษฎีดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

.  แนวคิดทฤษฎีดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

.  งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของกีฬาแบดมินตัน 

กีฬาแบดมินตนัไดแ้พร่หลายเขา้มาสู่ประเทศไทยเป็นเวลานานแลว้ มีปรากฏหลกัฐานที่
ชดัเจนว่า ในระหว่างปี พ.ศ. 2456 พระยานิพตักุลพงษ ์เป็นคนไทยรุ่นแรกที่สร้างสนามแบดมินตนั
ให้ลูกหลานเล่นเป็นการออกก าลงัในยามว่าง ณ บริเวณบา้นริมคลองสมเด็จเจา้พระยา ในเวลาต่อมา 
หลวงชลาไลยกล เห็นว่าแบดมินตนัเป็นกีฬาที่ดี เหมาะกบัคนไทย เล่นไดท้ั้งชายและหญิง เด็กเล็ก
และผูใ้หญ่ จึงสร้างสนามเพ่ิมขึ้นอีก และเลน่แบดมินตนักนัเป็นประจ าในหมู่ญาติมิตรที่ต าบล
สมเด็จเจา้พระยาเช่นเดียวกนั 

กีฬาแบดมินตนัแพร่หลายในหมู่คนไทยมากขึ้น คุณหลวงประคุณวิชาสนอง ไดจ้ดัให้มีการ
แข่งขนัแบดมินตนัในราชวิทยาลยั แข่งขนัในประเภทต่าง ๆ ต่อมาการแข่งขนัไดแ้พร่หลาย
กวา้งขวางออกไปอีก มีการแข่งขนัประเภทสาม แข่งขนัทั้งชายเภทชายสามและหญิงสาม ซ่ึงถือว่า
เป็นการแข่งขนัประเภทที่ส าคญัที่สุด และประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีการเล่น
แบดมินตนัประเภทสาม 

หลงัสงครามโลกคร้ังที่สอง ในขณะที่ประเทศเพ่ือนบา้นของไทย คือสหพนัธ์รัฐมลาย ู
สามารถเอาชนะทีมชาติของยโุรป จนไดค้รองต าแหน่งแชมเป้ียนประเภททีมชายของโลก หรือ
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โธมสัคพั สร้างความต่ืนเตน้ให้แก่ประชาชาติเอเชียอยา่งย่ิง ที่ทีมจากเอเชียสามารถแข่งกีฬาจน
เอาชนะชาติใหญ่ ๆ จากชาติตะวนัตกได ้ท่ามกลางกระแสดงักล่าว ไทยไดเ้ชิญนกัแบดมินตนัอนัดบั
โลกของมลาย ูอาทิ ว่องเปงสูน อองโปหลิม อุยเต็คฮ็อค อิสเมล บิน มาร์จนั ฯลฯ เขา้มาสาธิตการ
เล่นกีฬาแบดมินตนัมาตรฐานสากลในประเทศไทย เร่ิมมีการสร้างสนามแบดมินตนัมาตรฐานในร่ม 
มีการปรับปรุงพฒันาวิธีการเล่นแบดมินตนัให้ดีย่ิงขึ้น แต่การเล่นแบดมินตนัของคนไทยส่วนใหญ่ก็
ยงัเล่นกนันอกร่ม ต่อมาไดม้ีการสร้างสนามแบดมินตนัมาตรฐานสากลแห่งแรกภายในบริเวณบา้น
ซอยพร้อมมิตรของ หลวงธรรมนูญวุฒิกร และ นางอวยพร ปัตตพงศ ์พร้อมทั้งไดเ้คี่ยวเข็ญฝึกฝน
ลูกหลานจนกระทัง่นกัแบดมินตนัไทยมีมาตรฐานการเล่นกา้วเขา้สู่ระดบัโลก ลูกศิษยแ์บดมินตนั
ของ คุณหลวงธรรมนูญวุฒิกร มีพ้ืนฐานการเล่นที่ถูกตอ้งแน่นแฟ้น และน าพาทีมชาติแบดมนิตนัโธ
มสัคพัไทยไปครองต าแหน่งชนะเลิศแห่งเอเชียใน ปี ค.ศ. 1957 เขา้ไปถึงรอบชิงชนะเลิศ Inter Zone 

ของโลกเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์กีฬาแบดมินตนัของไทยใรนปี ค.ศ. 1958 ท่านท าหนา้ที่เป็นผู ้
ฝึกสอนเชา้เยน็ ส่งเสริมปลุกป้ันพฒันานกัแบดมนิตนัไทยหลายคน อาทิ พินิจ ปัตตพงศ ์ประเทือง 
ปัตตพงศ ์อจัฉรา ปัตตพงศ ์ธนู ขจดัภยั เจริญ วรรธนะสิน บุบผา แก่นทอง สงบ รัตนุสสรณ์ บณัฑิต 
ใจ 

เยน็ ศิลา อุเลา ฯลฯ นกักีฬาเหล่าน้ีลว้นเป็นผลงานของท่านทั้งนั้น นกัแบดมินตนัหลายคน
ของท่านไดเ้ขา้ถึงรอบชิงชนะเลิศการแข่งขนัออล-อิงแลนดแ์ละครองต าแหน่งต าแหน่งชนะเลิศของ
โลกในการแข่งขนัแบดมินตนันานาชาติจากหลายประเทศ เมื่อ หลวงธรรมนูญวุฒิกร ถึงแก่
อนิจกรรม ท่านจึงไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น บิดาแห่งวงการแบดมินตนัของไทย 

ในปี พ.ศ. 2497 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่วภูมิพลอดุลยเดช และพระราชวงศ์จกัรีชั้น
ผูใ้หญ่หลายพระองค ์ไดพ้ระราชทานและประทานพระอุปถมัภแ์กกี่ฬาแบดมินตนัอยา่งเขม้แข็ง ใน
หลวงทรงเป็นองคอ์ุปถมัภกสมาคมแบดมินตนัแห่งประเทศไทยในปีเดียวกนันั้นและทรง
แบดมินตนัดว้ยพระองคเ์อง สมเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา(พระราชศกัด์ิในสมยันั้น)
ทรงสนบัสนุนทุนทรัพยส่์งนกัแบดมินตนัไทยไปแข่งขนั ออล-อิงแลนด ์เป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 
2501 

และที่ตอ้งบนัทึกไวเ้ป็นประวติัศาสตร์ส าคญัไม่เฉพาะแต่วงการแบดมินตนัเท่านั้น แต่เป็น
ของวงการกีฬาเมืองไทย พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่ว มีพระมหากรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม 
พระทานราชทุนการศึกษาส่วนพระองคใ์ห้แก่นกัแบดมินตนัทีมชาติไทย เจริญ วรรธนะสิน ไป
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ศึกษาที่ประเทศองักฤษ ยงัความปลาบปลื้มของวงการกีฬาไทยอยา่งหาที่สุดมิได ้เพราะในยคุนั้นยงั
ไม่มีหน่วยงานกีฬาของรัฐ 

ในปีต่อ ๆ มา พระวรวงศ์เธอพระองคเ์จา้สุทธสิริโสภา ทรงสนบัสนุนทุนทรัพยส่์งนกั
แบดมินตนัไทยไปแข่งขนัออล-อิงแลนดแ์ละประเทศต่าง ๆ ในยุโรป พร้อมทั้งทรงประทานก าลงัใจ
ดว้ยการเสด็จทอดพระเนตรการแข่งขนัอยา่งใกลชิ้ดทั้งในเอเชียและยโุรป ท่านพระองคห์ญิงยงัทรง
สร้างสนามมาตรฐานขึ้นและก่อตั้งสโมสรแบดมินตนัแร็กเก็ตมิวเซียมขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 

วงการแบดมินตนัไทยไดพ้ฒันาตวัเองจนเป็นสมาคมกีฬาชั้นน าสมาคมหน่ึงของประเทศ
ไทย เป็นสมาคมกีฬาที่ส่งนกักีฬาไปแข่งขนัต่างประเทศมากที่สุดอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นเวลาหลายสิบ
ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 วงการแบดมินตนัเร่ิมใชแ้นวทางการตลาดสิทธิประโยชน์เขา้มาบริหาร เร่ิม
ระบบการดึงผูอุ้ปถมัภร์ายการจากต่างประเทศเขา้มาแทนระบบบริจาคช่วยเหลือ เร่ิมตน้จดัการ
แข่งขนักรังดป์รีซ์เซอร์โลกที่มีเงินรางวลันบัลา้นบาทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นการพลิกโฉมวงการ
แบดมินตนัไทยให้กา้วทนัการพฒันาเปลี่ยนแปลงของโลก 

กิจกรรมของสมาคมแบดมินตนัแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์จะด าเนินมาไกล
ถึงเพียงน้ีไม่ได ้หากไมไ่ดรั้บการสนบัสนุนจากบรรดาสปอนเซอร์ต่าง ๆ ในต่างประเทศ เช่น โปร-
เคนเน็ก โกเซ็น NEC ESPN ยนิูแคล และบริษทัห้างร้านภายในประเทศ เช่น ไทยออยล ์เบียร์สิงห์ 
เบียร์ชา้ง มิตซูบิชิ และ บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั(มหาชน) ที่เล็งเห็นความส าคญัของการพฒันา
เยาวชนของชาติ ไดใ้ห้การ 

สนบัสนุนการแข่งขนัแบดมินตนัเครือซิเมนตไ์ทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ปัจจุบนัยงัคงให้
การอุปถมัภอ์ยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งการจดัการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนแบดมินตนัประเทศไทย และ
แบดมินตนักรังดป์รีซ์เซอร์กิตโลก และโครงการ “ไฟแห่งพุ่มไมเ้ขียว” จากปี ค.ศ. 2004-2008 

กีฬาแบดมินตนัไดรั้บการบรรจุเป็นกีฬาสาธิตในโปรแกรมการแข่งขนักีฬาโอลิมปิคเกมส์
ในปี ค.ศ. 1980 ที่เมืองมิวนิค เยอรมนี แต่ไม่ไดรั้บการบรรจุในทนัที เน่ืองจากเกิดการแตกแยกใน
วงการแบดมินตนัของโลก จนกระทัง่ไดรั้บการบรรจุอยา่งเป็นทางการในบาร์เซโลนาเกมส์ที่สเปน
ถึงปี ค.ศ. 1992 แบดมิน 

ตนัไดก้ลายเป็นกีฬาโอลิมปิคเต็มตวัตั้งแต่นั้นมา และนกัแบดมนิตนัไทยไดผ่้านรอบควอลิ
ฟายคดัเลือกเขา้สู่สายใหญ่การแข่งขนักีฬาโอลิมปิคทุกคร้ัง ล่าสุดที่การแข่งขนัคร้ังที่ 28 ที่กรุง
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เอเธนส์ นกัแบดฯ ไทยไดเ้ขา้รอบมากถึง 8 คน ครบทุกประเภทเป็นประวตัิการณ์ และบุญศกัด์ิ พล
สนะ ไดเ้ขา้ถึงรอบชิงรองชนะเลิศเซมิไฟแนลของประเภทชายเด่ียววงการแบดมินตนัไทยยงัจะ
พฒันาไปขา้งหนา้ต่อไปไม่หยดุยั้ง ตราบใดที่คนบริหารไม่น าพากีฬาแบดมินตนักลายเป็นเกม
การเมือง มือสะอาด ไม่เขา้มาหาผลประโยชน์จากวงการ มีจิตวิญญาณที่รักและเห็นประโยชน์ของ
วงการแบดมินตนัเป็นเป้าหมายสูงสุด ถา้ท าอยา่งน้ีได ้ความเช่ือถือ ศรัทธา จากผูใ้ห้ความอุปถมัภ ์ก็
จะไม่จืดจางถอยห่างจากวงการแบดมินตนัอยา่งแน่นอน 

https://www.siamsporttalk.com/th/entertainment/sport/86-badminton/history-

badminton/17-badminton-history.html 

.  แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 

ประชากรศาสตร์ หมายถึง การศึกษาและการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัมุษย์ในดา้นพฤติกรรม
ของประชากรและการเปลี่ยนแปลงของประชากร โดยค าว่า Demography มีรากศพัทม์าจากภาษา
กรีก  ค า คือ Demo ซ่ึงหมายถึง หมู่คน หรือประชากร ตรงกบัค าว่า “people” ในภาษาองักฤษ และ
ค าว่า “graphy” ตรงกบัค าในภาษาองักฤษคือ “Description” หมายถึงการเขียน การบรรยายหรือการ
พรรณณารูปร่าง ลกัษณะ และเมื่อน าค าทั้งสองค ามารวมกนัจึงหมายถึงการศึกษาเก่ียวกบัหมู่คน
หรือประชากร (ชยัวฒัน์ ปัญจพงษ ์และณรงค ์เทียนสงค์,อา้งถึงใน สรัญภรณ์ เกษร,2559) 

แนวคิดดา้นประชากรศาสตร์ หมายถึง ความหลากหลายของประชากรที่สามารถแบ่งแยก
ออกไดเ้ป็นกลุม่ โดยพิจารณาจากลกัษณะและพฤติกรรมรวมถึงประชากรที่มีชนชั้นทางสังคม
เหมือนกนัจะตอบสนองถึง ขอ้มูลข่าวสาร ความตอ้งการต่างๆ ไปในทิศทางเดียวกนั โดยปัจจยัที่ยมี
ความเก่ียวขอ้งกบัประชากรณ์ศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ ลกัษณะต่างๆของร่างกาย เป็นตน้ โดย
จะแสดงถึงความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัของแต่ละบุคคล ซ่ึงจะมีพฤติกรรมที่แสดงงออก
แตกต่างกนั (กรรณิการ์ เหมือนประเสิร์ฐ,2548,อา้งถึงในสิทธิศกัด์ิ  จะระ,2562) 

สรุปไดว่้า จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ ซ่ึงเป็นการศึกษาปัจจยัที่
เป็นส่ิงที่แสดงถึงความแตกต่างกนั โดยส่งผลต่อการสนองต่อส่ิงเร้า ทั้งทางตรงและทางออ้มเพ่ือ
น ามาวิเคราะห์ให้เกิดความเขา้ใจมากขึ้น ถึงความแตกต่างในตวับุคคลแต่ละกลุ่ม ซ่ึงประกอบดว้ย 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได ้เป็นตน้ โดยจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนั ในจงัหวดันครราชสีมา โดยผูศ้ึกษาวิจยัจึงไดน้ าแนวคิดทางงดา้น
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ทฤษฎีประชากรศาสตร์มาใชใ้นการตั้งค าถาม สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรณ์ศาสตร์ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 

.  แนวคิดทฤษฎีด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 

 พฤติกรรม (behavior) หมายถึง ส่ิงที่แสดงออกของส่ิงมีชีวิตเพ่ือตอบสนองต่อส่ิงเร้าที่มา
กระทบโดยเป็นการแสดงออกที่สอดคลอ้งกบัสถาการณ์และส่ิงแวดลอ้มในขณะนั้น โดยพฤติกรรม
ที่แสดงออกมานั้นเป็นผลมาจากพนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้ม (SME Leader base for 

business,28/3/2565) 

 Schiffman and kanuk (1994: อา้งอิงในภทัรดนยั พิริยะธนภทัร) ให้ความหมายพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคว่า เป็นพฤติกรรมที่ผูบ้ริโภคไดแ้สดงออกมา ผ่านการใชสิ้นคา้หรือบริการ การซ้ือ การใช้
จ่ายและยงัรวมไปถึงการประเมินผลการรับบริการต่างๆดงักล่าว โดยผูบ้ริโภคจะมีความคาดหวงัว่า
ประสบการณ์ที่เขา้ไดรั้บบริการจะตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้

 ชูชยั สมิทธิไกร ( ,หนา้ ) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค(Consumer Behavior) หมายถึง
การกระท าของบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเพื่อเลือก (select) การซ้ือ (purchase) การใช ้
(use) และการจ ากดัส่วนที่เหลือ (dispose) ของสินคา้หรือบริการต่างๆเพ่ือตอบสนองส่ิงที่ตอ้งการ 
(Solomon,2009) 

 รศ.สมจิตร ลว้นจ าเริญ ( ,หนา้ )  ไดก้ล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง การกระท า
ของบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บบริการ และการใชสิ้นคา้ โดยรวมถึงการตดัสินใจที่ไดเ้กิดขึ้น
ก่อน และที่เป็นตวัก าหนดให้เกิดการกระท าต่างๆขึ้น โดยสามารถแยกได ้   ประเด็นคือ ) การ
กระท าของแต่ละบุคคล ) การไดรั้บและการใชบ้ริการสินคา้และบริการทางเศรษฐกิจ และ ) 
กระบวนการตดัสินใจ 

 จากแนวคิดทฤษฎีของพฤตกิรรมผูบ้ริโภคสรุปไดว่้าพฤติกรรมที่แสดงออกมาของแต่ละ
บุคคลนั้นขึ้นอยูก่บัส่ิงเร้าที่มากระตุน้ ไม่ว่าจะเป็นการตดัสินใจเลือก การถูกกระตุน้ให้ซ้ือโดยเกิด
จากปัจจยัทั้งภายในและภายนอกนั้นเอง โดยพฤติกรรมต่างๆจะมีความสอดคลอ้งกบัสถานการณ ์
สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัรอบขา้งเมื่อรับรู้ ก็จะคน้หาขอ้มลูที่ตรงกบัความตอ้งการของตวัเองและเกิด
การตดัสินใจเลือกไม่ว่าจะซ้ือหรือไม่ซ้ือก็ตาม 
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การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

 โดยใชเ้คร่ืองมือ 6W1H คือเคร่ืองมือส าหรับก าหนดกลุ่มผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย (SME 

Leader base for business,28/3/2565) 

Who 

ลูกคา้ของเราคือใคร คือการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในเชิงปริมาณประชากร สามารถก าหนดไดจ้าก
ปัจจยัคร่าว ๆ เช่น เพศ ถิ่นที่อยู ่ช่วงอาย ุฐานะทางการเงิน การศึกษา ฯลฯ เพ่ือท าการวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายแบบเบื้องตน้ ก่อนวิเคราะห์ลงรายละเอียดในขั้นตอนต่อไป 

What 

ลูกคา้ตอ้งการอะไร เป็นการวิเคราะห์ความตอ้งการของลูกคา้ ว่าพวกเขาตอ้งการอะไร ซ่ึงอาจจะดู
จากพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ ไลฟ์สไตลก์ารใชชี้วิต คุณภาพสินคา้ที่กลุ่มเป้าหมายชอบ รวมไป
ถึงรูปร่างหนา้ตาแพค็เก็จจ้ิงของคุณอีกดว้ย 

Where 

ลูกคา้ของคุณอยูท่ีไ่หน เป็นการวิเคราะห์ช่องทางการเลือกซ้ือสินคา้ขงกลุม่ลูกคา้ หากคุณเปิดธุรกิจ
ออนไลน์ แน่นอนว่าลกูคา้ของคุณก็จะอยูใ่นช่องทางออนไลน์เป็นหลกั บนแพลตฟอร์มยอดนิยม
อยา่ง Facebook Instagram Twitter หรือเวบ็ไซต ์Market place Plane และอาจจะเขา้มาเจอร้านคา้
หรือสินคา้ของคุณผ่านการรีเสิร์ทบน Google  Ads โฆษณาบนช่องทางที่พวกเขาใชง้านเป็นประจ า
นัน่เอง 

Why 

ท าไมลกูคา้ตอ้งเลือกซ้ือสินคา้ของคณุ เป็นการวิเคราะห์ว่าสินคา้หรือบริการของคุณสามารถตอบ
โจทยค์วามตอ้งการและแกปั้ญหาอะไรให้กบัลูกคา้ไดบ้า้ง ไม่เพียงเท่าน้ีสินคา้ของคุณสามารถมอบ
ประโยชน์อะไรไดบ้า้งที่จะท าให้ลูกคา้ยอมควกักระเป๋าจ่ายเงินซ้ือสินคา้ของคุณในทา้ยที่สุด ความ
คุม้ค่าของวสัดุรึเปล่า ราคาที่ถูกกว่าทอ้งตลาดใช่ไหม หรือเป็นเพราะสินคา้ของคุณเป็นสินที่เขาขาด
ไม่ได ้นัน่เป็นส่ิงที่คุณตอ้งหาค าตอบ 
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When 

กลุ่มเป้าหมายจะซ้ือสินคา้มื่อไหร่ วิเคราะห์ช่วงเวลาที่สินคา้ของคณุจะเป็นที่ตอ้งการมากที่สุด 
ยกตวัอยา่งเช่น หากร้านคา้ของคุณจ าหน่ายสินคา้ประเภทของขวญั ช่วยเวลาที่สินคา้ของร้านคุณจะ
เป็นที่ตอ้งการก็คือช่วงเทศกาลคริสตม์าสหรือช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ลูกคา้ต่างตอ้งเลือกซ้ือสินคา้เพ่ือ
น าไปเป็นของขวญัจบัฉลากหรือมอบให้กนัและกนั 

Whom 

ใครที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้กบัลูกคา้ของคุณ ลูกคา้บางคนอาจจะไม่ไดซ้ื้อสินคา้ของคณุ
เพราะเช่ือในสรรพคุณที่ร้านคา้ของคุณโฆษณา แต่ซ้ือเพราะค ารีวิว ค าบอกเล่าสรรพคุณจากลูกคา้ที่
เคยใชง้านจริง ๆ หรือแมก้ระทัง่ซ้ือตามดาราหรือบิวต้ีบล็อกเกอร์ที่มีช่ือเสียง การวิเคราะห์ในส่วนน้ี
จะท าให้คุณวางกลยทุธ์โฆษณาสินคา้เพ่ือกระตุน้ยอดขายให้เติบโตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

How 

ลูกคา้มีเง่ือนไขอะไรที่ท าให้ตดัสินใจซ้ือ เป็นการวิเคราะห์ส่ิงที่ท าให้ลูกคา้ยอมตกลงปลงใจซ้ือ
สินคา้ของคุณ ลกูคา้บางคนอาจจะซ้ือเฉพาะช่วงที่มีโปรโมชัน่ลดราคาหรือมีของแถม การมีบริการ
ที่สะดวกและตอบโจทยอ์ยา่งขั้นตอนเลือกซ้ือสินคา้และระบบจ่ายเงินที่ลูกคา้สามารถจบขั้นตอนได้
อยา่งรวดเร็ว รวมถึงมีบริการขนส่งที่รองรับความตอ้งการของลูกคา้ยา่งครบวงจร 

.  แนวคิดทฤษฎีด้านส่วนประสมทางการตลาด 

2.4.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  

 วินยั ไพรพิสุทธ์ิ ( ) ไดศ้ึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาธุรกิจให้บริการสนามแบดมินตนั
พบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑม์ีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสนามแบดมินตนั เพราะสนามมีการจดั
อุปกรณ์เสริมส าหรับการตีแบดมินตนัและมีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูเ้ล่นกีฬา ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของรติรัตน์ ชลสวสัด์ิ ( ) ที่ไดท้ าการศึกษาอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสนาม
แบดมินตนัในเขตสายไหม พบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑม์ีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสนาม
แบดมินตนัในลกัษณะของความสะอาดของสนามและห้องน ้า 
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2.4.2 ปัจจัยด้านราคา (Price) 

วินยั ไพรพิสุทธ์ิ ( ) ไดศ้ึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาธุรกิจให้บริการสนามแบดมินตนั
พบว่าปัจจยัดา้น 

2.4.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

วินยั ไพรพิสุทธ์ิ ( ) ไดศ้ึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาธุรกิจให้บริการสนามแบดมินตนั
พบว่าปัจจยัดา้นราคามีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการสนามแบดมินตนัในเร่ืองของ 

2.4.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ( Promotion) 

วินยั ไพรพิสุทธ์ิ ( ) ไดศ้ึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาธุรกิจให้บริการสนามแบดมินตนั
พบว่าปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการสนามแบดมินตนัในเร่ืองของ 

2.4.5 ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) 

วินยั ไพรพิสุทธ์ิ ( ) ไดศ้ึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาธุรกิจให้บริการสนามแบดมินตนั
พบว่าปัจจยัดา้นกระบวนการมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการสนามแบดมินตนัในเร่ืองของ 

2.4.6 ปัจจัยด้านบุคคล (People) 

วินยั ไพรพิสุทธ์ิ ( ) ไดศ้ึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาธุรกิจให้บริการสนามแบดมินตนั
พบว่าปัจจยัดา้นบุคคลมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการสนามแบดมินตนัในเร่ืองของ 

. .  ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) 

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด  

    ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือหรือปัจจยัทางการตลาด
ที่สามารถควบคุมได ้ที่ธุรกิจตอ้งใชร้วมกนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกคา้กลุม่เป้าหมาย หรือกระตุน้ให้ลูกคา้เกิดความตอ้งการสินคา้และบริการของตน (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และคณะ 2550, น.35-36) ซ่ึงประกอบดว้ย 7 ปัจจยั ดงัน้ี 

        2.1.3.1 ผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Product) ส่ิงที่เสนอขายให้กบัลูกคา้ โดยพิจารณาถึง
ความจ าเป็นและความตอ้งการของลกูคา้ มีทั้งผลติภณัฑท์ี่จบัตอ้งได ้และไม่สามารถจบัตอ้งได ้ซ่ึง
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ลูกคา้จะไดรั้บคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้นๆ เช่น รูปแบบ คุณภาพ ตราสินคา้ และช่ือเสียง เป็นตน้ 
สอดคลอ้งกบั ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2546, น.63) กล่าวว่า ผลิตภณัฑ ์บริการเป็นผลิตภณัฑอ์ยา่ง
หน่ึงแต่เป็นผลิตภณัฑท์ี่ไม่มีตวัตน (Intangible Product) ไม่สามารถจบัตอ้งได ้มลีกัษณะเป็นอาการ
นาม ไม่ว่าจะเป็นความสะดวก ความรวดเร็ว ความสบายตวั ความสบายใจ การให้ความเห็น การให้
ค าปรึกษา เป็นตน้ บริการจะตอ้งมีคุณภาพเช่นเดียวกบัสินคา้ แต่คุณภาพของบริการจะตอ้งประกอบ
มาจากหลายปัจจยัที่ประกอบทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของพนกังาน ความ
ทนัสมยัของอุปกรณ์ ความรวดเร็วและต่อเน่ืองของขั้นตอน การส่งมอบบริการ ความสวยงามของ
อาคารสถานที่ รวมถึงอธัยาศยัไมตรีของพนกังานทุกคน 

        สรุปไดว่้าผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Product) เป็นส่ิงที่สร้างแรงจูงใจให้กบัผูบ้ริโภคเพ่ือ
สนองความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจอยา่งสูงสุด โดยผลิตภณัฑแ์ละบริการตอ้งมี
ความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการและความเหมาะสมต่อผูบ้ริโภค 

        2.1.3.2 ราคา (Price) มูลค่าของเงินที่จ่ายไปเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑท์ี่ตอ้งการ ราคาถอืเป็น
ตน้ทุนของลกูคา้ โดยลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภณัฑก์บัราคา หากคุณคา่สูงกว่า
ราคา ลูกคา้ก็จะท าการตดัสินใจซ้ือ สอดคลอ้งกบั ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2546, น.63) กล่าวว่า 
ราคาเป็นเงินที่ลูกคา้ตอ้งจ่ายออกไป เพ่ือรับบริการกบัธุรกิจ ดงันั้นการที่ธุรกิจตั้งราคาไวสู้งก็
หมายความว่าลูกคา้ทีม่าบริโภคก็จะตอ้งจ่ายเงินสูงดว้ย ผลตามมาก็คือลกูคา้จะมีการเปรียบเทียบ
ราคากบัคู่แข่ง หรืออยา่งนอ้ยจะเปรียบเทียบกบัความคุม้ค่ากบัส่ิงที่จะไดรั้บ 

        สรุปไดว่้าการตั้งราคาของผลิตภณัฑแ์ละการบริการมีผลเป็นอยา่งมากต่อการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภค การที่ผูป้ระกอบการตั้งราคาของสินคา้และการบริการไวสู้งก็หมายความว่า 
ผูบ้ริโภค จะมีการเปรียบเทียบราคากบัคู่แข่งขนัทางธุรกิจ หรือมีการเปรียบเทียบกบัความคุม้ค่ากบั
ส่ิงที่จะไดรั้บ ซ่ึงการตั้งราคานั้นควรตั้งราคาให้เหมาะสม     

         2.1.3.3 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ช่องทางหรือสถานที่ในการจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑห์รือการให้บริการ ซ่ึงควรพิจารณาถึงความสะดวกสบายในการเขา้ถึง ความเหมาะสม 
การเขา้ถึงไดง่้าย และควรค านึงถึงท าเลที่ตั้งเป็นส าคญัในการให้บริการ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546, น.
56) ไดก้ล่าวถึงช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ย ที่ตั้งของผู้
ให้บริการและความยากง่ายในการเขา้ถึง ซ่ึงเป็นอีกปัจจยัส าคญัของการบริการทั้งน้ีความยากง่ายใน
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การเขา้ถึงบริการนั้นมิใช่แต่เฉพาะการเนน้ทางกายภาพเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการติดต่อส่ือสาร ดงันั้น 
ประเภทของสถานที่ให้บริการจะตอ้งครอบคลุมเพราะเป็นปัจจยัต่อการเขา้ถึงบริการอีกดว้ย  

        ฉัตยาพร เสมอใจ (2549, น.52-56) ไดก้ล่าวถึง ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การ
จ าหน่ายที่ตอ้งพิจารณาถึง ความสะดวกสบาย (Convenience) ในการรับบริการ การส่งมอบสู่ลูกคา้ 
สถานที่และเวลาในการส่งมอบ กล่าวคอืลูกคา้จะเขา้ถึงไดง้่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้ในเวลาและ
สถานที่ลูกคา้เกิดความสะดวกที่สุด 

        กล่าวสรุปไดว่้า ช่องทางการจดัจ าหน่ายจะตอ้งพิจารณาและค านึงถึงความ
สะดวกสบายของลูกคา้หรือผูบ้ริโภคเป็นส าคญั โดยลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดง้่ายและกระบวนการใน
การส่งมอบจะเป็นส่วนส าคญัที่สุดในการตดัสินใจของลูกคา้ 

        2.1.3.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลของ
ผลิตภณัฑห์รือบริการระหว่างผูข้ายหรือลูกคา้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ข่าวสาร ชกัจูงให้เกิด
ความตอ้งการ หรือสร้างทศันคติ และให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือ โดยมีการพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของลูกคา้ สามารถท าไดโ้ดย การโฆษณา การขายโดยพนกังาน การส่งเสริมการขาย การ
ประชาสัมพนัธ์ และการตลาดทางตรง 

        ฉัตรยาพร เสมอใจ (2549, น.52-56) ไดก้ล่าวว่า การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

การส่งเสริมการตลาดจะช่วยกระตุน้ให้ลูกคา้ท าตามในส่ิงที่เราคาดหวงั ไดแ้ก่ การรู้จกัและ
ตระหนกัถึงตวัผลิตภณัฑ ์เกิดความตอ้งการใชแ้ละตดัสินใจซ้ือมากขึ้น โดยอาศยัเคร่ืองมือที่ต่างกนั
ในการส่งเสริมพฤติกรรมของลูกคา้ ไดแ้ก่ การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การขาย
โดยใชพ้นกังานขาย และการตลาดทางตรงที่มีคณุสมบตัิ ขอ้ดี และขอ้จ ากดัที่แตกต่างกนั 

        ดงันั้น จึงตอ้งพิจารณาให้เหมาะสมกบัความตอ้งการใชง้าน รวมถึงความแตกต่างของ
ผูบ้ริโภคที่ไม่เพียงแต่มีความตอ้งการในการบริโภคผลิตภณัฑท์ี่มีความแตกต่างกนัแลว้ การบริโภค
ส่ือและแนวทางในการตดัสินใจของแต่ละบุคคล ก็มีความแตกต่างกนัไปดว้ย ดงันั้นส่ิงที่ส าคญัใน
การวางแผนการส่งเสริมการตลาดธุรกิจตอ้งพิจารณาถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้
เพื่อที่จะเลือกวิธีที่ติดต่อส่ือสาร (Communication) ที่สามารถเขา้ถึงและจูงใจลูกคา้ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 



16 

 

 

        สรุปไดว่้า การส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีความส าคญัต่อการส่ือสารที่ตอ้ง
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้และก าหนดต าแหน่งทางการตลาดของสินคา้และบริการ ซ่ึง
ช่วยให้ผูบ้ริโภครู้จกัในตวัผลิตภณัฑแ์ละบริการและเขา้ใจในสินคา้ไดดี้มากย่ิงขึ้น โดยอาศยัการ
โฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การให้ข่าว การลดแลก แจกแถม ผ่านส่ือต่างๆ  

        2.1.3.5 บุคลากร (People) พนกังานผูใ้ห้บริการตอ้งสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ 
เพ่ือให้เกิดความประทบัใจ ดงันั้นธุรกิจจึงควรเลือก และฝึกอบรมให้พนกังานมีความรู้ 
ความสามารถ มีทศันคติที่ดี มีความรับผิดชอบ ส่ือสารกบัลูกคา้ไดดี้ ตอบสนองความตอ้งการ 

        2.1.3.6 การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence Presentation) 

ลกัษณะการให้บริการและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ที่สัมผสัได ้รวมถึงคุณภาพของบริการผ่านส่ิงที่
มองเห็นได ้เช่น ลกัษณะของอาคาร การตกแต่งภายใน สถานที่ให้บริการ เพื่อดึงดูดให้ลูกความเกิด
ความพึงพอใจมากที่สุด 

        2.1.3.7 กระบวนการในการให้บริการ (Process) กระบวนการที่ท าให้มีความถูกตอ้ง 
รวดเร็ว ใชเ้วลาเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ โดยหาก
กระบวนการใดกระบวนการหน่ึงเกิดความล่าชา้อาจท าให้งานเกิดความผิดพลาด 

การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.5.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

จากการศึกษางานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการเลือกใช้บริการสนามแบดมินตนัพบว่า มีงานวิจยัที่ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัอิทธิพลต่อการ
บริโภค ดงัต่อไปน้ี คือ 

2.5.1.1 ปัจจัยด้านเพศ  

จากการศึกษางานวิจยัของ รติรัตน์ ชลสวสัด์ิ (2556) ที่ไดท้ าการศึกษา 

อิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสนามแบดมินตนัในเขตสายไหม พบว่าเพศมีอิทธิพลต่อการ
ใชบ้ริการสนามแบดมินตนัในเขตสายไหม โดยส่วนใหญ่เพศชายจะใชบ้ริการสนามแบดมินตนั
มากกว่าเพศหญิง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิรา สายวารี (2557) ที่ไดท้ าการศึกษาปัจจยัส่วน
ประสมการตลาด แรงจูงใจและพฤติกรรมการใชบ้ริการที่มีต่อความถึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสนาม
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แบดมินตนัให้เช่าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศชายมีสัดส่วนหรือร้อยละของพฤติกรรมการใช้
บริการสนามแบดในระดบัสูงมากกว่าเพศหญิงเช่นเดียวกนั 

2.5.1.2 ปัจจัยด้านอายุ  

งานวิจยัของ รติรัตน์ ชลสวสัด์ิ (2556) ที่ไดท้ าการศึกษาอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ
สนามแบดมินตนัในเขตสายไหม พบว่า อายมุีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสนามแบดมินตนัใน
เขตสายไหม โดยส่วนใหญ่อาย ุ20-30 ปีมีความถีใ่นการใชบ้ริการสนามแบดมินตนัคิดเป็นร้อยละ 
36% ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการอา้งอิงในงานวิจยัของคณิน กษมาดิลก(2556) ที่ศึกษาโอกาสของธุรกิจ
สนามแบดมินตนัให้เช่าในจงัหวดันครราชสีมา พบว่ากลุ่มผูท้ี่มีอายมุากจะมีแนวโนม้ที่จะใชบ้ริการ
สนามแบดมินตนัเป็นประจ านอ้ยกว่ากลุ่มผูท้ี่มอีายนุอ้ย ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายนุอ้ยจะมีสภาพร่างกายที่
แข็งแรงกว่า ท าให้ความสามารถที่จะออกก าลงักายดว้ยแบดมินตนับ่อยคร้ังมากกว่ากลุม่ผูท้ี่มีอายุ
มากขึ้นไป 

2.5.1.3 ปัจจัยด้านระดับการศึกษา 

งานวิจยัของ รติรัตน์ ชลสวสัด์ิ (2556) ที่ไดท้ าาการศึกษาอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ
สนามแบดมินตนัในเขตสายไหม พบว่าระดบัการศึกษาไม่มีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกใชบ้ริการ
สนามแบดมินตนัในเขตสายไหม 

2.5.1.4 ปัจจัยด้านอาชีพ 

งานวิจยัของ รติรัตน์ ชลสวสัด์ิ (2556) ที่ไดท้ าาการศึกษาอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ
สนามแบดมินตนัในเขตสายไหม พบว่าอาชีพมีความสัมพนัธ์ต่อการบริการสนามแบดมนิตนัในเขต
สายไหม ซ่ึงอาชีพที่มีคนใชบ้ริการสนามแบดมินตนัมากที่สุด คือพนกังานเอกชนคิดเป็นร้อยละ 32 
ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของคณิน กษมาดิลก(2556) ที่ศึกษาโอกาสของธุรกิจสนามแบดมินตนัให้เช่า
ในจงัหวดันครราชสีมา พบว่าอาชีพธุรกิจส่วนตวัและคา้ขาย จะมอีิทธิพลต่อ 

พฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการสนามแบดมินตนัเป็นประจ ามากกว่า เมื่อเทียบกบักลุม่อาชีพ
พนกังานบริษทั 
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2.5.1.5 ปัจจัยด้านรายได้ 

จากการศึกษางานวิจยัของรติรัตน์ ชลสวสัด์ิ (2556) ที่ไดท้ าการศึกษาอิทธิพลตอ่การ
เลือกใชบ้ริการสนามแบดมินตนัในเขตสายไหม พบว่ารายไดต้่อเดือนมีไม่มีความสมัพนัธ์ต่อการใช้
บริการสนามแบดมินตนั ขดัแยง้กบังานวิจยัของคณิน กษมาดิลก(2556) ที่ศึกษาโอกาสของธุรกิจ
สนามแบดมินตนัให้เช่าในจงัหวดันครราชสีมา พบว่าผูท้ี่มีรายไดสู้งจะมีโอกาสที่จะตดัสินใจใช้
บริการสนามแบดมินตนัเป็นประจ ามากกว่ากลุม่ผูท้ี่มีรายไดน้อ้ยกว่า 

2.5.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

2.5.2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

วินยั ไพรพิสุทธ์ิ (2552) ไดศ้ึกษางานวิจยัเร่ือง การพฒันาธุรกิจให้บริการ 

สนามแบดมินตนัพบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑม์ีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการสนามแบดมินตนั 
เพราะสนามมีการจดัอุปกรณ์เสริมและส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น มา้นัง่ เกา้อี้  โต๊ะวางประเป๋า น ้า
ด่ืม ราวแขวน ไมแ้บดมินตนั พดัลมโคจร บอร์ดส าหรับเขียนคิว หรือปิดประกาศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของรติรัตน์ ชลสวสัด์ิ (2556) ที่ไดท้ าการศึกษาอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสนาม
แบดมินตนัในเขตสายไหม พบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑม์ีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสนาม
แบดมินตนัในลกัษณะของความสะอาดของสนามและห้องน ้า 

2.5.2.2 ปัจจัยด้านราคา (Price) 

วินยั ไพรพิสุทธ์ิ (2552) ไดศ้ึกษางานวิจยัเร่ือง การพฒันาธุรกิจให้บริการสนามแบดมินตนั
พบว่าปัจจยัดา้นราคามีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการสนามแบดมินตนัในเร่ืองของอตัราค่าเลา่เรียน
แบดมินตนัที่มีความเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรติรัตน์ ชลสวสัด์ิ (2556) ที่ได้
ท าการศึกษาอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสนามแบดมินตนัในเขตสายไหม พบว่าปัจจยัดา้นราคามี
อิทธิพลต่อการใชเ้ลือกใชบ้ริการสนามแบดมินตนั โดยผูใ้ชบ้ริการค านึงจากราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพของสนาม ราคาค่าอุปกรณ์การเล่น และราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมภายในสนาม 

2.5.2.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place or Distribution Channel) 

วินยั ไพรพิสุทธ์ิ (2552) ไดศ้ึกษางานวิจยัเร่ือง การพฒันาธุรกิจให้บริการสนามแบดมินตนั
พบว่าปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายนั้นไม่มอีิทธิพลต่อการใชบ้ริการสนามแบดมินตนั ซ่ึง
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรติรัตน์ ชลสวสัด์ิ (2556) ที่ไดท้ าการศึกษาอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ
สนามแบดมินตนัในเขตสายไหม ที่พบว่าปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายนั้นไม่มอีิทธิพลต่อการ
ใชบ้ริการสนามแบดมินตนัเช่นเดียวกนั 

2.5.2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

วินยั ไพรพิสุทธ์ิ (2552) ไดศ้ึกษางานวิจยัเร่ือง การพฒันาธุรกิจให้บริการสนามแบดมินตนั
พบว่าปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการสนามแบดมินตนั โดยผูใ้ชบ้ริการ
เลือกที่จะใชบ้ริการเพราะสนามแบดมินตนันั้นไดม้ีการเชิญนกักีฬาทีมชาติที่มช่ือเสียงมาเล่นบา้งใน
บางโอกาส เพื่อให้สมาชิกไดเ้ห็นฝีมือในการเล่นจะไดพ้ฒันาฝีมอืตนเองต่อไปมากที่สุด ซ่ึงขดัแยง้
กบังานวิจยัของรติรัตน์ ชลสวสัด์ิ (2556) ที่ไดท้ าการศึกษาอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสนาม
แบดมินตนัในเขตสายไหม ที่พบว่าปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายนั้นไม่มอีิทธิพลต่อการใชบ้ริการ
สนามแบดมินตนัเลย 

2.5.2.5 ปัจจัยด้านกระบวนการ(Process) 

วินยั ไพรพิสุทธ์ิ (2552) ไดศ้ึกษางานวิจยัเร่ือง การพฒันาธุรกิจให้บริการสนามแบดมินตนั
พบว่าปัจจยัดา้นกระบวนการมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการสนามแบดมินตนั โดยผูใ้ชบ้ริการเลือกที่จะ
ใชบ้ริการเพราะระยะเวลาที่เปิดและปิดท าการในการให้บริการมีความเหมาะสม ซ่ึงขดัแยง้กบั
งานวิจยัของรติรัตน์ ชลสวสัด์ิ (2556) ที่ไดท้ าการศึกษาอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสนาม
แบดมินตนัในเขตสายไหม ที่พบว่าปัจจยัดา้นกระบวนการนั้นไม่มอีิทธิพลต่อการใชบ้ริการสนาม
แบดมินตนัเลย 

2.5.2.6 ปัจจัยด้านบุคคล (People) 

วินยั ไพรพิสุทธ์ิ (2552) ไดศ้ึกษางานวิจยัเร่ือง การพฒันาธุรกิจให้บริการสนามแบดมินตนั
พบว่าปัจจยัดา้นบุคคลนั้นมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการสนามแบดมินตนั โดยผูใ้ชบ้ริการเลือกที่จะใช้
บริการเพราะผูฝึ้กสอนมีการแต่งกายที่เหมาะสมในการสอนแบดมินตนั ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ
รติรัตน์ ชลสวสัด์ิ (2556) ที่ไดท้ าการศึกษาอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสนามแบดมินตนัในเขต
สายไหม ที่พบว่าปัจจยัดา้นบุคคลนั้นไม่มอีิทธิพลต่อการใชบ้ริการสนามแบดมินตนัเลย 
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2.5.2.7 ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) 

วินยั ไพรพิสุทธ์ิ (2552) ไดศ้ึกษางานวิจยัเร่ือง การพฒันาธุรกิจให้บริการสนาแบดมินตนั
พบว่าปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพนั้นมอีิทธิพลต่อการใชบ้ริการสนามแบดมินตนั โดย
ผูใ้ชบ้ริการเลือกที่จะใชบ้ริการเพราะสนามแบดมินตนัมีการจดัจ าหน่ายอุปกรณ์ที่มีความ
เพียบพร้อม เช่น ไมแ้บดมินตนั ลูกขนไก่หลากหลายราคา ผา้พนัดา้ม เส้ือผา้ มีบริการขึ้นเอ็น ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรติรัตน์ ชลสวสัด์ิ (2556) ที่ไดท้ าการศึกษาอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ
สนามแบดมินตนัในเขตสายไหม ที่พบว่าปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพนั้นมีอิทธิพลต่อการใช้
บริการสนามแบดมินตนั ผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัในเร่ืองของสถานที่จอดรถมีเพียงพอส าหรับผู้
มาใชบ้ริการ และความสว่างของไฟภายในสนาม 
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บทที่  

วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษา เร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัใน
จงัหวดันครราชสีมา ผูวิ้จยัไดเ้ลือกใชวิ้ธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงมีรูปแบบ
การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยผูวิ้จยัไดม้ีการใชแ้บบสอบถาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุม่ตวัอยา่ง และน ามาวิเคราะห์ประมวลผล ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) 

โดยผูวิ้จยัไดม้ีการก าหนดวิธีการด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 

1. ประชากร ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง และการสุ่มตวัอยา่ง 

2. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3. เคร่ืองมือที่ใชเ้ก็บขอ้มูล 

4. มาตรวดัตวัแปรต่างๆ และการทดสอบคุณภาพของมาตรวดั 

5. การวิเคราะห์ 

ประชากร ขนาดกลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง 

.ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรที่อาศยั ท างานหรือก าลงัศึกษาในจงัหวดั
นครราชสีมา โดยเป็นผูเ้ล่นกีฬาแบดมินตนัในสนามแบดมินตนั 

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

ขนาดกลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี จะใชวิ้ธีการค านวณตามแนวคิดของ W.G. Cochran 

ที่ระดบัความเช่ือมัน่ % ที่ความคลาดเคลื่อน % เน่ืองจากประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 
คือ ประชากรผูท้ี่อาศยั ท างาน หรือก าลงัศึกษาในจงัหวดันครราชสีมาโดยเป็นผูเ้ล่นกีฬาแบดมินตนั
ในสนามแบดมินตนั ท าให้ไม่สามารถทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

สูตร    n=p(1-p)z2e2 

n =    ขนาดกลุ่มตวัอยา่งที่ตอ้งการ 
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p =    สัดส่วนของประชากรที่สนใจ ซ่ึงในกรณีน้ี ค่า P เท่ากบั .  เพราะไม่สามารถามทราบค่า
สัดส่วนของประชากร 

e =     ระดบัความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอยา่งที่ยอมให้เกิดขึ้นได ้ไม่เกิน .  

z =    ความมัน่ใจที่ผูวิ้จยัก าหนดไวท้ี่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ z ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .  มีค่า
เท่ากบั .  (มัน่ใจ %)     

- ถา้ระดบัความเช่ือมัน่ % หรือระดบันยัส าคญั .  มีค่า Z = 1.96 

- ถา้ระดบัความเช่ือมัน่ % หรือระดบันยัส าคญั .  มีค่า Z = 2.98 

แทนค่า        n=0.5(1-0.5)1.9620.052 

n=0.25(3.8416)0.00252 

n=0.96040.0025 

n= .     หรือ  n มีค่าประมาณ  

ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งส าหรับใชก้ารในการวิจยัคร้ังน้ี เท่า  ตวัอยา่ง และเพื่อ
สร้างความน่าเช่ือถือในการเก็บขอ้มูล ผูวิ้จยัจึงไดใ้ชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน  ตวัอยา่ง 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

จากการศึกษา เร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัใน
จงัหวดันครราชสีมา ผูวิ้จยัไดใ้ช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ Multi Stage Sample โดยมีขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนที่  ใชเ้ทคนิค Voluntary Response Sample เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามสะดวก
ของผูวิ้จยัแบบหน่ึง โดยอาศยักลุ่มตวัอยา่งเขา้มาอาสา โดยผูวิ้จยัไดส่้งแบบสอบถาม online ถาม
โปรแกรมไลน์ และเฟสบุ๊ค แลว้ให้กลุ่มตวัอยา่งทีอ่าศยั ท างานหรือก าลงัศึกษาในจงัหวดั
นครราชสีมา โดยเป็นผูเ้ล่นกีฬาแบดมินตนัในสนามแบดมินตนั 

ขั้นตอนที่  ใชเ้ทคนิค Snowball เพื่อใช้ส าหรับกลุ่มประชากรที่ตอ้งการจะวิจยั และเขา้ถึง
ไดย้าก โดยให้คนที่ตอบแบบสอบถาม แนะน า หรือส่งต่อให้ผูอ้ื่นตอบแบบสอบถาม เพื่อท าการเก็บ
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ขอ้มูลตอ่ไป โดยผูวิ้จยัไดใ้ห้กลุ่มตวัอยา่งที่อาศยั ท างานหรือก าลงัศึกษาในจงัหวดันครราชสีมา โดย
เป็นผูเ้ล่นกีฬาแบดมินตนัในสนามแบดมินตนั และตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้ ส่ง
แบบสอบถามให้กบัคนรู้จกัที่ อาศยั ท างานหรือก าลงัศึกษาในจงัหวดันครราชสีมา โดยเป็นผูเ้ล่น
กีฬาแบดมินตนัในสนามแบดมนิตนั 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

จากการศึกษา เร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนั
ในจงัหวดันครราชสีมา มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล  วิธี โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งที่
อาศยั ท างานหรือก าลงัศึกษาในจงัหวดันครราชสีมา โดยเป็นผูเ้ล่นกีฬาแบดมินตนัในสนาม
แบดมินตนั โดยผูวิ้จยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน  คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการไดข้อ้มลูจากรายงาน วารสาร 
งานวิจยัที่มีผูท้ี่สนใจไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลไว ้โดยผูวิ้จยัไดม้ีการคน้ควา้ขอ้มูลจากวารสารทาง
วิชาการ, สารนิพนธ์, งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง, แนวคิดที่เก่ียวขอ้ง และขอ้มูลจากเวป็ไซตต์่างๆที่เก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองแบดมินตนั 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

จากการศึกษา เร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนั
ในจงัหวดันครราชสีมา ผูวิ้จยัไดม้ีการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุม่ตวัอยา่งจ านวน  คน โดยผูวิ้จยัไดม้ีการมีการน าแนวคิด งานวิจยัที่
เก่ียวขอ้ง วตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดงานวิจยัมาประยกุตใ์ชใ้นการสร้างขอ้ค าถาม ซ่ึงมีทั้งหมด 
 ส่วน จ านวน  ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที่  ค าถามคัดเลือก เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Questions) แบบมีหลายค าตอบ
ให้เลือก (Multiple Choice Questions) ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งสามารถเลือกไดเ้พียงค าตอบเดียว ที่เป็น
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ลกัษณะค าถามทีค่ดักรองเก่ียวกบัการใชบ้ริการก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงมี
ทั้งหมด  ขอ้ ดงัน้ี 

ท่านเคยใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงลกัษณะของขอ้มูลประเภท 
Nominal Scale ไดแ้ก่ 

- เคย   
- ไม่เคย (ปิดการสัมภาษณ์) 

ส่วนที่  ข้อมูลทั่วไป เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Questions) แบบมีหลายค าตอบให้
เลือก (Multiple Choice Questions) ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งสามารถเลือกไดเ้พียงค าตอบเดียว ซ่ึงมีทั้งหมด  
ขอ้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. เพศ เป็นลกัษณะของขอ้มลูประเภท Nominal Scale ไดแ้ก่  
- เพศชาย  
- เพศหญิง  
- อื่นๆ 

2. อาย ุเป็นลกัษณะของขอ้มลูประเภท Ordinal Scale ไดแ้ก่  
- นอ้ยกว่า  ปี 

- -  ปี 

- มากกว่า  ปี  
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด เป็นลกัษณะของขอ้มูลประเภท Ordinal Scale ไดแ้ก่  
- ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
- ปริญญาตรี 

- สูงกว่าปริญญาตรี 

4. อาชีพ เป็นลกัษณะของขอ้มลูประเภท Ordinal Scale ไดแ้ก่  
- นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา                
- พนกังานบริษทัเอกชน            - 
- ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

- อาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย  
- ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/ว่างงาน      
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- อื่นๆ 

5. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน เป็นลกัษณะของขอ้มูลประเภท Ordinal Scale โดยแสดงช่วงรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของกลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นแบบสอบถาม ไดแ้ก่  

- ยงัไม่มีรายได ้

- ต ่ากว่า ,  บาท 

- 10,000-20,000 บาท 

- 20,001-30,000 บาท 

- 30,000-40,000 บาท 

- 40,001-50,000 บาท 

- มากกว่า ,  บาทขึ้นไป 

ส่วนที่  ข้อมูลเกีย่วกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตันในจังหวัดนครราชสีมา 
เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Questions) แบบมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple 

Choice Questions) ซ่ึงมีทั้งค าถามทีก่ลุม่ตวัอยา่งสามารถเลือกไดเ้พียงค าตอบเดียว จ านวน  ขอ้ 
และเลือกไดห้ลายค าตอบ จ านวน  ขอ้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ความถี่ในการใชบ้ริการต่อสัปดาห์ (สามารถเลือกไดเ้พียง 1 ค าตอบ) 
- -  คร้ัง 

- -  คร้ัง 

-  คร้ังขึ้นไป 

2. ค่าบริการเฉลี่ยต่อคร้ังที่ตอ้งจ่าย (สามารถเลือกไดเ้พียง 1 ค าตอบ) 
- นอ้ยกว่า  บาท 

- -  บาท 

- -  บาท 

- 200 บาทขึ้นไป 

3. วนัที่เล่นเป็นประจ า (สามารถเลือกไดเ้พียง 1 ค าตอบ) 
- วนัธรรมดา 

- วนัเสาร์-อาทิตย ์

4. ระยะเวลาเฉลี่ยที่เล่นต่อคร้ัง (สามารถเลือกไดเ้พยีง 1 ค าตอบ) 
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-  ชัว่โมง 

-  ชัว่โมง 

-  ชัว่โมง 

-  ชัว่โมงขึ้นไป 

.ท่านใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนั ใน จ.นครราชสีมา เพราะเหตุใด (สามารถ
เลือกตอบไดห้ลายขอ้)     

- ออกก าลงักาย 

- หาคู่ 

- เป็นแหล่งพบนดั 

- ผกัผ่อน 

. ท่านใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนั ในจงัหวดันครราชสีมากบัใคร (สามารถเลือกได้
เพียง 1 ค าตอบ) 

- ตามล าพงั 

- มากบัเพื่อน 

- มากบัครอบครัว 

- มากบัคู่รัก 

ส่วนที่  ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดั
นครราชสีมา โดยประเมินตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดว่าเห็นดว้ยกบัขอ้ความน้ีมากนอ้ย
เพียงใดโดยใช้ระดบัความคิดเห็นดว้ยมาตรา  ระดบั (Rating Scale) 

ระดบัคะแนน  เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด 

ระดบัคะแนน  เห็นดว้ยนอ้ย 

ระดบัคะแนน  เห็นดว้ยปานกลาง 

ระดบัคะแนน  เห็นดว้ยมาก 
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ระดบัคะแนน  เห็นดว้ยมากที่สุด 

เกณฑก์ารประเมิน ผูวิ้จยัไดใ้ช้หลกัการแบ่งช่วงการแปลผลตามหลกัของการแบ่งอนัตร
ภาคชั้น (Class interval) โดยใชสู้ตรค านวณช่วงกวา้งของอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี 

    ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น     =    ขอ้มูลที่มคี่าสูงสุด-ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสุด 

    จ านวนชั้น 

                    =    (5-1)/5 

                    =    0.8 

จึงสามารถแปลผลคะแนนเฉลี่ยไดด้งัน้ี 

        เห็นดว้ยมากที่สุด     .  – .      คะแนน 

        เห็นดว้ยมาก        .  – .     คะแนน 

        เห็นดว้ยปานกลาง    .  – .     คะแนน 

        เห็นดว้ยนอ้ย        .  – .     คะแนน 

        เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด    .  – .     คะแนน 

        ไม่สามารถประเมินได ้    – .         คะแนน 

.  มาตรวดัตวัแปรต่างๆ และการทดสอบคุณภาพของมาตรวดั 

        มาตรวดัตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ เป็นขอ้มูลในรูปแบบ Nominal, Ordinal ส่วน
ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา ใช้
มาตรวดัแบบ Scale 

ส่วนที่  ข้อเสนอแนะ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ขอ้เสนอแนะในการใชบ้ริการคร้ังต่อไปท่านจะใชบ้ริการกบัก๊วนที่ท่านก าลงัประเมินน้ี
อีกหรือไม ่
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        การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูวิ้จยัไดต้รวจสอบความน่าเช่ือของ
แบบสอบถาม โดยทดสอบ(Pre - test) กบักลุม่เป้าหมายที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน  คน ค่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach's Alpha อยูท่ี่  แสดงว่า แบบทดสอบน้ีมีความน่าเช่ือถอื
และสามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มลูได ้

    . .  ค่าความเช่ือมัน่ของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha                                                 N of Items 

.723       4 

. .  ค่าความเช่ือมัน่ของปัจจยัดา้นราคา (Price) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha                                                 N of Items 

.714           2 

     . .  ค่าความเช่ือมัน่ของปัจจยัดา้นสถานที่ (Place) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha                                                 N of Items 

.817           2 

     . .  ค่าความเช่ือมัน่ของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha                                                 N of Items 

.708           2 

     . .  ค่าความเช่ือมัน่ของปัจจยัดา้นบุคคล (People) 

Reliability Statistics 



29 

 

 

Cronbach's Alpha                                                 N of Items 

.710           2 

     . .  ค่าความเช่ือมัน่ของปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha                                                 N of Items 

.832           4 

     . .  ค่าความเช่ือมัน่ของปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha                                                 N of Items 

.705           4 

.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

    เมื่อไดจ้ านวนการตอบแบบสอบถามครบถว้นตามขนาดของกลุม่ตวัอยา่งที่ท าการศึกษา 
ทางผูวิ้จยัจะน าขอ้มูลดงักล่าวไปวิเคราะห์ทางสถติิ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) เพ่ือหาขอ้สรุปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี 

     . .  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณณา (Descriptive Statistics) 

        . . .  ใชก้ารวิเคราะห์และแสดงผลส าหรับขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, รายไดต้่อเดือน โดยใชค้่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

        . . .  การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

 



30 

 

 

. .  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

    เป็นการศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบ
สมมติฐาน (Hypothesis testing) โดยใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ผลทางสถิติ ดงัน้ี 

      . . .  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของตวัแปรดา้น
ประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดั
นครราชสีมา 

     . . .  การทดสอบสมมติฐานการวิจยันั้นจะใชส้ถิติอา้งอิงหรือสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) ในการ
ทดสอบสมมติฐานซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีใชค้่าความเช่ือมัน่ที่ระดบัร้อยละ  เป็นเกณฑใ์นการยอมรับ
หรือปฏิเสธการทดสอบสมมติฐานการวิจยั และใชก้ารทดสอบความเช่ือมัน่ดว้ย Cronbach’ alpha 
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บทที่  

ผลวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษา “ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัใน
จงัหวดันครราชสีมา ” ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามออนไลน์ โดยท าการกระจาย
ขอ้มูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ (Questionnaire Online) ในรูปแบบ Google form และก าหนด
ขนาดตวัอยา่งที่ตอ้งการเท่ากบั  ตวัอยา่ง ทางผูวิ้จยัจึงน าขอ้มูลมาวิเคราะห์และหาขอ้สรุปทาง
สถิติตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ซ่ึงผลวิเคราะห์แบ่งเป็นส่วนต่างๆ ไดด้งัน้ี 

    ส่วนที่  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

    ส่วนที่  พฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัใน
จงัหวดันครราชสีมา 

    ส่วนที่  การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) , ปัจจยัดา้นราคา (Price), ปัจจยั
ดา้นสถานที่ (Place), ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจยัดา้นคน (People) ปัจจยั
ดา้นกระบวนการ (Process) ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) กบัการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊
วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา 

ส่วนที่  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงก็คือ ผูท้ี่ตดัสินใจซ้ือคอร์
สเรียนท าอาหารออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน  คน จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา อาชีพ และ รายไดเ้ฉลี่ยโดยการแจกแจงความถี่และแสดงค่าร้อยละ รายละเอียดดงัตาราง
ที่ . - .  ดงัน้ี 

 



32 

 

 

ตารางที่  4.1  แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ  

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 282 70.5 

หญิง 70 17.5 

อื่นๆ 48 12 

รวม 400 100 

จากตารางที่ .  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมาก เป็นเพศชาย จ านวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ .  เพศหญิง จ านวน  คน  คิดเป็นร้อยละ .  และเพศอื่นๆ  คน คิดเป็นร้อยละ  

 

ตารางที่ .   แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

อายนุอ้ยกว่า  ปี 61 15.3 

อาย ุ -  ปี 334 83.5 

อาย ุ  ปีขึ้นไป 5 1.3 

รวม 400 100 

 

จากตารางที่ .   พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุ อายุ -  ปี จ านวน 334 คน  
คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา อายนุอ้ยกว่า  ปี จ านวน  คน  คิดเป็นร้อยละ .  และนอ้ยที่สุด
คือ อาย ุ  ปีขึ้นไป จ านวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

 

ตารางที่ .   แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 43 10.8 

ปริญญาตรี 307 76.8 

สูงกว่าปริญญาตรี 50 12.5 

รวม 400 100 
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 จากตารางที่ .   พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 
 คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ

นอ้ยที่สุดคือ ต ่ากว่าชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

 

ตารางที่ .   แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตาม อาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา 82 20.5 

พนกังานบริษทัเอกชน 106 26.5 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 85 21.3 

อาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 103 25.8 

ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/ว่างงาน 19 4.8 

อื่นๆ 5 1.3 

รวม 400 100 

จากตารางที่ .   พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน 
ราชการ จ านวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคืออาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย จ านวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ .  และนอ้ยที่สุดคือ อาชีพอื่นๆ จ านวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

 

ตารางที่ .   แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ยงัไม่มีรายได ้ 67 16.8 

ต ่ากว่า ,  บาท 36 9.0 

10,000-20,  บาท 76 19.0 

20,001-30,000 บาท 124 31.0 

30,000-40,000 บาท 63 15.8 

40,001-50,000 บาท 13 3.3 

มากกว่า ,  บาทขึ้นไป 21 5.3 

รวม 400 100 
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 จากตารางที่ .   พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 0,001 - 30,000 บาท 
จ านวน  คน คิดเป็นร้อยละ  รองลงมาคือ รายไดม้ากกว่า 10,000-20,000 บาท จ านวน  คน 
คิดเป็นร้อยละ  และนอ้ยที่สุดคือ - ,  จ านวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

 

ส่วนที่  พฤติกรรมผู้บริโภคต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตันในจังหวัด
นครราชสีมา การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อการการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตาม ความถี่ในการใช้บริการต่อสัปดาห์ ค่าบริการเฉลี่ย
ต่อคร้ังที่ตอ้งจ่าย วนัที่เล่นเป็นประจ า ระยะเวลาเฉลี่ยที่เล่นต่อคร้ัง ใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนั 
ในจงัหวดันครราชสีมาเพราะอะไร ใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนั ในจงัหวดันครราชสีมากบัใคร 
สนามที่ใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาเป็นประจ า โดยการแจกแจงความถี่
และแสดงค่าร้อยละ รายละเอียดดงัตารางที่ . - .  ดงัน้ี 

 

ตารางที่  4.6  แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ของพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อ
ความถี่ของผูใ้ชบ้ริการ 

ความถี ่ จ านวน ร้อยละ 

1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ 155 38.8 

3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ 208 52.0 

5 คร้ังขึ้นไปต่อสัปดาห์ 37 9.3 

รวม 400 100 

 

 จากตารางที่ .  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อความถี่ของ
ผูใ้ช้บริการผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการ -  คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
รองลงมาคือ  -  คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และนอ้ยที่สุดคือ  คร้ังขึ้นไป
ต่อสัปดาห์ จ านวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
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ตารางที่ .   แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ของพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อ
ค่าบริการเฉลี่ยต่อคร้ังที่ตอ้งจ่าย 

ค่าบริการ จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกว่า  บาท 15 3.8 

100-150 บาท 173 43.3 

151-200 180 45 

200 บาทขึ้นไป 32 8 

รวม 400 100 

  

จากตารางที่ .  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อค่าบริการ
เฉลี่ยต่อคร้ังที่ตอ้งจ่ายของผูใ้ช้บริการผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ -  บาท จ านวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ  รองลงมาคือ  -  คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และนอ้ยที่สุด
คือนอ้ยกว่า  บาท จ านวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

 

ตารางที่ .   แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ของพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อ
วนัที่เล่นเป็นประจ า 

วนัที่เล่นเป็นประจ า จ านวน ร้อยละ 

วนัธรรมดา 342 85.5 

วนัเสาร์-อาทิตย ์ 58 14.5 

รวม 400 100 

  

 จากตารางที่ .  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อวนัที่เล่น
ประจ าของผูใ้ช้บริการผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการวนัธรรมดา จ านวน  คน คิดเป็นร้อยละ 
.  และ วนัเสาร์-อาทิตย ์จ านวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   
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 ตารางที่ .   แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคต่อระยะเวลาเฉลี่ยที่เล่นต่อคร้ัง 

ระยะเวลาเฉลี่ยที่เล่นต่อคร้ัง จ านวน ร้อยละ 

1 ชัว่โมง 11 2.8 

2 ชัว่โมง 93 23.3 

3 ชัว่โมง 219 54.8 

4 ชัว่โมงขึ้นไป 77 19.3 

รวม 400 100 

  

จากตารางที่ .  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อระยะเวลา
เฉลี่ยที่เล่นต่อคร้ัง ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เล่น  ชัว่โมง จ านวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา
คือ  ชัว่โมง จ านวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และนอ้ยที่สุดคือ  ชัว่โมง จ านวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ .  

 

ตารางที่ .   แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ของพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อ
การใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนั ในจงัหวดันครราชสีมาเพราะอะไร 

ใชบ้ริการเพราะเหตุใด จ านวน ร้อยละ 

ออกก าลงักาย 289 72.3 

หาคู่ 6 1.5 

เป็นแหล่งพบนดั 11 2.8 

พกัผ่อน 4 1.0 

ตอบมากกว่า  ขอ้ 90 22.5 

รวม 400 100 

 

 จากตารางที่ .  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนั ในจงัหวดันครราชสีมาเพราะอะไร ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการ
เพราะออกก าลงักาย จ านวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือตอบมากกว่า  ขอ้ จ านวน  
คน คิดเป็นร้อยละ .  และนอ้ยที่สุดคือพกัผ่อน จ านวน  คน คิดเป็นร้อยละ  
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ตารางที่ .   แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ของพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อ
การใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนั ในจงัหวดันครราชสีมากบัใคร 

ใชบ้ริการกบัใคร จ านวน ร้อยละ 

ตามล าพงั 72 18 

มากบัเพื่อน 301 75.3 

มากบัครอบครัว 10 2.5 

มากบัคู่รัก 17 4.3 

รวม 400 100 

 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนั ในจงัหวดันครราชสีมากบัใคร ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการกับ
เพื่อน จ านวน  คน คิดเป็นร้อยละ 75.3 รองลงมาคือมาตามล าพงั จ านวน  คน คิดเป็นร้อยละ 
18 และนอ้ยที่สุดคือมากบัครอบครัว จ านวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

 

ตารางที่ .   แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ของพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อ
การใชส้นามที่ใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาเป็นประจ า 

สนามที่ใชบ้ริการประจ า จ านวน ร้อยละ 

VS 334 83.5 

พีค 21 5.3 

ส าราญ 15 3.8 

มทร. 26 6.5 

มทส. 4 1 

รวม 400 100 

 

 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อการใช้สนาม
ที่ใช้บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตันในจังหวัดนครราชสีมาเป็นประจ า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ใช้
บริการที่สนาม VS จ านวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือสนาม มทร. จ านวน  คน คิด
เป็นร้อยละ .  และนอ้ยที่สุดคือสนามมทส. จ านวน  คน คิดเป็นร้อยละ  
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ส่วนที่  การวิเคราะห์ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) , ปัจจัยด้านราคา (Price), ปัจจัยด้านสถานที่ 
(Place), ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านคน (People) ปัจจัยด้าน
กระบวนการ (Process) ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) กับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตันในจังหวัดนครราชสีมา 

 การ วิ เคราะ ห์ความแปรปรวนทาง เ ดี ยว  (One-Way ANOVA) ของตัวแปรด้ าน
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, การศึกษา, อาชีพ, รายได ้ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตันในจงัหวดันครราชสีมา มีความแตกต่างกนัหรือไม่ ซ่ึงจากการเก็บ
ขอ้มูลสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

ANOVA 

    ตารางที่ 4.3.1 เพศกบัอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนั 

ในจงัหวดันครราชสีมาดา้นผลิตภณัฑ ์

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.077 2 1.539 5.321 .005 

Within Groups 114.788 397 .289   

Total 117.865 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.1 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .005 แสดง
ว่าพบความแตกต่างหรือเพศมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตันใน
จงัหวดันครราชสีมาดา้นผลิตภณัฑ ์น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่  4.3.2 เพศกับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนั 

ในจงัหวดันครราชสีมาดา้นราคา 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .181 2 .091 .569 .567 

Within Groups 63.178 397 .159   

Total 63.359 399    
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  จากตารางที่ 4.3.2 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .567 แสดง
ว่าไม่พบความแตกต่างหรือเพศไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นราคา อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่  4.3.3 เพศกับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนั 

ในจงัหวดันครราชสีมาดา้นสถานที่ 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.286 2 2.143 5.261 .006 

Within Groups 161.692 397 .407   

Total 165.978 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.3 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .006 แสดง
ว่าพบความแตกต่างหรือเพศมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตันใน
จงัหวดันครราชสีมาดา้นสถานที่ น้ี อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่  4.3.4 เพศกับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนั 

ในจงัหวดันครราชสีมาดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .583 2 .292 .459 .632 

Within Groups 252.214 397 .635   

Total 252.797 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.4 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .632 แสดง
ว่าไม่พบความแตกต่างหรือเพศไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นผลิตภณัฑด์า้นการส่งเสริมการตลาด น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 
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             ตารางที่  4.3.5 เพศกับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนั 

ในจงัหวดันครราชสีมาดา้นกระบวนการ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.043 2 .521 1.337 .264 

Within Groups 154.847 397 .390   

Total 155.890 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.5 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .264 แสดง
ว่าไม่พบความแตกต่างหรือเพศไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นกระบวนการ อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่  4.3.6 เพศกับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนั 

ในจงัหวดันครราชสีมาดา้นบุคคล 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.042 2 1.021 3.075 .047 

Within Groups 131.820 397 .332   

Total 133.862 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.6 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .047 แสดง
ว่าพบความแตกต่างหรือเพศมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตันใน
จงัหวดันครราชสีมาดา้นบุคคล น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 
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             ตารางที่  4.3.7 เพศกับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนั 

ในจงัหวดันครราชสีมาดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.322 2 1.161 3.651 .027 

Within Groups 126.240 397 .318   

Total 128.562 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.7 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .027 แสดง
ว่าพบความแตกต่างหรือเพศมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตันใน
จงัหวดันครราชสีมาดา้นลกัษณะทางกายภาพ น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่  4.3.8 อายุกับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนั 

ในจงัหวดันครราชสีมาดา้นผลิตภณัฑ์ 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.757 2 1.379 4.755 .009 

Within Groups 115.108 397 .290   

Total 117.865 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.8 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .009 แสดง
ว่าพบความแตกต่างหรืออายุมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตันใน
จงัหวดันครราชสีมาดา้นผลิตภณัฑ ์น้ี อยา่งมีนยัส าคญั 
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             ตารางที่  4.3.9 อายุกับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนั 

ในจงัหวดันครราชสีมาดา้นราคา 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .583 2 .092 1.845 .159 

Within Groups 62.776 397 .158   

Total 63.359 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.9 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .157 แสดง
ว่าไม่พบความแตกต่างหรืออายุไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นราคา น้ี อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่  4.3.10 อายุกับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นสถานที่ 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .896 2 .493 1.186 .306 

Within Groups 164.991 397 .416   

Total 165.977 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.10 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .306 แสดง
ว่าไม่พบความแตกต่างหรืออายุไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นสถานที่ น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 
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             ตารางที่  4.3.11 อายุกับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .847 2 .423 .667 .514 

Within Groups 251.951 397 .635   

Total 252.797 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.11 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .514 แสดง
ว่าไม่พบความแตกต่างหรืออายุไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นการส่งเสริมการตลาด น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่  4.3.12 อายุกับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นกระบวนการ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .364 2 .182 .465 .628 

Within Groups 155.526 397 .392   

Total 155.890 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.12 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .628 แสดง
ว่าไม่พบความแตกต่างหรืออายุไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นกระบวนการ น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่  4.3.13 อายุกับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นบุคคล 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.080 2 .540 1.615 .200 

Within Groups 132.782 397 .334   

Total 133.862 399    
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 จากตารางที่ 4.3.13 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .200 แสดง
ว่าไม่พบความแตกต่างหรืออายุไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นบุคคล น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่  4.3.14 อายุกับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.080 2 .540 1.682 .187 

Within Groups 127.482 397 .321   

Total 128.562 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.14 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .187 แสดง
ว่าไม่พบความแตกต่างหรืออายุไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นลกัษณะทางกายภาพ น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่ 4.3.15 การศึกษากับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นผลิตภณัฑ์ 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.727 2 .863 2.951 .053 

Within Groups 116.138 397 .293   

Total 117.865 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.15 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .053 แสดง
ว่าไม่พบความแตกต่างหรือการศึกษาไม่ไดม้ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นผลิตภณัฑ ์น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 
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             ตารางที่ 4.3.16 การศึกษากับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นราคา 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .245 2 .123 .771 .463 

Within Groups 63.114 397 .159   

Total 63.359 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.16 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .463 แสดง
ว่าไม่พบความแตกต่างหรือการศึกษาไม่ไดม้ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นราคา อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่ 4.3.17 การศึกษากับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นสถานที่ 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .140 2 .070 .168 .846 

Within Groups 165.837 397 .418   

Total 165.978 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.17 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .846 แสดง
ว่าไม่พบความแตกต่างหรือการศึกษาไม่ไดม้ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นสถานที่ น้ี อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่ 4.3.18 การศึกษากับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 16.228 2 8.114 13.617 <.001 

Within Groups 236.569 397 .596   

Total 252.798 399    
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  จากตารางที่ 4.3.18 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = <.001 
แสดงว่าพบความแตกต่างหรือการศึกษามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นการส่งเสริมการตลาด น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่ 4.3.19 การศึกษากับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นกระบวนการ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .746 2 .373 .954 .386 

Within Groups 155.144 397 .391   

Total 155.890 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.19 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .386 แสดง
ว่าไม่พบความแตกต่างหรือการศึกษาไม่ไดม้ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นกระบวนการ อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่ 4.3.20 การศึกษากับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นบุคคล 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.712 2 1.356 4.105 .017 

Within Groups 131.150 397 .330   

Total 133.862 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.20 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .017 แสดง
ว่าพบความแตกต่างหรือการศึกษามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนั
ในจงัหวดันครราชสีมาดา้นบุคคล น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 
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             ตารางที่ 4.3.21 การศึกษากับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .906 2 .453 1.409 .246 

Within Groups 127.656 397 .322   

Total 128.562 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.21 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .246 แสดง
ว่าไม่พบความแตกต่างหรือการศึกษาไม่ไดม้ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นลกัษณะทางกายภาพ น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่ 4.3.22 อาชีพกับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นผลิตภณัฑ์ 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.727 5 .638 2.192 .054 

Within Groups 116.138 394 .291   

Total 117.865 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.22 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .054 แสดง
ว่าไม่พบความแตกต่างหรืออาชีพไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นผลิตภณัฑ ์น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่ 4.3.23 อาชีพกับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นราคา 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .245 5 .130 .814 .540 

Within Groups 63.114 394 .159   

Total 63.359 399    

 



48 

 

 

  จากตารางที่ 4.3.23 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .540 แสดง
ว่าไม่พบความแตกต่างหรืออาชีพไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นราคา น้ี อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่ 4.3.24 อาชีพกับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นสถานที่ 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .140 5 .933 2.279 .046 

Within Groups 165.837 394 .409   

Total 165.978 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.24 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .046 แสดง
ว่าพบความแตกต่างหรืออาชีพมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัใน
จงัหวดันครราชสีมา น้ี อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่ 4.3.25 อาชีพกับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 16.228 5 .585 .923 .466 

Within Groups 236.569 394 .634   

Total 252.798 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.25 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .466 แสดง
ว่าไม่พบความแตกต่างหรืออาชีพไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 
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             ตารางที่ 4.3.26 อาชีพกับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นกระบวนการ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .746 5 1.107 2.900 .014 

Within Groups 155.144 394 .382   

Total 155.890 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.26 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .014 แสดง
ว่าพบความแตกต่างหรืออาชีพมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัใน
จงัหวดันครราชสีมาดา้นกระบวนการ อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่ 4.3.27 อาชีพกับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นบุคคล 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.712 5 1.490 4.643 <.001 

Within Groups 131.150 394 .321   

Total 133.862 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.27 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = <.001 

แสดงว่าพบความแตกต่างหรืออาชีพมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่ 4.3.28 อาชีพกับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .906 5 1.174 3.770 .002 

Within Groups 127.656 394 .311   

Total 128.562 399    
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  จากตารางที่ 4.3.28 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .002 แสดง
ว่าพบความแตกต่างหรืออาชีพมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัใน
จงัหวดันครราชสีมา น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่ 4.3.29 รายไดต้่อเดือนกบัอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊วน
ตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นผลิตภณัฑ์ 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.551 6 .592 2.035 .060 

Within Groups 114.314 393 .291   

Total 117.865 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.29 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .060 แสดง
ว่าไม่พบความแตกต่างหรือรายไดต้่อเดือนไม่ไดม้ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊วน
ตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่ 4.3.30 รายไดต้่อเดือน กบัอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊
วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นราคา 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.583 6 .597 3.927 <.001 

Within Groups 59.776 393 .152   

Total 63.359 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.30 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = <.001 

แสดงว่าพบความแตกต่างหรือรายไดต้่อเดือนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นราคา อยา่งมีนยัส าคญั 
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             ตารางที่ 4.3.31 รายไดต้่อเดือนกบัอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊วน
ตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นสถานที่ 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7.395 6 1.233 3.055 .006 

Within Groups 158.582 393 .404   

Total 165.978 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.31 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .006 แสดง
ว่าพบความแตกต่างหรือรายได้ต่อเดือนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นสถานที่ น้ี อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่ 4.3.32 รายไดต้่อเดือนกบัอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊วน
ตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5.082 6 .847 1.344 .237 

Within Groups 247.715 393 .630   

Total 252.797 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.32 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .237 แสดง
ว่าไม่พบความแตกต่างหรือรายไดต้่อเดือนไม่ไดม้ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊วน
ตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นการส่งเสริมการตลาด น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่ 4.3.33 รายไดต้่อเดือนกบัอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊วน
ตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นกระบวนการ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.473 6 .579 1.492 .179 

Within Groups 152.417 393 .388   

Total 155.890 399    
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  จากตารางที่ 4.3.33 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .179 แสดง
ว่าไม่พบความแตกต่างหรือรายไดต้่อเดือนไม่ไดม้ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊วน
ตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นกระบวนการ อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่ 4.3.34 รายไดต้่อเดือนกบัอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊วน
ตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นบุคคล 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.766 6 .794 2.418 .026 

Within Groups 129.096 393 .328   

Total 133.862 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.34 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .026 แสดง
ว่าพบความแตกต่างหรือรายได้ต่อเดือนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นบุคคล น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่ 4.3.35 รายไดต้่อเดือนกบัอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊วน
ตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.001 6 .167 .514 .798 

Within Groups 127.561 393 .325   

Total 128.562 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.35 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .798 แสดง
ว่าไม่พบความแตกต่างหรือรายไดต้่อเดือนไม่ไดม้ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊วน
ตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นลกัษณะทางกายภาพ น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 
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ส่วนที่  การวิเคราะห์ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตันในจังหวัดนครราชสีมา 

 การ วิ เคราะ ห์ความแปรปรวนทาง เ ดี ยว  (One-Way ANOVA) ของตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, การศึกษา, อาชีพ, รายได ้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนั 

ในจงัหวดันครราชสีมา มีความแตกต่างกนัหรือไม่ ซ่ึงจากการเก็บขอ้มูลสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

             ตารางที่ 4.3.36 ความถี่ที่ใช้บริการต่อเดือน กับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นผลิตภณัฑ ์

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .350 2 .175 .592 .554 

Within Groups 117.515 397 .296   

Total 117.865 399    

จากตารางที่ 4.3.36 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .554 แสดง
ว่าไม่พบความแตกต่างหรือความถี่ที่ใช้บริการต่อเดือนไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นผลิตภณัฑ ์น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่ 4.3.37 ความถี่ที่ใช้บริการต่อเดือน กับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นราคา 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.821 2 .910 5.872 .003 

Within Groups 61.539 397 .155   

Total 63.359 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.37 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .003 แสดง
ว่าพบความแตกต่างหรือความถี่ที่ใชบ้ริการต่อเดือนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊
วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นราคา น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 
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             ตารางที่ 4.3.38 ความถี่ที่ใช้บริการต่อเดือน กับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นสถานที่ 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.458 2 .729 1.760 .173 

Within Groups 164.519 397 .414   

Total 165.978 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.38 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .173 แสดง
ว่าไม่พบความแตกต่างหรือความถี่ที่ใช้บริการต่อเดือนไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นสถานที่ น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่ 4.3.39 ความถี่ที่ใช้บริการต่อเดือน กับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.457 2 1.229 1.948 .144 

Within Groups 250.340 397 .631   

Total 252.797 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.39 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .144 แสดง
ว่าไม่พบความแตกต่างหรือความถี่ที่ใช้บริการต่อเดือนไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นการส่งเสริมการตลาด น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่ 4.3.40 ความถี่ที่ใช้บริการต่อเดือน กับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นกระบวนการ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .704 2 .352 .901 .407 

Within Groups 155.186 397 .391   

Total 155.890 399    
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  จากตารางที่ 4.3.40 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .407 แสดง
ว่าไม่พบความแตกต่างหรือความถี่ที่ใช้บริการต่อเดือนไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นกระบวนการ น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่ 4.3.41 ความถี่ที่ใช้บริการต่อเดือน กับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นบุคคล 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.065 2 1.032 3.110 .046 

Within Groups 131.798 397 .332   

Total 133.862 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.42 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .046 แสดง
ว่าพบความแตกต่างหรือความถี่ที่ใชบ้ริการต่อเดือนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊
วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่ 4.3.42 ความถี่ที่ใช้บริการต่อเดือน กับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .642 2 .321 .996 .370 

Within Groups 127.921 397 .322   

128.562 128.562 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.42 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .370 แสดง
ว่าไม่พบความแตกต่างหรือความถี่ที่ใช้บริการต่อเดือนไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นลกัษณะทางกายภาพ น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 
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             ตารางที่ 4.3.43 ค่าบริการเฉลี่ยต่อคร้ังที่ตอ้งจ่าย กบัอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นผลิตภณัฑ์ 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.672 3 .891 3.061 .028 

Within Groups 115.193 396 .291   

Total 117.865 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.43 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .028 แสดง
ว่าพบความแตกต่างหรือค่าบริการเฉลี่ยต่อคร้ังที่ตอ้งจ่ายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
ธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นผลิตภณัฑ ์น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่ 4.3.44 ค่าบริการเฉลี่ยต่อคร้ังที่ตอ้งจ่าย กบัอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นราคา 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.794 3 .598 3.847 .010 

Within Groups 61.565 396 .155   

Total 63.359 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.44 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .010 แสดง
ว่าพบความแตกต่างหรือค่าบริการเฉลี่ยต่อคร้ังที่ตอ้งจ่ายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
ธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นราคา น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่ 4.3.45 ค่าบริการเฉลี่ยต่อคร้ังที่ตอ้งจ่าย ที่ใชบ้ริการต่อเดือน กบัอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นสถานที่ 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.447 3 1.149 2.800 .40 

Within Groups 162.530 396 .410   

Total 165.977 399    
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  จากตารางที่ 4.3.45 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .40 แสดง
ว่าไม่พบความแตกต่างหรือค่าบริการเฉลี่ยต่อคร้ังที่ตอ้งจ่าย ไม่ไดม้ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นราคา น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่ 4.3.46 ค่าบริการเฉลี่ยต่อคร้ังที่ตอ้งจ่าย กบัอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.252 3 1.084 1.720 .162 

Within Groups 249.546 396 .630   

Total 252.798 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.46 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .162 แสดง
ว่าไม่พบความแตกต่างหรือค่าบริการเฉลี่ยต่อคร้ังที่ตอ้งจ่าย ไม่ไดม้ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นการส่งเสริมการตลาด น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 

             ตารางที่ 4.3.47 ค่าบริการเฉลี่ยต่อคร้ังที่ตอ้งจ่าย กบัอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นกระบวนการ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.487 3 .829 2.140 .095 

Within Groups 153.403 396 .387   

Total 155..890 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.47 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .095 แสดง
ว่าไม่พบความแตกต่างหรือค่าบริการเฉลี่ยต่อคร้ังที่ตอ้งจ่าย ไม่ไดม้ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นกระบวนการ น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 
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             ตารางที่ 4.3.48 ค่าบริการเฉลี่ยต่อคร้ังที่ตอ้งจ่าย กบัอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นบุคคล 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.162 3 .721 2.167 .091 

Within Groups 131.701 396 .333   

Total 133.862 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.48 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .091 แสดง
ว่าไม่พบความแตกต่างหรือค่าบริการเฉลี่ยต่อคร้ังที่ตอ้งจ่าย ไม่ไดม้ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นบุคคล น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 

 

             ตารางที่ 4.3.49 ค่าบริการเฉลี่ยต่อคร้ังที่ตอ้งจ่าย กบัอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.533 3 .511 1.593 .190 

Within Groups 127.029 396 .321   

128.562 128.562 399    

 

  จากตารางที่ 4.3.49 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P = .190 แสดง
ว่าไม่พบความแตกต่างหรือค่าบริการเฉลี่ยต่อคร้ังที่ตอ้งจ่าย ไม่ไดม้ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาดา้นลกัษณะทางกายภาพ น้ี  อยา่งมีนยัส าคญั 
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บทที่  

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 ในการวิจยั ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา ดว้ยการใชปั้จจยัทางการตลาด 7 ดา้น 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยั ดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางในการจดัจ าหน่าย ปัจจยัทาง
การตลาด ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยั ดา้นบุคคล และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
ประกอบกบัลกัษณะของประชากรศาสตร์ที่ใช้ใน การตอบแบบสอบถาม อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ย อาชีพ ระดบัการศึกษา และการ ทบวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งจากงานวิจยัที่
มีก่อนหนา้น้ี ทั้งในลกัษณะที่ใกลเ้คียงกนั หรือ ศึกษาในเร่ืองที่คลา้ยกนั เพ่ือน ามาสร้าง
แบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุม่ตวัอยา่งผ่านแบบสอบถามนั้น จากนั้นจึงน ามา
ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ท าให้สามารถสรุป ผลการวิจยัไดด้งัน้ี  

5.1 สรุปผลการวิจัย  

5.1.1 ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุม่ตวัอยา่ง จากการแจกแบบสอบถาม
ทั้งหมด  ชุด จ านวนผูเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งเป้าหมาย จ านวน  ชุด โดยลกัษณะประชากรพบว่า 
ร้อยละ 70.5 เป็นเพศชาย ร้อยละ .  เป็นเพศหญิง และเพศอื่นๆ ร้อยละ  ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 
22-60 ปี คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ .  เป็น
พนกังานบริษทัร้อยละ .  และส่วนใหญ่มีรายไดม้ากกว่า ,001-30,  บาท คิด เป็นร้อยละ 31 

5.1.2 ขอ้มูลพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดั
นครราชสีมา จากการส ารวจ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความถี่ในการใชบ้ริการ -  คร้ัง ต่อสัปดาห์ 
คิดเป็นร้อยละ .  ค่าเฉลี่ยต่อคร้ังที่ตอ้งจ่าย -  บาท ต่อคร้ัง วนัที่เล่นเป็นประจ าของ
ผูใ้ชบ้ริการวนัธรรมดา  คน คิดเป็นร้อยละ .  ระยะเวลาเฉลี่ยที่เล่นต่อคร้ัง  ชัว่โมง  คน 
คิดเป็นร้อยละ .  ใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัเพราะออกก าลงักาย  คน คิดเป็นร้อยละ 
.  ใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนักบัเพื่อน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และสนามที่ใชบ้ริการ

ธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาคือสนาม VS จ านวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   
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ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตันในจังหวัด
นครราชสีมา 

จากวตัถุประสงคข์องงานวิจยัที่ตอ้งการส ารวจปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา เพื่อน าไปพฒันาและสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัทางการตลาด  นอกจากน้ีปัจจยัดงักล่าวยงัแสดงให้เห็นถึงทศันคติและความคิดเห็น
ของผูใ้ชบ้ริการในปัจจุบนัต่อธุรกิจ ก๊วนตีแบดมินตนั ซ่ึงจากการส ารวจนั้น สามารถสรุปปัจจยัที่มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือไดด้งัน้ี   

. . .  ปัจจยัดา้นความพร้อม คุณภาพ ราคาของสนามแบดมินตนั และความใส่ใจในการ
บริการของพนกังาน ปัจจยัดา้นความพร้อม คุณภาพ ราคาของสนามแบดมนิตนั และความใส่ใจใน
การบริการของพนกังานมอีิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสนามแบดมินตนั เน่ืองจาก ผูท้ี่สนใจเล่น 
กีฬาแบดมินตนัหรือนกักีฬาแบดมนิตนัคาดหวงัว่าจะไดใ้ชบ้ริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัที่มีความ
พร้อมของสนามแบดมินตนั อาทิ เช่น สนามแบดมินตนัมีแสงสว่างเพียงพอไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
เล่น ,สนามแบดมินตนัมอีุปกรณ์จ าหน่ายหรือให้เช่าในราคาที่เหมาะสม เน่ืองจากนกักีฬา
แบดมินตนัอาจจะ ตอ้งใชบ้ริการซ่อมแซมอุปกรณ์ ,สนามแบดมินตนัทีม่ีความพร้อมในเร่ืองของ
อาหารและเคร่ืองด่ืม ส าหรับบริการ ,สนามแบดมินตนัมีบริการห้องน ้าที่สะอาดเน่ืองจากนกักีฬา
ตอ้งเปลี่ยนเส้ือผา้ส าหรับ เล่นกีฬา รวมถึงการมีสถานที่จอดรถอยา่งเพียงพอสะดวกต่อผูใ้ชบ้ริการ  

. . .  ปัจจยัดา้นกระบวนการและความรู้ของพนกังาน ปัจจยัดา้นกระบวนการและความรู้
ของพนกังานมอีิทธิพลต่อการเลือกใช ้บริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา
เน่ืองจาก ปัจจุบนัระบบการจองก๊วนตีแบดมินตนัผ่านโทรศพัทห์รือจองผ่าน ระบบออนไลน์ช่วยให้
กระบวนการการจองก๊วนตีแบดมินตนัสะดวกสบายมากขึ้น สร้างความมัน่ใจ ให้กบัผูใ้ชบ้ริการว่า
เมื่อเดินทางมาถึงสนามจะมีก๊วนตีแบดมนิตนัให้สามารถใชบ้ริการ ปัจจยัดา้น ความรู้ของพนกังานมี
อิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการก๊วนตีแบดมินตนัเน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการมกัตอ้งการ ค าแนะน า อาทิเช่น 
วิธีการเลือกใชอุ้ปกรณ์แบดมินตนัให้เหมาะสมกบัวิธีการเล่นแบดมินตนัในรูปแบบต่างๆ  

. . .  การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ การทดสอบสมมติฐาน
เก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ดว้ยการใชก้าร วิเคราะห์ Independent Sample test โดยก าหนด
ระดบันยัส าคญั .  พบว่าเพศที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการก๊วนตีแบดมินตนั
ในจงัหวดันครราชสีมา แตกต่างกนั โดย กลุ่มตวัอยา่งที่เป็นเพศชายจะมีการตดัสินใจใชบ้ริการ
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มากกว่ากลุ่มตวัอยา่งที่เป็นเพศหญิง เน่ืองจากแบดมินตนัเป็นกีฬาที่ตอ้งมีความเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว 
และใชแ้รงค่อนขา้งมาก สรีระของผูช้ายจึงเอื้อ ต่อกีฬาน้ีมากกว่าผูห้ญิง และเพศชายสนใจกีฬาใน
รูปแบบของการแข่งขนัแบบจริงจงัมากกว่าจึงใส่ใจ ในการเลือกสนามแบดมนิตนัมากกว่าเพศหญิง 
ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองคุณภาพและความครบครันในสนามแบดมินตนั  

.  ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหาร  

จากผลการวิจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเลือกธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัใน
จงัหวดันครราชสีมาและปัจจยัทางการตลาดทั้ง  ดา้น อนัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้น
ราคา ปัจจยัดา้นช่องทางใน การจดัจ าหน่าย ปัจจยัทางการตลาด ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้น
บุคคล และปัจจยัดา้น ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ที่น ามาวิเคราะห์ปัจจยัใหม่ไดน้ั้น สามารถช่วยให้
ผูป้ระกอบการรับรู้และน าขอ้มูลงานวิจยัน้ีไปใช้ในการพิจารณาและปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาด 
เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบ ทางการแข่งขนัในตลาดธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัที่มีการแข่งขนักนัเพ่ิมขึ้น
อยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยงัสามารถช่วยให้ ผูป้ระกอบการสามารถพฒันาการก๊วนตีแบดมินตนัและ
การบริการ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ ของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสมมากย่ิงขึ้น ซ่ึงผูวิ้จยัมี
ขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะต่อผูป้ระกอบการตามปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา ดงัน้ี  

. .  ปัจจัยประชากรศาสตร์  

จากผลการศึกษาวิจยั พบว่า เพศ อาย ุ การศึกษา อาชีพ และรายไดท้ี่แตกต่างกนันั้น ส่งผล
ต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา เพราะธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนัมีผูใ้ชบ้ริการที่มีความแตกต่างกนัทั้งเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดท้ี่แตกต่างกนั
จึงท าให้มีผูใ้ชบ้ริการหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นผูป้ระกอบการควรพิจารณาดา้นการตลาด การ
บริการให้ครอบคลุมทุกกลุม่ผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือรักษากลุ่มผูใ้ชบ้ริการเดิมและเพ่ือเพ่ิมกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ
ใหม่ให้หันมาใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมามากย่ิงขึ้นสนาม ซ่ึง
ผูป้ระกอบการควรค านึงถึงเพศชายเป็นพิเศษ เนน้อุปกรณ์ที่เหมาะสม ส าหรับผูช้ายเป็นส่วนใหญ่ 
เช่น ผูช้ายมกัจะใชไ้มแ้บดมินตนัที่มีลกัษณะกา้นแข็ง ส่วนปลายหนกั ส าหรับเกมรุก รายละเอียด
พวกน้ีควรใส่ใจ และจดัจ าหน่ายอุปกรณ์ตามความตอ้งการให้หลากหลาย ทั้งน้ีทั้งนั้นก็ควรมี
อุปกรณ์ส าหรับเพศหญิงไวด้ว้ย  
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. .  ปัจจยัดา้นความพร้อม คุณภาพ ราคาของธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนั และความใส่ใจใน
การบริการของพนกังาน ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัความพร้อมของสนามกีฬาที่มี
คุณภาพที่ดี  พ้ืนสนามแบดมินตนัควรมีคณุภาพดีเพียงพอต่อการใชง้าน แสงสว่างรวมถึงอุปกรณ์
ต่างๆตอ้ง พร้อมใชง้าน หากผูป้ระกอบการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัที่ใชบ้ริการไม่มีความพร้อม จะ
ส่งผลให้ผูป้ระกอบการสูญเสียลูกคา้  

. .  ปัจจยัดา้นกระบวนการและความรู้ของพนกังาน ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบั
กระบวนการให้บริการ ในเร่ืองระบบการจองสนามแบดมินตนัผ่านระบบต่างๆ อาทิเช่น ระบบ
โทรศพัทห์รือระบบออนไลน์เพื่อสร้างความ สะดวกต่อผูใ้ชบ้ริการ เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการตอ้งการ
ความมัน่ใจว่าสามารถใชบ้ริการสนามแบดมินตนัได ้ตรงตามเวลาที่ตอ้งการ  

.  ข้อจ ากัดงานวิจัย  

ในการกระจายแบบสอบถามนั้น ผูวิ้จยัใช้วิธีการกระจายแบบสอบถามที่สร้างจาก  Google 

Form ผ่านโซเชียลมีเดีย ไดแ้ก่ Facebook Line เป็นตน้ ท าให้กลุ่มประชากรเป็นกลุ่มคนที่ เล่นส่ือ
ออนไลน์ดงักล่าวเท่านั้น กลุม่ตวัอยา่งของประชากรเป้าหมายจึงไม่ค่อยกระจายตวั ซ่ึงอาจจะส่งผล
ต่อความคลาดเคลื่อนของงานวิจยัได ้นอกจากน้ี ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามนั้นคอ่นขา้งมี
เวลาจ ากดั ดว้ยจ านวนแบบสอบถาม  ชุด จึงอาจท าให้มีผลคลาดเคลือ่นในการน าไป อา้งอิงกลุ่ม
ประชากรได ้นอกจากน้ีขอ้มลูที่เก็บจากกลุ่มตวัอยา่ง เป็นการส ารวจจากปี พ.ศ.  ดงันั้นผูท้ี่จะ
น าขอ้มลูวิจยัชุดน้ีไปใชค้วรระมดัระวงัการน าขอ้มูลประชากรศาสตร์และขอ้มูลเชิงสถิติ อื่นๆ ที่
เช่ือมโยงไปสู่การบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาได ้

5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเร่ือง  

เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัจึงควร
อาศยั การวิจยัเชิงคุณภาพในการเก็บชอ้มูลในรูปแบบอื่นๆเพ่ิมเติม เพ่ือความหลากหลาย เช่น การ
สนทนา กลุ่ม (Focus Group) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ควบคู่ไปกบัการแจก
แบบสอบถาม กบักลุ่มผูใ้ชบ้ริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา ควรศึกษาเพ่ิมเติม 
ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมา โดน
เจาะจงลงในแต่ละสนามในพ้ืนที่ เพ่ือทราบความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการในแต่ละพ้ืนที่ให้ชดัเจน
มากย่ิงขึ้น ซ่ึงอาจพบปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจตีก๊วนแบดมินตนัที่
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แตกต่างกนัของผูใ้ชบ้ริการแต่ละพ้ืนที่ ควรขยายระยะเวลาในการศึกษาวิจยัให้มากขึ้น เน่ืองจาก ใน
การวิจยัเชิงคุณภาพและ ปริมาณนั้น ผูวิ้จยัควรมีการแบ่งระยะเวลาในการท างานวิจยั เพื่อน าขอ้มลู
จากการสัมภาษณ์และลงพ้ืนที่ส ารวจตลาด มาใช้ในการสร้างแบบสอบถามและจดัท ากลุม่สนทนา 
เพื่อให้ไดข้อ้มูลที่หมาะสมต่อ การพฒันาสนามแบดมินตนัและการท าความเขา้ใจในตลาด
แบดมินตนั 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในคร้ังต่อไป  

ควรศึกษาเพ่ิมเติม ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัใน
จงัหวดันครราชสีมาโดนเจาะจงลงในแต่ละเขตพ้ืนที่ เพ่ือทราบความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการในแต่
ละพ้ืนที่ให้ชดัเจนมากย่ิงขึ้น ซ่ึงอาจพบปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจก๊วนตี
แบดมินตนั ในจงัหวดันครราชสีมาที่แตกต่างกนัใน ผูใ้ชบ้ริการแต่ละพ้ืนที่ ควรขยายระยะเวลาใน
การศึกษาวิจยัให้มากขึ้น เน่ืองจาก ในการวิจยัเชิงปริมาณนั้น ผูวิ้จยัควรมีการแบ่งระยะเวลาในการ
ท างานวิจยั มาใช้ในการสร้างแบบสอบถามและจดัท ากลุ่มสนทนา เพื่อให้ไดข้อ้มลูที่เหมาะสมต่อ
การพฒันาบริการธุรกิจก๊วนตีแบดมินตนัในจงัหวดันครราชสีมาและการท าความเขา้ใจในตลาด
แบดมินตนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


